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Kære STF medlem,
Corona udfordringer.
Ikke bare har det krævet store udfordringer at
håndtere Corona krisen i erhvervslivet også
frivillige organisationer som Søfartsteknisk
Forening er blevet ramt.
Sommerudflugten med Lilla Dan udsat til
2021
Vi havde i marts og april en vent og se attitude
i forhold til, hvordan og hvilke arrangementer
det ville være muligt at fortsætte med. Vi måtte
desværre aflyse sommerarrangementet –
sejlads på Sundet med Lilla Dan – og her hen i
sensommeren og efteråret har vi måttet
erkende, at vi ikke lige vender tilbage til
fysiske arrangementer. Lad mig her indskyde
at sejladsen med Lilla Dan blev aflyst for 2020,
men vi har været så optimistiske, at vi har
booket skibet til en tilsvarende sejlads i 2021,
hvorom I, i god tid vil høre mere.
Brudt foredragsrække genoptages virtuelt’
Vi har ikke gennemført foredrag siden efteråret
2019, men har efter sommerferiens afslutning
undersøgt mulighederne for at arrangere
virtuelle møder over nettet, og i skrivende
stund har vi netop afviklet det første
arrangement

Hvordan ser fremtiden for dansk shipping ud
ved Christopher Rex chefanalytiker Danmarks
Skibskredit.
Hjemmesiden
Et lidt sørgeligt kapitel – intet er værre end en
hjemmeside, som ikke er opdateret. Der har
været en lang række udfordringer med at få liv
i hjemmesiden, jeg skal spare Jer for
detaljerne. Det skulle der snart blive rådet bod
på, sådan at hjemmesiden igen kan være
nyhedsrelevant og stedet, hvor man kan følge
med i hvad der rører sig i foreningen.
Generalforsamling 2020
Også
den
har
Coronaen
og
forsamlingsforbuddet sat en effektiv stopper
for. Vi vil gennemføre Generalforsamlingen
virtuelt, hvilket betyder at middagen inden
selvfølgelig er droppet.
Generalforsamlingen vil blive afholdt via
TEAMS og starter kl 16:30. Vi vil gerne vide,
hvem der deltager så en tilmelding til
STF@dnvgl.com vil være en hjælp. Har du
allerede tilmeldt dig, behøver du ikke at skrive.

Håber alle vores medlemmer har det godt på
trods af Coronaen, og håber I kan holde den fra
døren! Vi høres ved.

Præsentation af Center for Zero Emissions
Ship ved CEO Bo Serup-Simonsen
……med et rekordstort antal deltagere og en
meget fin afvikling. Det første arrangement var
så at sige en test, men med det flotte
deltagerantal og den gode afvikling har det
givet os mod på at fortsætte, og der vil snart
blive inviteret til det næste arrangement:

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

