
Nyhedsbrev august 2020 

Siden vi udsendte vores nyhedsbrev i juni-måned, har forholdene vedr. 
Corona-krisen heldigvis ændret sig til det bedre.
Det har samlet set betydet, at bestyrelsen ser lidt lysere på efterårssæsonen. 
Vi har en række arrangementer, som vi arbejder med. Men det er med et vist 
forbehold, vi allerede nu kan lægge programmet ud.

Torsdag den 17. september lægger vi ud med Brewhouse Jazzband. De 
spiller fra kl. 20.00 – 23.00. Fra kl. 18.00 serverer ”På Havnen” 
husmandskost, stegt flæsk med persillesovs og skipperlabskovs. Pris incl. 
entre 200 kr. for medlemmer. Øvrige 250 kr.
Der kan bestilles bord på 75693664.

De efterfølgende arrangementer er: 
Lørdag den 17. oktober – Blå Mandag 
Fredag den 20. november – Kirkekoncert med Rikke Mølgaard og Co 
Lørdag den 5. december – Creole Catz 
Bortset fra kirkekoncerten afholdes arrangementerne på restaurant ”På 
Havnen” fra kl. 20.00 – 23.00.

Vi vil senere udsende yderligere information om disse arrangementer. 

Tidligere har vi meddelt, at vi ikke ville opkræve kontingent i 2020, da det 
ikke så ud til, at vi kunne gennemføre koncerter på grund af Corona-
restriktioner. 

Men som det ser ud nu, mener vi godt, vi kan tillade os at opkræve 
kontingent for 2020. Vi har jo næsten fuldt program. En hel del af vores 
medlemmer har allerede betalt kontingent for 2020. Vi har vedhæftet en liste 
(side 3) over de medlemsnumre, der havde betalt d. 25.8.2020. Er du ikke på 
listen, beder vi dig indbetale kontingent helst inden den 10. september. 
Det kan ske på følgende måde: 
Indbetaling via netbank. Husk at anføre medlemsnummer, navn og gerne 
mailadresse. Har man ikke mulighed for at bruge netbank, kan man uden 
gebyr indbetale i Den Jyske Sparekasse. Ellers kan man få sit pengeinstitut 
til at overføre pengene til Sea-Side Clubs konto i Den Jyske Sparekasse 
kontonr. 8133-000-24-08244. Man kan også bruge MobilePay 64504.



Tak til vores sponsorer 
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