Kære Alle Meginsejlere!
I 2018 holdt vi et Megin træf ved Flensborg fjord. Vi tror alle 7 deltagere havde en god
weekend, hvor der blev sejlet til Store Okseø lørdag og til Holnis i frisk vind søndag. I 2019
er det planen at gentage successen ved Lundeborg på Fyn 15-16 jun. Hans Lauenborg som
sejler i Megin 210 har tilbudt at lægge græsplæne mm til og stå for arrangementetl.

Hans bor Kystvej 8, Lundeborg, 5874 Hesselager, meget tæt ved Lundeborg havn, hvor der
er gode faciliteter for søsætning. Det koster 50 kr at bruge slæbestedet.

Hvis Hans’ gril bliver for lille til de mange deltagere er der flere grilsteder på havnen. En
anden mulighed er at spise på havnens spisested, som har meget rimelige priser.

Først og fremmest skal I vide at træffet er for alle, som har lyst til at sejle Meginjolle, og
ideen er ganske enkelt at få Megin ud af garagen og på vandet sammen med andre og ikke
at forglemme at udveksle erfaring under hyggeligt samvær.
Vi forestiller os at starte ved 10 tiden lørdag den 15 juni.
Hans har flere forslag til sejlture;
1.
2.
3.
4.
5.

Klintholm, som er et fredet område ca 3 sm nord for Lundeborg.
Langeland ca 6 sm, fredskov nord for Lohals.
Skårupsund ca 7,5 sm syd for Lundeborg...
Langeland ca 7 sm Dagelykke.
Sejle ræs på udlagte bøjer ved Lundeborg.

Valget af tur kommer an på hvad flertallet synes og selvfølgelig vejret. Deltagerne er også
velkommen til at byde ind med andre forslag.
Som det er sædvane sørger hver enkelt for al forplejning og telt, der er adgang til toilet.
Vi har madpakke med på sejlturene, hvor vi går i land for at spise og få en Megin snak. Om
aftenen bliver grillen tændt efter behov, hvis vejret driller er der grilplads under tag på
havnen.
Vi glæder os til at sejle med jer på Storebælt ved Lundeborg.
10 sept 2018
Hilsen Hans, hanslauenborg@gmail.com , +45 20 86 57 25, Megin 210 og
Leif, leifbj45@gmail.com, +45 21 97 78 59, Megin 272

