Strandparkens BådeLaug (SBL)
Søhesten 39 – Ishøj Havn
2635 Ishøj

Til Kommende Medlemmer

Ishøj Havn, 2020

Bestyrelsen for Strandparkens BådeLaug (SBL) – Ishøj Havn – siger hermed ’Tak’ for henvendelsen
angående optagelse som medlem.
Til orientering kan det oplyses, at vi er ca. 200 medlemmer fordelt på ca. 111 både.
Endvidere kan oplyses, at dette brev, vedtægter, optagelsesskema, generel info, regnskaber og referater
mv. kan downloades fra SBL’s hjemmeside: www.sbl-ishoj.dk.
Bemærk, at man som bådejer i Ishøj Havn i henhold til havnens vedtægter, er pligtig at være
medlem af en sejlklub.
Tilbage i 2000/2001 byggede SBL det dejlige klubhus med terrasse, som alle medlemmerne i dag har stor
glæde af. Der er god udsigt over inderhavnen og solen kan nydes i godt selskab helt til solnedgang i vest.
SBL er en tursejlerklub, og der arrangeres både fællesture til vands og på land, med spisning,
overnatning og andre fælles aktiviteter. Det er Tur- og Aktivitetsudvalget, der står for dette, og udvalgene
modtager gerne gode idéer, inspiration og ønsker fra medlemmerne.
Ifølge SBL’s vedtægter skal nye medlemmer godkendes af eksisterende medlemmer. Det betyder i
praksis, at optagelsesskemaet vil være at finde i 14 dages tid på opslagstavlen i klubhuset.
Kom gerne forbi klubhuset ved bro S-10 til en snak, - det kan være, at der er kaffe på kanden, - eller
send en mail til klubben: strandparkens.baadelaug@gmail.com
Almindeligt medlemskab af SBL koster 325 kr. pr.år. Klubben er også imødekommende overfor familien
og familiemedlemskab (husstanden) koster kun 450 kr. pr. år.
Efter indmelding kan der ved henvendelse udleveres en klubstander (flag) til båden
Adgangskort til klubhuset (Tally-kort) udleveres mod gebyr på 100 kr.
VIGTIGT: Optagelsesskemaet skal sendes som vedhæftet fil til klubbens mail, eller lægges i
SBL’s postkasse ved klubhuset (Bro S-10). Medlemskabet træder i kraft, når medlemmet er godkendt
og kontingent er betalt.
Kontakt os gerne pr. mail, hvis der er spørgsmål.

Med venlig sejler-hilsen
SBL’s Bestyrelse

