
BARKASSER i 2021
1. februar udkommer der et blad · Deadline 10. januar
Indhold - ud over det sædvanlige med resumeer fra bestyrelsesmøder, nyt fra Havnen og gode, sjove historier.
n Klubaften i marts
n Klubbens fødselsdag
n Forårsfest
n Bådejermøde
5. marts udkommer der et blad (og årbog)  · Deadline 10. februar
Indhold - ud over det sædvanlige med resumeer fra bestyrelsesmøder, nyt fra Havnen og gode, sjove historier.
n Indkaldelse til generalforsamling
n Klubbens fødselsdag - reminder
n Navigationsprøven
n Forårsfest
5. april udkommer der et blad · Deadline 15. marts
Indhold - ud over det sædvanlige med resumeer fra bestyrelsesmøder, nyt fra Havnen og gode, sjove historier.
n Standerhejsning
n K.A.S. træffet i juni
n Weekendtur(e)
n Informationsaften
n Sommertur
1. juni udkommer der et blad · Deadline 10. maj
Indhold: ud over det sædvanlige med resumeer fra bestyrelsesmøder, nyt fra Havnen og gode, sjove historier.
n Referat fra generalforsamlingen
n Sommertur
n Weekendtur(e)
n Børneweekendtur
n Bestået navigationsprøve
n Høsttræf
n Bestået Y3
n Gaffelriggerdag
n Motorkursus
n Standernedhaling
20. august udkommer der et blad · Deadline 1. august
Indhold: ud over det sædvanlige med resumeer fra bestyrelsesmøder, nyt fra Havnen og gode, sjove historier.
n Motorkursus
n Skoleweekendtur(e)
n Høsttræf
n Gaffelriggerdag
n Tilmelding til vinterskolen
n Førerprøve
n SKK’s natnavigation
n Standernedhaling
n Grillaften
1. oktober udkommer der et blad · Deadline 10. september
Indhold: ud over det sædvanlige med resumeer fra bestyrelsesmøder, nyt fra Havnen og gode, sjove historier.
n Standernedhaling
n Vinterarrangementer
n Klubaften i november
1. december udkommer der et blad · Deadline 10. november
Indhold: ud over det sædvanlige med resumeer fra bestyrelsesmøder, nyt fra Havnen, og gode, sjove historier
n Klubaften i januar
n Opdatering af Årbog
n Introduktionskursus
n Hvem bestod førerprøven
n Hvordan gik Gaffelriggerdagen 
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