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CB NYHEDSBREV JUNI 2016  

  

Indhold: 

Post og mail. 

Sankt Hans 

Følgende søger om optagelse 

Optagne medlemmer 

 

 Kære medlem!  
 

Post og mailadresse: 

Til dig der modtager dette brev pr. post, har vi en meget stor opfordring. For at spare penge på porto, 

fotokopiering og kuverter, samt den irritation det er, at du først får posten mange dage senere end den ligger 

på hjemmesiden, beder vi dig venligst om at tilsende os din mailadresse enten på hjemmesiden under 

Nyhedsbreve eller til seb@city.dk 

 

Sankt Hans aften i Lynettehavnen lørdag den 25.6: 

Da fremmødet ikke har været det store på vores Sankt Hans arrangementer på Flakfortet, dels 

grundet vejret og dels overnatning m.v., så prøver vi noget nyt i år: Vi mødes ved Lynettehavnens 

klubhus, hvor der også er grillplads og hygger os (grillpladsen ligger i den modsatte ende end 

restauranten).  

Dels fordi det er lettere at sejle derud (der er Frihavn). Dels kan du kan komme dertil gående, 

cyklende eller med bus nr. 37. (”så ingen undskyldninger, måske kun lige vejret igen”). 

Vi mødes på Lynettehavnen lørdag den 25.6. kl.15:00. Vi tænder grillen i fællesskab. CB leverer kul og så 

var der også lidt drikkevarer tilovers fra vores jubilæumsfest. 

Da det er jubilæumsår, leverer CB også bøffer, således at det kun er tilbehør hertil du skal medbringe. 

Derfor er tilmelding nødvendig, sidste frist er: onsdag den 22,6 til Sven Erik Br. seb@city.dk eller 

telefon 30442440 

 

Følgende søger om optagelse i CB 

Mikkel Lund Schmedes, som får medlems nr. 379 

Jan Brage, som får medlems nr. 380 

Henrik Ree Barfod, som får medlems nr. 381 

Boye Meyer, som får medlems nr. 382 

Er der ingen indvendinger betragtes alle som medlemmer pr. den 09.7.2016 

Følgende er blevet optaget i CB 

Jørgen Krogh, som har fået medlems nr. 378 og velkommen 

 

M.v.h. Bestyrelsen 
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