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Firmanavn

ODENSE YACHTKLUB
Stiftende generalforsamling 24. April 1943
Medlem af DIF, Dansk Sejlunion, Samvirkende Idrætsklubber i Odense, (SIKO)

KLUBHUS : ØSTRE KANALVEJ 4, 5000 ODENSE
Bestyrelsen:
Formand: Henrik Miller Jørgensen tlf.: 50 40 23 90
Næstformand: Bjarne Lauritsen tlf.: 40 16 38 48
Kasserer: Freddy Olsen tlf.: 30 24 25 71
Bestyrelsesmedlem: Laila Tøttrup tlf.: 51 34 55 68
Bestyrelsesmedlem: Ebbe Maegaard Andersen tlf.: 23 42 37 21
Bestyrelsesmedlem og Havnefoged: Steen Christensen tlf.: 41 62 18 55

Dato: 00-00-00

AKTIVITETSKALENDER
September:
13/9 Arbejdsweekend
14/9 Arbejdsweekend
Se omtale.
Oktober:
25/10 Afriggerfest
Se omtalen
November:
29/11 Julearrangement
Kl. 14.00 - 16.00

Vinterens aktiviteter:
VHF kursus
Tilmelding påkrævet så vi ved
hvor mange der vil deltage.
Klubaften:
Der vil være klubaften hver 14
dag til hyggeligt samvær.

Medlemsnyt
Siden sidste klubblad har vi fået nye
medlemmer, som vi vil byde rigtig hjertelig velkommen.
Det er:
Bjarne R. Larsen
Anders K Davidsen
Edvin Jakupovic
Sara K Grønborg
Åge Bøje Møller
Samtidig har vi måtte sige farvel til:
Tommy og Kirsten Kunddal
Benjamin Kunddal
Kent Mouridsen
Bent Sæderup [ solgt båden ]
Thormod Tønnesen [ Fjorden]

Sidste nyt fra bestyrelsen
Efter en turbulent generalforsamling den 29 marts 2014
er vi nu på rette vej.
Vi fik en ny formand Henrik Miller Jørgensen og ny kasserer
Freddy Olsen og to nye bestyrelsesmedlemmer:
Laila Tøttrup, Ebbe Maegaard Andersen og havnefoged
Steen Christensen.
Vores C hold har også rigtig været i gang. Der er kommet et
nyt køkken op hvilket har pyntet en del og strømmen er blevet ordnet. Så mange tak for det.
Så har vi haft arbejdsweekend den 5 og 6 april og der mødte
rigtig mange op og alle gjorde en enorm indsats: vi fik hævet
udestuen, sat bimåler op, renset efter orkanen Bodil, malet
udestuen, fjernet den store stak jord foran broen, sået græs,
sat de Odense Yachtklub skilte som Freddy har lavet op, kørt
den gamle brændeovn væk og sådan kan vi blive ved. Så en
stor tak fra bestyrelsen for den store indsats.
Angående vores vinterplads [ se opslag i klubben] .
Der er nu sat en dato på og det er

Senest lørdag 30 august 2014.
Her skal alle stativer ind på midten og det der ikke står der vil
blive sorteret i arbejdsweekenden.
Da meget i dag foregår via mail mangler vi stadig at få nogle
mail adresser, så vi kan sende vores klubblad ud denne vej
[ favre nye verden ] man kan skrive sig på listen i klubhuset
eller give kasseren Freddy besked.
Bestyrelsen

Pinsetur til Korshavn
Lørdag den 7 juni drog tre både fra klubben til Korshavn
PUTTE - HOF og TIKKI, hvor vi havde en hyggelig grillaften
sammen med medlemmer inde fra FREM. Senere blev der
spillet 10.000 på HOF hvilket var vældigt sjovt.
Søndag den 8 juni sejlede vi så til Bregnør, hvor vi havde
hele klubhuset for os selv [ de var selv på pinsetogt ] og der
fik vi grillet pighvarre og nye kartofler, købt i Korshavn og det
smagte dejligt, nåh ja der var også en persillesovs UHM. Vi
hyggede rigtig på kajen for så om søndagen at vende næsen
hjemad.
En dejlig tur og vi håber, at der vil være flere med næste år.

Standerhejsning
Den 26 april 2014

Ved standerhejsningen ønskede formanden alle en
god sejlersæson og bagefter fik vi et glas portvin og
hjemmelavede kransekage [ Freddy].
Og så skulle man ellers have sin båd i vandet så
der var megen liv på kajen.
Senere mødte alle med medbragt mad og der blev
hygget og snakket til langt ud på natten.

BESØG KLUBBENS HJEMMESIDE
www.odenseyachtklub.dk
Email: yachtklub@odenseyachtklub.dk
Bankforbindelse:
Arbejdernes Landsbank, Seden afd.
E - mail: seden@al-bank.dk
Kontonummer: 5389 - 0243912

Formandens spalte
Så blev det sommer, skønt sejler vejr. Og dejligt at
der er liv i vores klub, jeg vil gerne sige mange tak
til " C -Holdet " for det store arbejde med at renovere og vedligeholde vores klubhus og også tak til
alle for det store fremmøde til arbejdsdage, det er
rart med opbakning .
Velkommen til alle nye medlemmer, og fortsat god
sæson til alle.
Mvh. Henrik.

Afriggerfest
Traditionen tro afholder vi den årlige afriggerfest
Lørdag den 25 oktober kl. 16.00
for at markere afslutningen på sejlersæsonen.
Efter afrigningen af standeren er klubben vært ved
et kaffebord, senere på aftenen fester vi.
Vi medbringer selv mad og vort gode humør, klubben
er vært med den første øl/snaps og senere med kaffe
og kage. Der kan købes øl og vand til de sædvanlige
priser.
Vi håber på en god aften, og da der er flere der har
været på langfart i løbet af sommeren kan det være at
vi får en god historie fra det dejlige sejlerliv.

Optagning af både 2014
Der er på nuværende ikke nogen
dato, men når det kommer, vil der i
klubhuset blive hængt en liste hvor
man så kan vælge hvilken dato man
vil have.
ARBEJDSWEEKEND den 13 og 14 /9.
Vi starter lørdag kl. 8.30 med kaffe og rundstykker.
Klubben sørger for lidt frokost, men drikkevarerne
må du selv købe.
Vi slutter kl 15.00 med kaffe.
Vi skulle gerne have malet Kongesalen , Lundeman
har doneret maling.
Malet døre vinduer.
Lagt fliser foran hoveddøren.
Søndag starter vi kl. 9.00 med kaffe og rundstykker,
Lidt frokost og slutter af med kaffe kl 15.00.
Vinterpladsen gøres klar til bådene.

