
Det burde ikke være nød-
vendigt at komme med den-
ne information, men af sa-
gens karakter sker det. 
Vi har sidste år fået monteret 
et nyt låsesystem i vort klub-

hus, således det i fremtiden 
bliver lettere at administrere 
nøgler m.m. 
Desværre er der en iblandt os 
som udøver hærværk og for-
hindrer andre medlemmer ad-
gang til klubhuset ved at øde-
lægge vitale dele af låsesyste-
met. Det betyder en betragte-
lig merudgift for klubben for at 
få systemet i gang igen. Dette 
er sket 3 gange og må ophø-
re. 
Der er nu sat logbog på syste-
met, så alles adgang til huset 
registreres, der kan ikke læn-
gere bruges kode til systemet. 

Der er fra medlemmernes side 
ønske om at vi bruger en hel 
weekend på som arbejds ind-
sats for klubben, således at 
man kan komme begge dage 
eller en enkelt, det imødeko-
mer vi gerne. 
Klubben giver morgenkaffe og 
frokost begge dage så derfor 
bedes du tilmelde dig til til ar-
rangementet den 2-3. april fra 
kl. 8.00 til 15.00. Vi glæder os 
til at se dig. Tilmelding til 
Tommy på tlf.  66129751. 

Arbejdsweekend 

Nyhedsbrev 
  

Klubhus 

Januar 2011 

MEDLEMSMØDER: 
Der er mulighed for at møde 
andre medlemmer i klubhuset 
på lørdage hvor der er åbent 
fra kl. 13.00 til 15.00. 
Kalender: 
Januar: 
Lørdag d. 08/1  Nytårskur 
Lørdag d. 15/1  Medlemsmøde 
Lørdag d. 22/1  Medlemsmøde 
Lørdag d. 29/1  Medlemsmøde 
Februar: 
Lørdag d.   5/2  Medlemsmøde 
Lørdag d. 12/2  Medlemsmøde 
Lørdag d. 26/2  Bestyrelsesmøde 
Marts: 
Lørdag d.   5/3  Medlemsmøde 
Lørdag d. 12/3  Medlemsmøde 
Lørdag d. 19/3  Medlemsmøde 
Lørdag d. 26/3  Generalforsamling 
April: 
Lørdag d.   2/4   Arbejdsdag 
Søndag d.  3/4   Arbejdsdag 
Lørdag d. 23/4   Standersætning 
Maj: 
Lørdag d.   7/5   Medlemsmøde 
Lørdag d. 14/5   Medlemsmøde 
Lørdag d. 28/5   Medlemsmøde 
Juni: 
Lørdag d. 11/6   Pinsetur 
Søndag d.12/6   Pinsetur 
Mandag d.13/6   Pinsetur 

AKTIVITETER 

Lørdag den 23. april afhol-
der vi standerhejsning og 
efterfølgende om aftenen 
en lille fest. 
Vi mødes kl 16.00 til stan-
dersætning, hvor klubben 
er vært ved et lille trakte-
ment. 
Om aftenen kl 18.30 mødes 
vi igen med vor medbragte 
mad. 
Der kan købes øl og soda-
vand til de sædvanlige lave 
priser. 
Vi opfordrer alle klubbens 
medlemmer til at møde op 
til en festlig aften, nye som 
gamle medlemmer, kom og 
hør en sang fra ”de varme 
lande”, for sædvanen tro vil 
der blive fortalt om minder 
fra hengangne tider. 

Der er i skrivende stund ik-
ke aftalt datoer med OS og 
SFO om isætning af både. 
Dette koordinerer Rene og 
så snart det er klart vil det 
blive slået op på klubbens 
opslagstavle. Er du i tvivl 
kontakt Rene eller Tommy 

Pr. 1/1 2011 stiger meterpri-
sen for en bådplads til 1107,
- kr pr meter bro så skulle 
bådlejen ikke stige mere i 
denne omgang. 
Der skal fornyes broer i lyst-
bådehavnen i den kommen-
de tid. Når det endelige pro-
jekt er færdigt kan det ses 
på klubbens opslagstavle. 
Det betyder bl.a. at OY  skal 
bidrage med frivillig arbejds-
kraft, mere herom senere. 

Næste bestyrelsesmøde 

Bestyrelsen holder møde 
den 26. februar hos for-
manden. 

Information 
Som medlem af Danmarks 
Idrætsforbund og Dansk Sejluni-
on bliver vi nu pålagt at indføre 
etiske regler. Det betyder regler 
omkring moral, etik, doping, alko-
hol, seksuel krænkelse af børn, 
m.m alt sammen leveregler der 
skal skabe god trivsel og tryghed 
i foreningen. Bestyrelsen vil på 
sit møde i februar tilpasse dette 
regelsæt til Odense Yachtklub. 
Det giver samtidig bestyrelsen 
mulighed for sanktioner overfor 
medlemmer der ikke efterlever 
reglerne, uden generalforsam-
lingsvedtagelse. 

Standerhejsning 

  Pinsetur til Korshavn 
Traditionen tro afholdes der pinse-
tur til Fyns Hoved. Det er i år den 
11-13/6 . 
Vi mødes i Korshavn lørdag kl 
13.00, hvorefter vi aftaler fælles-
spisning, grillaften m.m, alt efter 
hvordan vejret udarter sig. 

Medlemsforhold 
Pr. 1/1 2011: 
Udmeldt: 
Ole Lausten, Kurt Rigelsen 
 
Medlemsstatistik pr 1/9. 
40 medlemmet 

Bådisætning 

Stige Ø I/S 

 

             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 besty- 
      relse, 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 ungdoms- 
      Afdelingens repræsentant til  
      bestyrelsen. 
13. Eventuelt 

Generalforsamling 
Der indkaldes hermed til ordinær 
Generalforsamling, Lørdag den 26. 
marts 2011 kl. 13.00 i klubhuset. 
Dagsorden jf. klubbens vedtægter § 8. 

Forslag til generalforsamlingen skal 
være formanden i hænde senest 14 
dage før generalforsamlingens afhol-
delse, forslagene optages på dagsor-
denen. 

Bestyrelsen 


