KALENDEREN
August:

September:

Oktober:
November:

December:

8. Åbent klubhus, socialt samvær
15.Åbent Klubhus, socialt samvær
22. Åbent klubhus, socialt samvær
29. Åbent klubhus, socialt samvær
5. Åbent klubhus, socialt samvær
12. Fjordens Dag
19. Åbent klubhus, socialt samvær
26. Arbejdsdag
27. Arbejdsdag
3. Optagning af både
10. Åbent klubhus, socialt samvær
31. Optagning af både
7. Afriggerfest, kl . 18,30
14. Åbent klubhus, socialt samvær
21. Åbent klubhus, socialt samvær
28. Åbent klubhus, socialt samvær
5. Åbent klubhus, socialt samvær
12. Julestue

AGTERSPEJLET
Der er tit medlemmer som efterlyser oplysninger om Odense
Yachtklubs forhistorie her er lidt fra det officielle medlemsblad for
danske sejlklubber ”Sejl & Motor” blad nr. 7 fra 15. maj 1943.
Under overskriften ” Ny Sejlklub i Odense” kunne man læse.
”Desværre lykkedes det ikke for den nye formand i Odense Sejlklub trods hans gode Ønsker for Fred og Sammenhold i Klubben
at undgaa, at en Del Medlemmer udvandrede og startede en ny
Sejlklub.
Baade de gamle de unge Sejlsportsfolk beklager sikkert en saadan
Udvikling, som ikke kan komme til at tjene til Gavn for Sejlsporten
i Odense
Éen stor Klub er nu bedre end 3 smaa.
Den nye som Klub blev stiftet i Odense den 21. April, fik Navnet
”Odense Yachtklub”, og der indmeldte sig straks 40 Medlemmer.
Til Medlemmer af den nye Klubs Bestyrelse valgtes: Kontorchef
Laur. Nielsen, Ingeniør Helge Vierø, Kaptajn Palle Hansen, Assurandør U. Bruun Jürgensen, Mekaniker Helmut Christensen og til
Suppleanter Fabrikant H. Høffner og Grosserer Max Propst. Revisorer blev Direktør V. Th. Larsen og Bogholder Th. Rose med Direktør Wiggo Jørgensen som Suppleant.
Klubben søger nu om Plads til sine Fartøjer, og når dette Spørgsmål er ordnet, vil Odense Yachtklub træde i Virksomhed.”

Medlemsinformation
Udmeldte:
Nye: Søren Larsen, Unsgårdsgade 10, 5000
Odense C.
Harald Jørgensen, Østerdalen 18 H, 5260 Odense S.
Medlemsstatistik: Pr. 1/8 2009 40 medl.

Allerede få måneder efter den stiftende generalforsamling sættes
standeren for første gang, en rød Odenselilje på hvid dug, samt
indvielsen af et blokhus som klubhus. Mere herom i senere.

ODENSE YACHTKLUB
Stiftet 21. April 1943
Medlem af D.I.F, Dansk Sejlunion og S.I.K.O

Bestyrelse: Formand, Tommy Kunddal. Næstformand. Thomas Andersen
Kasserer. JørgenMadsen. Havnefoged. Bjarne Andersen. Bestyrelsesmedlem.
Kent Mouridsen, Bestyrelsesmedlem. Rene Danielsen. Bestyrelsrsmedlem.
Benjamin Kunddal.
Hjemmeside: www.odenseyachtklub.dk. e-mail:yachtklub@odenseyachtklub.dk
Klubhusadresse: Østre Kanalvej 4, 5000 Odense C.
Postadresse: Odense Yachtklub c/o Formand Tommy Kunddal, Hunderupgade 25,
5230 Odense M. Tlf.: 66129751.

Odense Yachtklub. August 2009

ARBEJDSDAGE

Vi har i foråret fået etableret nye vand og elinstallation på vor bro. Det er endnu ikke helt færdiggjort idet der skal trækkes nye kabler gennem
huset, de er ødelagt af sidste års brand.
Den 26 og 27 september skal de sidste mangler
inde i huset færdiggøres. Vi mødes kl. 9.00 og
slutter kl. 15.00 begge dage.
Der trakteres med en øl og pølse til frokost.

DANSK SØREDNINGSTJENESTE

UNGDOMSAFDELIGEN

Dansk Søredningstjeneste (DSRS) har til opgave at hjælpe fritidssejlere der har behov for hjælp i ikke livstruende situationer på
søen. Det kan typisk dreje sig om grundstødninger, motorstop,
havereret rig og lignende. DSRS består af en række frivillige personer - de fleste af os er selv sejlere - og vi er i fuld gang med at
etablere et antal i de største havne i indre danske farvande. Lokal afdelingernes frivillige har alle lokal tilknytning. Derfor kan vi operere med en udrykningstid fra du ringer til os - og til vi forlader
havnen på højest 30 minutter. Besætningen har som minimum
speedbåds og VHF certifikat, samt kursus i førstehjælp. Alle frivillige deltager regelmæssigt i øvelsesprogrammer for at kunne yde
god service til fritidssejlerne.
Vi har forløbig oprettet lokalafdelinger med hurtiggående ribbåde i
Kerteminde og Helsingør og i løbet af 2009 forventer vi at oprette
nye afdelinger på Sydfyn og sydsjælland. Vi forventer at have oprettet mindst 10 afdelinger i danske havne inden 2012. Ved at oprette medlemsskap støtter du aktiviteterne. Medlemskab koster
550,- kr om året, du kan tilmelde dig på www.dsrs.dk. Ole Lyngbo

Efter at have ligget stille i en længere periode er der fra et par
medlemmers side vist interesse
for at der igen kommer lidt liv i
vore opmagasinerede optimistjoller.
Vi lægger ud med en stille start i
august måned.
Det er i første omgang børn med
tilknytning til klubben vi koncentrerer os om.
Vi håber dette initiativ lykkedes.

TORSKEGILDE
Efter at dette arrangement har været aflyst flere
gange er der nogle der mener at det er fisken der
er årsagen, det skulle ellers være så sundt.
Vi gentager ikke fiaskoen igen i år men flytter arrangementet til det tidlige forår, primo marts med
en anden menu. (Gule ærter?).
Er der medlemmer der har et godt forslag så imødeser bestyrelsen gerne disse så vi får videreført
denne sammenkomst under en eller anden form.
Torskegilde var ved klubbens start en fast tradition som afslutning på den årlige generalforsamling

JULEARRANGEMENT
Lørdag den 12 december er der traditionen tro
gløgg Og æbleskiver i klubhuset. Kom og ønsk
hinanden en rigtig god jul. Fra kl. 13.00 til 16.00.
Vi kan sagtens være flere end sidste år og det er
Da mere hyggeligt når rammerne er fyldt ud.

OPTAGNING AF BÅDE
Vi vil i år bruge 2 dage på ophaling af vore både idet vi skal
fraflytte den nuværende beddingsplads og tilbage til vor
gamle.
Vi har reserveret 2 dage den 3. og den 31. oktober; men da
de ikke er afstemt med de andre klubber på Stige Ø kan
ændringer forekomme. De endelige datoer vil blive opslået i
klubhuset. Når tiden nærmer sig kontakter du Rene og tilmelder dig den dato du vil op.
Husk at fjerne alle dine efterladenskaber fra den gamle plads

Informationer fra Kassereren

AFRIGGERFEST
Lørdag den 7. November kl. 18.30 afholdes der afriggerfest i klubhuset. Bestyrelsen opfordrer alle aktive som passive, venner og
bekendte til at deltage i denne årlige tilbagevendende begivenhed.
Vi medbringer selv vor mad, klubben gi´r kaffe og småkager og en
enkelt genstand.
Der vil blive mulighed for at købe øl og vand denne aften til favorrable priser.
Medbring også godt humør og gode historier fra sommeren.

Der gøres opmærksom på at Lystbådehavnen Stige Ø I/S
har hævet havnelejen over de næste 2 år. Stigningen skyldes forholdsmæssige store vedligeholdelser på broer og
ophalingsgrej. Ligeledes vil havnelejen blive individuel således at
forstå, større og bredere både får
højere havneleje end mindre både
på¨det fremsendte girokort figurerer der nu et medlemsnummer.
Ved bankoverførsel SKAL dette
nummer opgives. Det vil lette kassererens arbejde betydeligt.
Leje af klubhus til fester m.m. stiger fra kr. 300 til 500,-.
Kassereren er på lang sommerferie
I år, spørgsmål vedr. kontingent m.
m. kan rettes til formanden.

