
Nyt fra Skoleskibet Kvickly Ry
Båden er i vandet, og er ved at blive klargjort til ekspeditioner. De første prøveture med skoleklasser 
sejles i næste uge. Skoler i Skanderborg kommune kan allerede nu via skoleskibet.ry@gmail.com 
booke en tur med medfølgende skipper og naturguide i juni måned. Fra 1. juni kan Skoleskibet lejes af 
medlemmer og foreninger, som selv har en bådfører med skipperkursus. 

Nyslået bestyrelse
Bestyrelsen for Skoleskibet Kvickly Rys Venner har fordelt sig på følgende poster:
Formand: Peter Friboe, Skanderborg kommune
Næstformand: Allan Høi
Sekretær: Maria Temponeras
Ekstern kasserer: Henry Thomsen
Øvrige medlemmer:
Lene Høst-Madsen, Museum Skanderborg
Ulla Maul, Turistforeningen Søhøjlandet
Lene Skovby, Mølleskolen

Medlemskab
Nu kan der tegnes medlemskab i foreningen Skoleskibet Kvickly Rys Venner. Medlemskab koster 200kr 
om året for enkeltpersoner og 500 kr for grupper, foreninger og institutioner. Beløbet sættes ind på 
foreningens bankkonto, med markering af navn og medlemstype i Merkur bank på 
registreringnr 8401 kontonr 1286089. 
Medlemskab af foreningen giver adgang til skipperkurser, og giver rabat, hvis man vil leje båden. Der 
bliver også afholdt særlige sejlture og arrangementer for medlemmer. Vi håber, at I alle vil støtte op om 
Skoleskibet og aktiviteterne ved Sønder Ege strand ved at melde jer ind som enkeltperson eller 
forening. 

Frivillige skippere
En særlig slags medlemmer bliver de frivillige skippere, som kommer til at sejle med gæster, der ikke 
selv har en uddannet skipper. Man kan melde sig som frivillig skipper hos Henry på 
henrythoms@gmail.com

Indvielse
Første medlemsarrangement er allerede planlagt: Det bliver indvielsen af de nye informations-og 
læringsplancher i skolestuen. Vi mødes kl. 17-19 fredag d. 29. maj. Vi tænder for grillen og sejler små 
ture på søen, hvor vi afprøver det nye film- og prøvetagningsudstyr. Mere information om 
arrangementet følger.

Aftenture for medlemmer
Tidligere samme uge tilbydes medlemmer en lidt længere aftentur med Skoleskibet, med 
undervandskamera og kikkerter. Vi sejler tirsdag d. 26. maj og onsdag d. 27. maj kl 20-21.  I kan kan 
tilmelde jer på dette link https://doodle.com/ir9uqbkdgir6xeca , eller på 28254717. 

Få de nyeste nyheder: følg Skoleskibet på Facebook på 
https://www.facebook.com/skoleskibet.ry?fref=ts

Vi ses på søen J
Med venlig hilsen
Maria Temponeras
projektkoordinator, Ingenting Forsvinder
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