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AGTERSPEJLET 

For 9 år siden var 2003, året, der blev diskuteret meget af de daværende 
medlemmer. I efteråret 1993 var man blevet klar over at klubben havde 
10 år tilbage på sin nuværende bopæl. I 1992 havde man sammen med 
Odense Sejlklub og Sejlklubben Fjorden overtaget driften af Lystbåde-
havnen Stige Ø fra Odense Havn mod at afstå et mindre areal, hvor 
Odense Yachtklub bl. a  havde til huse, til Odense Havn, ved udgangen 
af 2002.   
Forinden havde man vedtaget en 10 årsplan hvor det var tanken at bygge 
et stort fælles klubhus, samt at udvide det eksisterende havnebassin med 
myggesøen bag Fjordens klubhus, således var det muligt at rumme alle 3 
klubber i nye spændende faciliteter. I efteråret 2002 blev man klar over at 
dette ikke lod sig gøre, bl.a økonomien tillod langt fra et så ambisiøst pro-
jekt. 
Nu 9 år efter er vi stadig på samme adresse, med et intakt klubhus og 
stadig med vore  bådpladser i behold. Vi har fået vor vinterplads tilbage. 
Det er snart klubbens 70 års jubilæum, bestyrelsen ser det som sin for-
nemste opgave at højne sammenholdet blandt klubbens medlemmer  
netop nu når vi i vinterhalvåret står spredt for alle vinde er det vigtigt at klub-
ben også har et socialt liv, derfor har vi iværksat vinteraktiviteter som billard 
og dart, men der mangler lidt  modstand til de medlemmer der er mødt op til 
torsdagsaftenerne. Vi håber lidt flere vil deltage i det nye år. 
Så kan koncentrere os om det væsentlige til foråret og sommer nemlig  
” AT SEJLE ER AT LEVE”. 
Når vi til næste år den 21. april kan fejre 70 års jubilæum er det målet at 
Odense Yachtklub igen er en aktiv og levedygtig klub, men som bestyrelse 
kan vi ikke gøre det alene, så derfor appelerer vi til klubbens medlemmer om 
øget deltagelse i klubaktiviteterne, samtidig med at vi opfordrer til nye initiati-
ver fra klubbens medlemmer. BESTYRELSEN 
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GENERALFORSAMLING 
 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling Lørdag 
d. 31. Marts kl 13.00 på adressen Østre Kanalvej 4. 
 

Dagsorden 
 
 1. Valg af dirigent 
 2. Bestyrelsens beretning fra det forløbne år 
 3. Forelæggelse af regnskab fra det forløbne år 
     samt budget for det kommende år 
 4. Behandling af evt. indkomne forslag 
 5. Fastsættelse af kontingent 
 6. Valg af formand (genvalg) 
 7. Valg af kasserer (genvalg) 
 8. Valg af den øvrige bestyrelse, 4 medl. (genvalg) 
 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelse og repræsen- 
     tantskab. 
               10. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant 
               11. Valg til Lystbådehavnen Stige Ø´s repræsen- 
                     tantskab. 5 repræsentanter, heraf formand selvskreven 
               12. Godkendelse af ungdomsafdrepræsentant til besty- 
                     relsen. 
               13. Eventuelt. 
 
Forslag til optagelse på dagsordenens punkt 4 skal være formanden i 
hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

 

BESTYRELSEN  
 

Januar:  
  Torsdag d.   5. Billard & Dartturnering 
  Torsdag d. 19. Billard & Dartturnering 
 
Februar:   
  Torsdag d.   2. Billard & Dartturnering 
  Torsdag d. 16. Billard & Dartturnering 
 
Marts:  Lørdag   d.   3. Afslutning på Turnering 
             med præmieuddeling og 
             let buffet. Starter kl. 13.00 
  Lørdag  d.  31. Generalforsamling, se omtale. 
 
April:  Lørdag  d.  21. Standerhejsning 

KALENDEREN 

Medlemsinformation 

Standerhejsning 
Klubbens medlemmer inviteres til den 69. tyvendende standerher-
hejsning den 21. april kl. 15.00. 
Vi starter med at sætte standeren derefter er der  kaffe og kagebord. 
Indtil vi sætter om fællesbordet til aftenens spisning er der mulighed for 
at drikke en øl eller vand og indsnuse den velduftende grilluft, hvor 
Freddy udenfor vil kokkerere på en megagrill. Der er dømt grilstegt 
pattegris med salatbar kl. 18.00 sådan cirka. 
Vi forventer at se rigtig mange af klubbens medlemmer denne dag det 
er sædvanen tro omkostningsfrit for klubbens medlemmer, medbring 
kun rigeligt med håndører til øl og vand. Senere på aftenen er der kaffe 
For at kunne bestemme ”svinets” størrelse ser vi gerne tilmelding på 
telefonnr. 66 12 97 51 eller mobil.: 25 77 97 51. 
                                              BESTYRELSEN    

Der har i det forløbne år hersket tvivl om udregningen og 
afregningen af havneleje til Odense Yachtklub. 
Odense Yachtklub afregner opkrævet havneleje til Lystbåde-
havnen Stige Ø, Odense Yachtklub varetager 88 meter bro 
som er fordelt på 20 normale pladser og 3 jollepladser, ved 
jollepladser forstås pladser med lav vanddybde eller smalle 
pladser (under 2,5 meter). 
Det er pladsens bredde man opkræves for, ikke bådens bred- 
de. Bredden på pladsen er midt pæl til midt pæl. Da pælene 
ikke kan slås 100% nøjagtigt rundes op eller ned til nærmeste 
hele eller halve meter af hensyn til kassereren. Det tilstræbes 
at alle bådejere får en plads som ”passer” til ens båd. 
Pælebredden bestemmes af Lystbådehavnen Stige Ø som 
vedligeholder broer og pæle. 
Som pladslejer i Odense Yachtklub giver havnelejen ret til en 
vinterplads, op og isætning af båd, brug af mastekran og brug 
af afrenseudstyr til bund. m.m. Man er ligeledes underlagt 
Lystbådehavnen Stige Ø Havnereglement som kan ses på 
klubbens hjemmeside www.odenseyachtklub.dk. 
Meterprisen for bro/pæle er p.t. kr.1107,- årligt og fastsættes 
af Lystbådehavnen Stige Ø. Derudover opkræves en kvadrat-
meter pris på kr. 10,- pr. halvår (bådens længde x bredde x 
kr. 10,-) som tilfalder Odense Yachtklub. Havneplan med 
pælebredde kan ses på klubbens hjemmeside. 
Øvrige priser på kontingent og indskud kan ligeledes ses på 
hjemmesiden. Rykkere for manglende indbetaling pålækkes 
kr. 100,- pr. rykker. Med venlig hilsen KASSEREREN 


