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AKTIVITETSKALENDER

Bestyrelsens beretning 2013

Marts:
Fredag d. 1-3 Boatshow i Fredericia
Lørdag d. 23/3. Generalforsamling i
klubhuset kl. 13.00. Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Lørdag d. 30. Påskefrokost i klubhuset
April:
Lørdag d. 6/4 Arbejdsdag kl 9 - 15
Søndagd. 7/4 Arbejdsdag kl 9 - 15
Lørdag d. 20/4 Standerhejsning kl.
16.00 i Klubhuset. Se omtale
MAJ:
Lørdag d.18/5 Pinsetur
Søndag d.19/5 Pinsetur
Mandag d.20/5 Pinsetur
JUNI:
Søndag d. 23/6 Sct. Hans Aften.

2012 blev ikke meget bedre end 2011 som bogstaveligt talt løb ud i
vandet, så vi fortjener noget bedre i den kommende sæson, eller
som optimisten siger, det kan kun blive bedre, så det tror vi så på. I
2013 fylder Odense Yachtklub 70 år, det skal selvfølgelig fejres
internt i klubben.
Bestyrelsen har i gennem årets løb arbejdet med forskellige opgaver som involverer foreningen. I Lystbådehavnen Stige Ø er der
blevet fornyet en del nye broer i form af flydebroer, det arbejde er
næsten tilendebragt. I vort regi har vi fået tilknyttet et par pladser
mere og vi har på efterårets arbejdsdag i september fået stabiliseret
broen så de ca. 15 meter bro vi har på højre side af pieren er sikker
at færdes på.
Der mangler brohammer og lidt finish, så holder den del af broen en
del år endnu det må laves i den kommende sæson. Der er stadig
ikke en afklaring på problematikken med Frem og OM som ønsker
at ændre den eksisterende aftale mellem dem og Lystbådehavnen
Stige Ø. De øvrige klubber ønsker at bevare nuværende tilstande.
Odense Havn har i efteråret indkaldt sejlklubberne i Odense til møde om Odins Bro, det er først og fremmest åbneåbne- og lukketider for
lystsejlads som var emnet. Vi har ikke deltaget i selve møderne men
givet en tilkendegivelse af vor holdning. Det er ikke et sejlområde
som har høj prioritet for vort vedkommende.
Vore arrangementer har i årets forløb været rimeligt besøgt. Til
standerhejsningen var der grillet pattegris, tak til dem der der tog det
store læs med grilning. I pinsen det sædvanlige hold på stranden i
Korshavn. Der har været afholdt 2 arbejdsdage i efteråret hvor vi
har fået lavet en del gode ting i klubhuset og i omgivelserne omkring
huset. Der blev også sat skik på vor beddingsplads. Tak til jer der
gav en hånd med. Afriggerfesten er blevet rykket frem til først i
oktober efter et ønske fra medlemmerne og det blev arrangementet
ikke dårligere af, så det fortsætter fremover. BillardBillard- og dartaftenerne har der ikke været succes med, så de bliver taget op til overvejelse om tidspunktet er dårligt eller vi skal finde på noget andet.
Vor juleafslutning var hyggelig der var dejligt varmt i klubhuset, der
duftede af gløgg, der blev serveret æbleskiver og ikke mindst hjemmebagte småkager.
Vi har fået fortaget en del forbedringer af klubhuset i årets løb, i
Kongesalen er der monteret en ny større varmepumpe som varmer
salen op på ca. 30 min. Ligeledes er der monteret en varmepumpe i
billardlokalet
samt at alle frostsikringsradiatorerne er skiftet så de virker. Vi undgår derved at vandinstallationen frostspringer når vi har lange perioder med hård frost. Det koster lidt i el, men intet at regne med hvis
rørene i gulvet springer. I november blev der opsat en anden brændeovn, den gamle kunne ikke renoveres
Bestyrelsen er glade for at kunne præsentere et regnskab med et
overskud, tak til kassereren og hans assistent.
Vi har i årets løb fået en del nye medlemmer, dem ønsker vi velkommen i vort fællesskab og håber de finder sig godt til rette. Vi har
også sagt farvel til nogle stykker som geografisk er flyttet dem ønsker vi held og lykke fremover. Bestyrelsen

ISÆTNING AF BÅDE

Vi har i år ingen faste datoer for isætning
af både. Du skal henvende dig til Havnefoged Rene Danielsen tlf.: 24444350
med dit ønske. Han vil koordinere tidspunkt med de øvrige 2 klubber, samt
med vore 2 traktorførere. Vi beder dig
som bådejer have forståelse for at dette
beror på et samarbejde med såvel andre
klubber samt 2 af vore medlemmer som
stiller deres fritid til rådighed. At det er
dig som bådejer tilretter sig de angivne
tidspunkter og ikke omvendt.
Efter isætning af din båd skal du følgende: ”Fjerne alt affald og sortere det på
vor miljøstation. Stille dit bådstativ og
mærke det med bådnavn på det af havnefogeden anviste sted, således vil alt
fungere til alles tilfredshed når alle bådene er isat.

Vigtig meddelelse til bådejere!
Der skal ryddes op i vort skur. Hvis du
har ting i skuret som ikke må kasseres
skal du fjerne det senest 31/3. Efter
denne dato tømmes skuret, der ryddes
op, og du kan herefter leje et skab for kr
50,- om året til dit grej. Henvendelse til
Freddy Olsen ang. skab og nøgle.

Generalforsamling
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, Lørdag den 23 marts 2013 kl. 13.00 i klubhuset. Dagsorden jf. klubbensvedtægter § 8.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab fra det
forløbne år til godkendelse, samt
budget for det kommende år
4. Behandling af evt. indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand
7. Valg af kasserer
8. Valg af øvrig bestyrelse, 4 medl.
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelse og
Repræsentantskab.
10. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant
11. Valg af Repræsentanter til Stige Ø´s
Repræsentantskab, 5 repræsentanter
heraf formanden selvskreven.
12. Godkendelse af ungdomsafdelingens
repræsentant til bestyrelsen.
13. Eventuelt
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, forslagene optages i dagsordenen
Forslag til Generalforsamlingen
I 2018 har Odense Yachtklub 75 års jubilæum. Bestyrelsen
foreslår at der oprettes en fond således at det kan fejres på
behørig vis. Kontingentopkrævningen pålægges et gebyr på kr.
100,- som opsamles på en særskilt konto.

STANDERHEJSNING
Traditionen tro afholdes der standerhejsning den
20. april kl. 16.00 i klubhuset.
Det er den 70. ende standerhejsning. Vi håber på
godt vejr.
70 år skal fejres, efter standersætningen er der
kaffebord, senere kl. 18.30 er kfejrer vi på behørig
vis Odense Yachtklub. Der kan købes lubben vært
for medlemmerne med en buffet. Her vin, øl og
vand til rimelige priser.
Medbring gerne et sæt venner eller bekendte bekendte. Tilmelding senest den 23. marts til formanden på tlf. 25779751.
Klubhuset kan rumme max. 40 mennesker så
skynd dig at tilmelde dig straks, først til mølle……..

Pinsetur
Turen går til Korshavn, for vi kan ikke undvære
denne skønne plet på Fyn, vi håber på lidt større
deltagelse denne gang.
For dem der sejler, er der afgang fra Stige Ø, pinselørdag den 18/5 kl. 9.00. For dem der kører,
ankomst til Korshavn samme dag kl. 13.00.
Aktiviteterne står på på hygge, gode frokoster,
grillaftener m.m.
Der er mulighed for gåture i den dejlige natur på
Fynshoved
Vi får selvfølgelig det bedste vejr denne gang også.

Sct. Hans aften
Sct. Hans Aften er fællesgrillen startet op kl. 18.00.
Medbring lidt til grillen, det til ganen kan du købe i
klubhuset, senere går vi en tur og ser på bål. Det er
den 23. juni.

