Forårstræf Holbæk Marina

Så er det tid til årets første Nauticat træf. Det bliver den dejlige Holbæk Marina, som får æren af
vores besøg denne gang. Træffet afholdes den 30. maj til 2. juni 2019 - Kr. Himmelfartsferien.
Vi skal ligge på bro 9 og langs service kajen. Desværre kunne der ikke opnås rabat på
havneafgiften, men der er jo frihavns ordningen for de fleste.
Vi starter træffet torsdag den 30. maj kl 17:00 i Holbæk Tursejlerklubs klubhus. Grillen vil være
tændt og klar torsdag, fredag og lørdag aften kl 17:30 Der bliver leveret brød og kaffe hver morgen
klokken 09:00 i klubhuset, pålæg og tilbehør må i selv medbringe hver især. Såfremt der er nogen
der kan fremtrylle lidt bagekunst, kunne vi mødes til kaffe i klubhuset kl 15:00 hver dag.
Planlagte aktiviteter: Omvisning på Galeasen Anna Møller fredag kl 11:00
Tilmelding nødvendig med tidsfrist.
Frokost på Svanen lørdag klokken 13:00
Ændringer kan forekomme, hvis vejret ikke skulle være med os.
Tilmelding til træf og evt. omvisning inden den 23. maj 2019 med bådnavn + antal deltagere
til John Riley på tlf 40322989 eller mail johnriley@live.dk
Vi glæder os til at se jer,
Turudvalget

Omvisning - Galeasen Anna Møller
Kom og se, hvordan skibsbyggerne arbejder med et gammelt træskib på Holbæk Havn!
Nationalmuseets galease, Anna Møller fra 1906, havde længe trængt til en renovering, hvilket nu
sker takket være A. P. Møller Fonden og et samarbejde med Holbæk Kommune og Museum
Vestsjælland. Dermed tilbringer Anna Møller 3 år være i Hal2 på Holbæk Havn, hvor
skibsbyggerne vil renovere skibet til fordums pragt!
På denne spændende omvisning er det muligt at følge arbejdet på helt tæt hold.
Omvisningen varer ca. 1 time.
Dato: fredag den 31. maj 2019 kl. 11:00
Pris: 50 kr. pr. person. Prisen er betinget af, at der er 20 tilmeldte. I tilfælde af færre tilmeldinger,
aflyses arrangementet, og pengene betales retur til dig. I tilfælde af flere end 20 tilmeldte, gælder
først-til-mølle-princippet.
Tilmelding og betaling hos John Riley senest den 23. maj 2019 på mobilepay 40322989 eller
kontonr. 4865 3502006371.
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