2019 kalender for
Hundested Motor & Sejlbådsklub
Kom og deltag i klubaftenerne i HMS
Det er altid den første onsdag i måneden, året rundt.
Onsdag den 3. april kl. 19.00
Klubaften med ”gør det selv”- råd til dig og din båd.
Klubben giver kaffe og kage.
Søndag den 7. april kl.10-16
Vi giver alle en go´ hånd med at få lokalerne renoveret.

Tilmelding nødvendig.

Tag malertøjet på og kom glad, så giver klubben med glæde en gang mad.
Lørdag den 27. april kl. 12.00
Standerhejsning
Klubben er vært for en lille spids, vi spiser efterfølgende fælles buffet. Alle medbringer lidt mad.
Onsdag den 1. maj kl. 19.00
Klubaften. Vi indvier officielt den nye træterrasse.
Klubben byder på champagne. Øl, vand og vin er til klubpriser
Onsdag den 5 juni kl. 18.00
GRUNDLOVSDAGS AFTEN, årets første grillaften. Vi griller naturligvis kun DANSK
Grundlovstale med humor og vid af næstformand Pieter Raunwe på træterrassen.
Øl , vand og vin er til klubpriser.
8.9. juni

Pinsetur til Nykøbing Sjælland.

Vi mødes kl. 14 ved bålpladsen Nykøbing Sjælland Lystbådehavn på Snekkevej 9 hvor vi aftaler
løjerne.
Klubben giver en øl eller to ved bålpladsen.
23. juni

Sct. Hans aften.

Inden vi alle farer ud og kigger på bål hygger vi ved fællesgrillen og på træterrassen fra kl 18.00 hvor
grillen er klar.
Øl , vand og vin er til klubpriser
Onsdag den 3. juli kl 18.00
Grillaften . Vi tænder fællesgrillen ved Fyrbåken kl. 17.00

Vi hygger med havnens gæstende sejlere på den nye træterrasse eller i Fyrbåken.
Øl , vand og vin er til klubpriser.

Alle fredage og lørdage i juli ( 5.6.12.13.19.20.26.27. juli)
Fællesgrillen vest for Fyrbåken tændes af HMS kl. 17.00
Vi gør noget godt for Hundested, for havnen og for vore gæster.
Det er ok at tage af krydderurterne ved siden af.
Vi sælger ikke noget disse dage, men vi smiler gerne… og gratis.
Onsdag den 7. august kl. 18.00
Så er der igen HMS grillaften, jubii
Husk øl , vand og vin er til klubpriser.
Søndag den 25. august kl. 11.00 til 15.00
Sejl – med - dag, der er åbent hus i klubben, alle er velkomne.
Vi sejler korte ture med de der har lyst. Vi hyggesnakker, og måske får vi endnu et nyt medlem.
Klubben byder på kaffe og kage.
Fredag den 30. august kl. 18.00
Vi griller for alle dem der er tilmeldt fiskekonkurrencen ”Hit med makrellen”.
Lørdag den 31. august fra kl. 7.30 til 8,30
Vi har morgenbord i klubben for tilmeldte sportsfiskere
Lørdag den 31. august kl. 09.00
Vi starter for første gang fiskekonkurrencen: Hit med makrellen.
Lørdag den 31. august kl. 11.00 til 15.00
Vi serverer traditionen tro Super Sild og andet godt på Fiskens dag til meget rimelige priser.
lørdag den 31 august. Kl 17,30
Vi kårer vinderen af Hit med makrellen. Indvejning fra kl. 16..
Lørdag den 31. august kl. 18.00
Grillen er klar og vi hygger os på træterrassen, og i fyrbåken.
Søndag den 1. september kl. 7.30 til 9.00
Vi har fælles ” tak for denne gang” morgenbord i klubben for sportsfiskerne
Husk øl, vand og vin er til klubpriser.
Onsdag den 4. september kl. 18.00
Årets sidste ordinære Grillaften

Husk øl, vand og vin er til klubpriser
Onsdag den 2. oktober kl. 19.00
Klubaften med fællessang, klaver og evt. andre instrumenter indenfor, vi fortræner til juletræsfesten
Husk øl, vand og vin er til klubpriser
Lørdag den 26. oktober kl. 12.
Vi stryger standeren, årets sejlersæson er slut.
Klubben er vært for en lille spids, vi spiser efterfølgende fælles buffet. Alle medbringer lidt .
Onsdag den 6. november kl. 18.00
Vi spiller Banko om flotte præmier, tag familien med. Tilmelding nødvendig.
Klubben giver kaffe og kage. Husk øl, vand og vin er til klubpriser.
Onsdag den 4. december kl. 18.00
Juletræsfest med gløgg og æbleskiver og masser af julesange ved klaveret. Tilmelding nødvendig.
Klubben giver gløgg og æbleskiver. Husk øl, vand og vin er til klubpriser.

Nytår fejres onsdag den 1. januar 2020 klokken.. 20.20 med et glas champagne på 1. sal

