2020 kalender for HMS
Hundested Motor & Sejlbådsklub
Kom og deltag i klubaftenerne i HMS
Det er altid den første onsdag i måneden, året rundt.

Onsdag den 8. Januar kl.20.20
Nytårskur
Klubben giver bobler og kransekage.

Onsdag den 5. Februar kl. 19.00
Fællessang ved klaveret
Klubben giver kaffe og kage.

Onsdag den 4. marts kl. 19.00
I samarbejde med TrygFonden og Søsportens
sikkerhedsråd får vi et spændende foredrag om
sikker sejlads og moderne nødkommunikation på
havet.
Klubben giver kaffe og kage.

Søndag den 22. marts kl. 10.00
Generalforsamling
Klubben giver kaffe og kage og en kold fra kassen.

Onsdag den 1. april kl. 16.00
HMS har 50 års jubilæum, og vi holder en reception kl. 16.00 til 18.00 for
alle efterfulgt af fællesspisning kl. 19.00 for klubbens medlemmer og så
måske en lille dans og noget musik, det bliver bare sjovt. Tilmelding til
fællesspisning nødvendig.
Klubben giver vin, øl, kaffe, 50 års kagemand, musik og
”formandsgryde”.

Søndag den 12. april kl.10-16
Vi giver alle en go´ hånd med lokalerne
Klubben giver en kold fra kassen

Lørdag den 25. april kl. 12.00
Standerhejsning
Klubben er vært for en lille spids, vi spiser efterfølgende fælles buffet.
Alle medbringer lidt mad, øl og vand er til klubpriser.

Onsdag den 6. maj kl. 19.00
Klubaften.
Øl, vand og vin er til klubpriser

Lørdag d. 30. maj og søndag 31. maj
Pinsetur til Nykøbing Sjælland
Vi mødes lørdag kl. 14 ved bålpladsen i Nykøbing Sjælland
Klubben giver en øl eller to

Onsdag den 3 juni kl. 18.00
Årets første grillaften. HMS grillen er klar kl.18.00
Øl , vand og vin er til klubpriser.

Tirsdag den 23. juni kl.18.00
Sct. Hans aften. Inden vi alle farer ud og kigger på bål hygger vi ved
grillen og på træterrassen fra kl 18.00 hvor HMS grillen er klar.
Øl , vand og vin er til klubpriser

Onsdag den 1. juli kl.18.00

Grillaften . HMS grillen er klar kl.18.00
Øl , vand og vin er til klubpriser.

Alle fredage og lørdage i juli
( 3.4.10.11.17.19.24.25. juli)
Fællesgrillen vest for Fyrbåken tændes af HMS kl. 18.00
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…

Onsdag den 5. august kl. 18.00
Så er der igen HMS grillaften, jubii
Klubben byder på kaffe og kage.

Fredag den 4. september kl. 18.00
Vi griller for alle dem der er tilmeldt Hesselø Rundt
Vi sælger øl , vand og vin.

Lørdag den 5. september kl 7,30 til 8,30
Morgenkaffe og skippermøde for deltagere i Hesselø rundt.
Vi sælger øl , vand og vin.

Lørdag den 5. september kl. 09.00

Vi starter kapsejladsen Hesselø Rundt
Kapsejladsen arrangeres af Lynæs Sejlklub og HMS i fællesskab.

Lørdag den 5. september kl. 11.00 til 15.00
Vi serverer traditionen tro Super Sild og andet godt på Fiskens dag til
meget rimelige priser. Alle er velkomne.
Alle indtægter ved arrangementet går til HMS

Lørdag den 5. september kl. 18.00
Grillen er klar og vi hygger os på træterrassen, og i fyrbåken.
Vi sælger øl , vand og vin

Lørdag den 5. september senest kl 20.00
Kapsejladsen Hesselø Rundt slutter, og der er præmieoverrækkelse
Vi sælger øl , vand og vin

Søndag den 6. september kl. 8.00 til 10.00
Morgenmad og farvel og tak til kapsejlerne.
Vi sælger øl , vand og vin

Onsdag den 7. 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 24. oktober kl. 12.00
Vi stryger standeren, årets sejlersæson er slut.
Klubben er vært for en lille spids, vi spiser efterfølgende fælles buffet.
Alle medbringer lidt . Øl, vand og vin er til klubpriser.

Onsdag den 4. november kl. 19.00
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 2. december kl. 19.00
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 2021 fejres onsdag den 6. januar 2021
klokken.. 20.21 med et glas champagne på 1. sal

