
  

Kære Alle Meginsejlere!  

Sidste år aftalte vi igen ingenting på generalforsamlingen, så jeg har besluttet at vi forsøger 

at gentage succesen fra 2022. Det betyder at dette års uformelle Megin træf på Sydfyn 3 

weekend i juni skal være i Dyreborg, hvor Hanne og Leif megin 272 har sommerhus. 

Vilkårne er primitive men gode med en stor græsplæne til telte og et rimeligt slæbested ca 

300m derfra, kun i vestlig frisk vind, kan det blive nødvendig at køre til Dyreborg ca 1 km 

væk og sætte i mod en lille betaling.  

Først og fremmest skal I vide at træffet er for alle, som har lyst til at sejle Meginjolle, og 

ideen er ganske enkelt at få Megin ud af garagen og på vandet sammen med andre og ikke 

at forglemme at udveksle erfaring under hyggeligt samvær. Dette er en opdatering af den 

gamle invitation, så billederne er ikke nye, men der er ikke sket de store ændringer.  

Her er lige nogle fakta:  

Tidspunktet er Weekenden den 17. – 18. juni 2023. Jeg vil foreslå Bjørnø rundt den ene 

dag med madpakke et passende sted på øen, og tur til Lyø spids med madpakke den 

anden dag. Er der andre forslag , eller driller vejret gør vi noget andet. Jeg håber vi kan 

mødes ved 10 tiden, hvis nogen langvejs fra vil kampere fra fredag er det selvfølgelig 

tilladt, vi er på adressen fra fredag middag.  

Det hele foregår ved fælles hjælp og indsats, og man er med så længe man har tid og lyst.  

Vi holder til ved sommerhus området i Dyreborg, teltpladsen er Mågevej 15, 5600 

Faaborg, (vi inddrager naboen hvis vi bliver mange).  

    

  

  



  

Vi sætter joller i vandet fra slæbestedet i sommerhusområdet, alternativt Dyreborg havn 

(kun i nødsfald).  
 

 

  

  

I skal selv sørge  for overnatning i   telt,   alternativt   B&B  i nærheden. Et par camping vogne  

skaffer   vi også plads til.   

I skal have mad og drikke og andre fornødenheder med til eget forbrug .   

Vi vil sørge for grill, grillkul og brænde til bål .   

Lørdag aften er der hyggeligt samvær ved  bålstedet /grillen.   

J eg   vil   gerne på mail have   tilsagn om ca. hvor mange joller og personer   der   kommer , så jeg  

ved hvor meget grillkul jeg skal skaffe! Det er ikke kritisk hvornår I siger til , bare der dukker  

nogle motiverede Megin sejlere op.   

Tilsagn gives på mail til  Leif Bødtcher Jensen  leifbj45@gmail.com     

Hilsen Leif Megin 272   

Leif Bødtcher Jensen   

Mågevej 15 ,  5600  Faaborg   

+4521977859  Mobile ,  leifbj45@gmail.com   



  


