
Kontingent 
Alle medlemmer betaler 50 kr. også nyoptagne, mens aspiranter betaler 
25 kr. I lighed med de foregående år kan venner og æresmedlemmer 
indbetale et beløb, men det er frivilligt. Nye medlemmer betaler yder-
ligere 25 kr. i Skibslagsandel, dette beløb - skal man dog kun betale en 
gang. 
Indbetaling senest den 31. maj.

Pinsetur 
24.-25.-26. maj (i pinsen) vil der blive forsøgt at skrabe folk nok sam-
men til en tur ud i det blå. Prisen pr. dag er 25 kr. Turen starter lørdag 
kl. 9.00 på havnen. Sidste tilmelding 21. maj til Carl Otto. 
Erik Jørgensen. 

Aktiviteter 
Lørdag den 11. marts kl. 13.00 på Nausten skal vi have ordnet de sidste 
småting så som skjolde, årer, ror og udsmykning udvendig på Nausten 
samt oprydning.

1980 Maj



Bruxelles 

Torsdag  Kl. 7.00 skal Sebbe på lastvogn. Peter og Steen   
5. juni  følger skibet pr. lastvogn, som kører over Aachen. 
  Alle andre møder på havnen kl. 8.3o
  Vi skal køre med bus over Oberhausen og Arnheim til  
  Dordrecht i Holland, hvor vi overnatter på et 
  vandrerhjem. 

Fredag  Lastvogn og bus mødes og kører til Peronnesøen, hvor  
6. juni  skibet søsættes og tilrigges inden middag. Vi bliver ind- 
  kvarteret i militærbarakker. Om eftermiddagen skal vi på  
  sightseeing i Bruxelles eller Tour-nal efter aftale. 

Lørdag  Sejlads på søen samt forskellige arr. af officiel karakter.  
7. juni  Om aftenen er der bal ved søen hvor skibet ligger. 

Søndag  Over middag afgang mod Augustenborg. Skibet bliver  
8. juni  liggende til mandag morgen og læsses på lastvognen.  
  Cedde og Ekse kører med. 
 
Mandag  Eftermiddag: Ankomst til Augustenborg.
9. juni. 

Tirsdag  Sebbe ankommer til Augustenborg mellem kl. 19.00
10. juni og 20.00

Alle skal medbringe:  Pas og sygesikringsbevis 
   Vikingetøj og regntøj 
   Sovepose Sebbe-T-shirt og busseronne
   Madpakke til torsdag 5. juni 



Bestyrelsesmøde 14/5-80 
1. Nye medlemmer iskibslaget:  Jesper Jørgensen 
     Anne U. Larsen 
     Jens U. Larsen
     Gudrun Sandø 
     Palle Justesen 
     Leif K. Mortensen 
2. Sletning af medlemmer, som ikke har betalt i 1979. 
3. Gennemgang af turene til Bruxelles og Newcastle. 
    Herunder bevilling; til bukke til brug, for trans-port til Newcastle. 

Newcastle 
Fristen for indbetaling af 420 kr. for deltagere udløb den 15/5. 

Hjælp 
Hvis du er aspirant eller kender en der er det så husk: Vi. vil gerne have 
navne og adresser på alle aspiranter bl.a. for at de kan få tilsendt Køl-
svinet. 
Adresserne sendes til: Lene Jørgensen 
   Storegade 10
   6440 Augustenborg 

Onsdag 
Vi sejler stadig hver onsdag kl. 18.15 fra havnen hvis vejret tillader det, 
ellers finder vi, på noget andet. Undtaget er dog hele juli måned. 



Efterlysning 
En eller anden for mig glemt person har lånt min hjelm, mine skindsko 
og et blåt slag af hessian foret med blå flonel. Jeg kommer til at mangle 
det meget. Derfor vil jeg være glad for at modtage mine ting igen. 
Carl Otto


