Struer d. 5. december 2018
Kære Alle!

1. Netværket omkring Fjorden:
I 2014 var der et ønske om at etablere et Netværk omkring Fjorden. Derfor sendte jeg brevet ,som I
kan se på næste side, ud til jer alle.
Netværket har nu fungeret i 4 år. Nogle har været mere på end andre. Derfor vil jeg gerne følge lidt
op på listen over Netværket nu.
Jeg vil beder jer om at give en tilbagemelding om:
• Ønsker I stadig at stå på listen
• Passer oplysningerne på den vedheftede medlemsliste
• Er der andre foreninger / Institutioner/ Museer / Virksomheder i jeres område der vil kunne
have glæde af at være med i netværket.
• Hvis ja, vi I da godt give mig de nødvendige oplysninger.
• Jeg vil gerne have en tilbagemelding inden 1. februar 2019

2. Fjordens Dag:
Jeg sender jer her invitationen til traditionsrige Fjordens Dag i Struer. Ved den vedheftede
invitation.

3. Kapsejladsen Struer Bugt:
Jeg vil allerede nu gøre opmærksom på, at kapsejladsen Struer Bugt – den gamle Venø Rundt
sejlads er flyttet til lørdag d. 29. juni. Årsagen er at skoleskibet - skonnerten Marilyn Anne som er
hjemmehørende i Struer denne dag kan fejre sit 100 års jubilæum. Det vil vi gerne være med til at
fejre. Vi håber, at mange af jer vil dukke op til kapsejladsen den dag. Et nærmere program følger
med invitationen, der kommer senere. Men reserver dagen allerede nu.

4. Invitationer fra Netværket:
Netværket tager gerne i mod invitationer fra jer til arrangementer og møder mm.

Med venlig hilsen
Formand
Asger Brodersen
Tlf. nr.: 6160 1479
Mail: asger.brodersen@skolekom.dk
Nordvestjysk Fjordkultur
Havnevej 6
7600 Struer

Struer d. 19. december 2014

Kære alle

Vi vil fra Nordvestjysk Fjordkultur gerne invitere dig / jer med i - Netværk omkring Fjorden.
Vi er ved at oprette dette netværk med alle interesserede foreninger, institution, museer og virksomheder
rundt omkring Limfjorden og langs Vestkysten. Vi vil gerne hurtigt og nemt kunne kommunikere med alle
de fantastisk interesserede og engagerede mennesker langs fjorden og kyst, der arbejder med bevarelsen
af både og redskaber, der fortæller om det liv og virke, der er og har været ved Limfjorden og på
Vestkysten.
Netværket kan bruges til hurtigt at sende informationer om specifikke møder, udstillinger, ture og
aktiviteter i vores respektive foreninger etc.. Derved kan vi drage nytte af hinandens kompetencer, ideer og
initiativer. Dette vil forhåbentlig afstedkomme et tættere samarbejde om bevarelsen af de specielle
miljøer, vi hver i sær repræsenterer.
Vil du tjekke om nedenstående oplysninger er korrekte på medlemslisten
Navn på

Foreningen / Institutionen / Museet / Virksomheden
Adressen på samme
Navnet på jeres kontaktperson
Kontaktpersonens telefonnummer
Kontaktpersonens mailadresse

Netværket blev etableret lørdag den 1. februar 2014 på Fjordens Dag hos Hanherred Havbåde på
Slettestrand. Lige pt er vi 35 medlemmer på listen.

Med venlig hilsen
Asger Brodersen
9741 1838 / 6160 1479
PR-udvalget
Nordvestjysk Fjordkultur

