
     Limhamns Segelsällskap

Bästa medlemmar i LSS.

Äntligen har Kung Bore släppt det sista taget och ljuset och värmen är åter på gång.

Vi har hållit vårt årsmöte digitalt för första gången sedan bildandet.

I hamnen putsas och fejas det som alltid vid denna tid. Det stora samtalsämnet i hamnen just nu är 
införandet av parkeringsavgifter och allt vad detta innebär. Mer info finns på vår hemsida.

LSS har vid styrelsemöte beslutat att pausa alla seglingskurser till augusti 2021 och vi kommer att 
meddela när vi kör i gång igen 1 månad innan, alla som anmält intresse får också denna information 
på mejl.

Vi har planerat att hålla föredrag så snart detta låter sig göras på ett säkert sätt och med den 
information som finns tillgängligt bör alla vara vaccinerade i juni senast juli 2021. Vi göra detta av 
omtanke om Er och oss så att vi kan genomföra vårt utbud på ett helt säkert sätt och att känna sig 
helt trygga.

Föredrag: Sjukvård ombord av Dr Robert Lilja, Driva Seglarskola i Egypten som kvinna av Sara   
Perlerup.

Vi håller även på med att få rabatter hos olika företag och vi återkommer med detta snarast, ex kan 
nämnas Golvpoolen med 20% på ordinarie sortiment och Bachmans Skeppshandel med 10% på 
ordinarie sortiment. Se olika kommande event och mycket annat.

Vidare skall vi se över om vi kan få digitala medlemskort där man på ett enkelt sätt kan får ut 
information, skicka meddelanden, betala sin årsavgift, handla i vår planerade Webshop och mycket 
annat. 

På Tv finns Havets hjältar, och nu kommer de till oss.

Sjöräddningssällskapet lovat att komma och hälsa på i augusti och tar med sig flaggskeppet ” RECSUE 
SNOW ” 17 m lång, 17 ton, kostnad 17 miljoner och utrustad med den absolut senaste tekniken.  
Samt håller de ett kort föredrag och så grillar vi lite.  Info kommer på hemsidan.  

Är det någon fråga som just du vill lyfta, du kan alltid kontakta någon i styrelsen eller skicka ett mejl 
på vår hemsida  gå in på www.limhamnssegelsällskap.se och klicka på Aktiviteter i klubben, så finns 
där ett formulär du kan använda.            
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