Havens Dag / Vild med Vand 2019 – en opfordring til dig om lidt hjælp
Atter i år deltager vi i den landsomspændende begivenhed, Havnens Dag / Vild med
Vand.
I år er det d. 25. maj. Desværre falder det så sammen med en kapsejlads, hvor mange
af jer deltager.
Vi der så er tilbage vil så prøve at en god dag ud af det som muligt.
I mange foreninger kæmper man i tiden med faldende medlemstal og et voksende
procenttal af gråhårede medlemmer. SBK er vist heller ikke en undtagelse fra dette.
Vild med Vand-dagen er et forsøg på at tiltrække nye medlemmer til en fritid i
forbindelse med vand. Sidste år deltog ca. 100 havne i dagen og tusinder var på
havnene.
Hjælper det så på medlemstallet i de deltagende foreninger, vil skeptikerne spørge?
!! Ja, det gør det !!
Mange foreninger kan melde om nye medlemmer. Personer, som måske havde gået og
tænkt over køb af båd el.lign. og som denne dag fik en snak med bådejere, der fik dem
overbevist om, at det skulle prøves.
Her i SBK har vi også fået nye medlemmer, som på VMV-dagen så lyset og fik modet til
at vove springet ud i noget nyt vandliv. Det gælder både voksne og især unge, hvor vi
har fået stor tilgang.
Altså, det hjælper og det kan betale sig at gøre en indsats.
Her er det så, at vi i VMV-udvalget igen beder om jeres hjælp til at yde en indsats for
SBK og andre deltagende foreningers fremtid.
Vi har fået lavet et godt program for dagen med deltagelse af både egne og ”udenbys”
aktører. Helikopteren må vi nok undvære i år.
Vi vil igen ”holde Åben Båd”, hvor gæster kan få en kop kaffe og en Bådsnak med jer,
der ved noget om livet til søs.
Vi vil så opfordre jer til at melde jer som værter til dette. Det gælder både sejl-og
motorbåde.
Det vil også være fint, hvis nogle, som tidligere, vil sejle små ture med gæster.
Vi appellerer også om hjælp til afvikling af mange små opgaver i forbindelse med dagen
og skulle nogen få lyst til at bage en kage og aflevere den i klubhuset, vil den blive
modtaget med taknemmelighed.
Henvend jer trygt til Vild med Vand udvalget og tilbyd jeres assistance – hent
Indbydelsen – Flyer her og spred det gode budskab -og følg med på vores Facebook side
Henvendelse til : leon@profibermail.dk, mebra@orifarm.com, kjehan@live.dk,
saturnvej1@gmail.com, jp@gec.dk, jettekjaer@gmail.com,
Så med jeres opbakning og hjælp skal vi nok få en god dag ud af det og forhåbentlig nye
ansigter i klubben. Det gode vejr har vi sørget for
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