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AGTERSPEJLET 

Fortsættelse af sidste blads følgeton: (Kilde Sejl & motor nr.17 
1943) 
Afriggerfesten afholdtes Søndag den 31. Oktober paa Grand Hotel 
med stor Tilslutning. Ved Middagen blev der talt af flere Medlemmer 
og afsunget et Par udmærkede Sange passende for Lejligheden. Med 
Dans og selskabeligt Samvær sluttede den fornøjelige Aften til almin-
delig Lukketid. 
Generalforsamling afholdes Lørdag den 27. November d. A. paa In-
dustripalæet. Forud for Generalforsamlingen er der Torskegilde Kl. 
19.00 a` Kr. 3,50 pr. Kuvert. Anmeldelse om Deltagelse heri maa afgi-
ves til Formanden, Tlf. 5878 senest Torsdag den 25. ds. Generalfor-
samlingen afholdes Kl. 20.30 med følgende Dagsorden. 1. Valg af Di-
rigent 2. Beretning fra Bestyrelsen om Klubbens Virksomhed. 3. Desi-
cion af det forløbne Aars Regnskab. 4. Valg til Bestyrelsen. Efter Lod-
trækning afgaar: Helmuth Christensen, U. Bruun Jürgensen samt Sup-
pleanten Fabrikant Høffner. 5 Valg af Revisor. Efter Lodtrækning af-
gaar Direktør V. Th. Larsen. 6. Behandling af indkomne Forslag. 7. 
Drøftelse af Planer for Klubbens Virksomhed. 8. Eventuelt. - Det revi-
derede Regnskab ligger til Eftersyn hos Formanden fra den 20. Nov. 
(I Sejl og Motor  nr. 18 1943 kunne man efterfølgende læse) 
Generalforsamlingen, der var averteret til Lørdag den 27. Novenber, 
maatte forandres til Søndag den 28. November af Hensyn til Udgangs-
forbudet. Til gengæld begyndte man Kl. 16.30 og generalforsamlingen 
var godt besøgt. Formanden bød velkommen og til Dirigent blev valgt 
Grosserer Max Probst. Der aflagdes udførlig Beretning for Klubbens 
Virksomhed siden Starten den 21. April i Aar. Regnskabet der udviste 
en Kassebeholdning paa Kr. 120.06, godkendtes eenstemmigt - Man 
vedtog at fastsætte Havnelejen for det kommende Aar uforandret til 
Kr. 15.00. Assurandør U. Bruun Jürgensen og Mekaniker H. Christian-
sen genvalgtes til bestyrelsen og Prokurist Carl Haustrup som supple-
ant.. Direktør V. Th. Larsen genvalgtes som revisor. Der var ingen 
Forslag som ønskedes behandlet. Generalforsamlingen sluttede og 
man samledes derefter om et veldækket Bord og lod Torsken vederfa-
res fuld retFærdighed. Dette var det sidste indlæg om klubbens start. 



   

September:   4. Åbent klubhus, socialt samvær 
  11. Fjordens Dag. 
  18. Åbent klubhus, socialt samvær 
  25. Arbejdsdag 
Oktober:   2. Optagning af både 
    9. Åbent klubhus, socialt samvær 
               30. Optagning af både 
November:   6. Åbent klubhus, socialt samvær 
  13. Afriggerfest 
  20. Åbent klubhus, socialt samvær 
December:   4. Åbent klubhus, socialt samvær  
  11. Åbent Klubhus, socialt samvær 
               18. Julestue 
Januar:   8. Nytårskur 
Alle arrangementer starter kl 13.00 og slutter kl. 15.00 
undtagen dem med særlig omtale. 

KALENDEREN 

Medlemsinformation 
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SÆRLIGE ARRANGEMENTER 

AFRIGGERFEST 

Ophaling af både 

Arbejdsdag. Så trækker vi igen i arbejdstøjet og får udført mangler 
og lavet forbedringer på såvel plads, bro og hus. Vi mødes i klubhu-
set kl. 9.00 den 25. september til morgenkaffe. Klubben gir en pølse 
og en øl til frokost. Fyraften kl. 15.30. Vi håber på ligeså stor delta-
gelse som i foråret.  
FJORDENS DAG. Selvom klubben ikke længere er aktiv i dette 
arrangement opfordrer vi jer som medlemmer til at besøge de man-
ge forskellige tiltag der er rundtomkring på Fjorden på 
www.fjordensdag.dk er det muligt at se hvor og hvornår de forskelli-
ge aktiviteter foregår.  
Julestue. Sædvanen tro er der Gløgg og æbleskiver i klubhuset og 
der er fyret op i brændeovnen. Måske sender vi en julehilsen til sø-
ens folk!  

Lørdag den 13. november kl. 18.00. kaldes der til samling. Der 
afholdes afriggerfest i klubhuset med medbragt mad. En enkelt 
skarp til ganen og en øl dertil bliver der også mulighed for. 
Mon ikke der bliver fortalt en historie eller to om sommerens togter 
rundt om i landet. 
Klubben sørger for kaffe og os selv for en god stemning. 

Følgende datoer er valgt til ophaling af både i efteråret. Lørdag den 
2. oktober og lørdag den 30. oktober. Vi mødes begge dage kl. 
9.00. Husk at skrive dig på listen på opslagstavlen i klubhuset hvil-
ken dag du ønsker din båd op. 

Nytårskur. Vi mødes i klubhuset kl. 13.00 Nyder et glas champagne 
med lidt godt til og ønsker hinanden godt Nytår. Derefter begiver vi 
os ud på en lille gåtur og bestiger det højeste punkt på Stige Ø hvor 
vi vil nyde udsigten ud over fjorden. Efter gåturen er der kaffe i klub-
huset. 

OBS! Der er på klubbens skur ophængt 2 skilte vedr. affalds-
håndtering og brug af el på broen. Læs disse 2 informationer og 
bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til efterkomme disse 
retningslinier. 
Vi har fået foretaget check og gennemgang af el på broen og 
klubhus således at dette er i orden. Kabler og stik til din båd 
skal være godkendt til udendørs brug. 

Der spares overalt i kongeriget, nu er turen kommet til Odense 
Yachtklub. Kasserer Harald Poulsen vil gerne udsende Klubnyt og 
opkrævninger via e-mail til de medlemmer der har mulighed for at 
modtage mails og i forvejen betaler på netbank. Post Danmark tager 
sig godt betalt for dette så der er mange penge at spare der. 
Til gengæld lover han at der ikke bliver sparet på rykkere og gebyrer 
Send din e-mailadresse til kasserer@odenseyachtklub.dk så 
modtager du fremover klubnyt og opkrævning via mail. 


