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Det er lidt voldsomt
med

Aflysninger

… med to nyhedsbreve og en ”GlemAt” inden for samme måned,
men situationen er som bekendt også noget ekstraordinær netop
i denne tid. Så altså…..
Bestyrelsen i MhS har besluttet at udsætte vor ordinære
generalforsamling, som var planlagt til den 14. april på
Fiskeriskolen i Thyborøn.
Det er naturligvis en alvorlig
beslutning i forhold til vedtægterne, men situationen taget i
betragtning må det anses for at være berettiget.
Der var næppe sket ændringer i bestyrelsens sammensætning,
og en mindre tilføjelse til vedtægterne når vi, når
generalforsamlingen bliver afholdt formentlig i maj måned.
Men formandens beretning og kassererens fine regnskab må I
vente med at få, og det er nok værd at vente på….

Radarbunkeren
Lukket

Vi holder radarbunkeren lukket for besøgende, indtil tilstandene
igen er normale og smittefaren drevet over. Når vi igen åbner, så
er der flere nye vagter, som tager en tørn eller to, og det glæder vi
os til. Men det bliver sikkert heller ikke før tidligst i maj.

Også lidt godt

Heldigvis er det ikke kun sorte nyheder, vi bringer til torvs denne
gang, for siden sidst har vi til medlemmerne fået udsendt alle
medlemsbreve med årsskrift og kontingentopkrævning.
Nu er det jo ikke en given sag, at de også er nået frem til
modtagerne, for sidste år tabte vi ca. 5 % af de med PostNord
udsendte breve. Det har vi prøvet at begrænse i år ved personlig
udbringning flere steder, men der er stadig medlemmer, som er
på postforsendelse.

Ikke modtaget ?

Skulle det være sket, at nogen af jer IKKE har modtaget brevet,
så send venligst straks en mail til
kasserer@maritimhistoriskselskab.dk

Tak

så vi kan få problemet løst. Mange af jer har i øvrigt straks
indbetalt kontingentet, og det siger vi mange tak for.

Og lidt mere godt
om

Nye koste fejer bedst, siger man jo, og i hvert fald har vor nye
webmaster Jean-Pierre Sandberg haft fat i en gevaldig effektiv en
af slagsen og givet vores hjemmeside en ordentlig omgang.

hjemmesiden

Kig selv på

www.maritimhistorisk.dk – nu også med mobilen.

Sea War Museum Museet holdes lukket indtil 29. marts.

Se

mere

på

www.seawarmuseum.dk.

Mindehøjtideligheden Den store årlige mindehøjtidelighed i Thyborøn den 1. juni er
forhåbentlig ikke i farezonen. Dels foregår det jo udendørs, dels
1. juni i Thyborøn
er der trods alt lang tid til 1. juni, så alt er forhåbentlig tilbage
til det normale igen. Men man ved aldrig, så….
I vil blive holdt opdateret om udviklingen.
Gælder også FUKO

Vor samarbejdspartner Folkeuniversitetet
stopper også sine foredrag indtil videre.

i

Ulfborg-Vemb

Tilbage er så at ønske, at I alle kommer godt gennem denne
corona-periode.
Pas godt på

Også lidt positivt

Hjemmesiden

Gaver
Årsskrift og hæfter

Som de siger længere vestpå: take care. Og på gensyn.

