August 2008

Nyhedsbrev
KLUBHUSET

En tidlig lørdag morgen opstod der brand i vort klubhus,
selv om der udefra ikke ser
ud til at være sket den store
skade, så har det været mere omfattende end som så.
Dele af gulvet er blevet ud-

Information
På vort bestyrelsesmøde i
september vil vi planlægge
en række arrangementer for
efteråret og vinteren. Vi vil
forsøge at finde nogle interessante ting som kan højne
det sociale fællesskab. De
gamle travere som kan
samle folk afliver vi selfølgelig ikke, så glæd dig foreløbig til nedenstående særlig
sidste punkt.
•
•
•
•

Afriggerfest
Toskegilde
Julestue
Arbejdsdage

Stige Ø I/S
Odense Havn påbegynder
anlæggelsen af den nye
beddingsplads på arealerne
bag Sejlklubben Fjorden
snarest, den forventes at
blive færdig til bådoptagningen i efteråret.
Det forventes at OY flytter
tilbage til sin gamle beddingsplads når lejemålet
med nuværende lejert udløber

skiftet, elinstallationen er
blevet repareret, gang og
mødesal er blevet malet.
I skrivende stund er det kun
småting der mangler.
Renoveringen har været
langvarig og man mærker
som klub afhængigheden af
et fungerende samlingssted,
særlig i forårs og sommersæsonen.
Derfor skal vi værne om det
og tage hensyn til, at det er
alle medlemmers værested

Afriggerfest
Lørdag den 1. November
afholder vi afriggerfest og
standernedtagning.
Vi mødes kl 18.00 med vor
medbragte mad. Klubben er
vært med kaffe og småkager senere.
Der kan købes øl og sodavand 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.

Bådoptagning
Der er på nuværende tidspunkt ikke aftalt datoer for
optagning af både.
Har du specielle ønsker, så
nævn dem for havnefoged
Bjarne Andersen, så vil der
måske kunne tages hensyn
dertil når der planlægges
med de andre klubber.
Husk at din bådunderstøtning skal være klar og i orden til optagningen.

AKTIVITETER
MEDLEMSMØDER:
Der er mulighed for samling til
åbent hus i klubhuset lørdage
fra 13.00 til 15.00. Her er der
socialt fællesskab.
Kalender:
06.09 Medlemsmøde
13.09 Medlemsmøde
20.09 Medlemsmøde
27.09 Medlemsmøde
04.10 Medlemsmøde
11.10 Arbejdsdag
25.10 Medlemsmøde
01.11 Afriggerfest (se omtale)
08.11 Medlemsmøde
15.11 Medlemsmøde
22.11 Medlemsmøde
29.11 Torskegilde (se omtale)
06.12 Medlemsmøde
13.12 Julestue
Herefter god jul og godt Nytår til
Alle klubbens medlemmer
BESTYRELSEN
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Ungdomsafdelingen

Vi gentager succesen fra
sidste år og indbyder til kogt
torsk med hele svineriet.
For den nette sum af kr 85,serveres der ovenstående
menu incl. Øl og snaps
Tilmelding til Tommy på tlf.
66129751 senest 7. november
Datoen er den 29. November kl 13.00 i klubhuset.
Der er plads til max 35 personer, så tilmeld dig i god
tid hvis du vil deltage.

Aktiviteterne er midlertiligt indstillet. Der samles
kræfter og søges nye
initiativer så vi forhåbentlig kan have en flok
unge i klubben igen.

Ny Bestyrelse
Formand: Tommy Kunddal
Næstfmd: Thomas Andersen
Kasserer : Jørgen Madsen
Havnefgd : Bjarne Andersen
Ungdudv : Benjamin Kunddal
Bestmedl : Rene Danielsen
Bestmedl : Kent Mouridsen
Klubbens hjemmeside:
www.odenseyachtklub.dk

Arbejdsdag
Der er fortsat mange
mangler i og omkring
vort klubhus.
Det forsøger vi at afhjælpe den 11 oktober
kl. 9.00 –15.00.
Vi håber at klubbens
medlemmer vil møde op
denne dag og give nogle timers arbejde.

Næste bestyrelsesmøde
Bestyrelsen holder møde
den 3. september kl 19.
i klubhuset.

