AGTERSPEJLET
Fortsættelse af sidste blads følgeton: (Kilde Sejl & motor nr. 9 1943)
”Som det vil erindres, stiftedes for kort Tid siden en ny Sejlklub i
Odense. Klubben der fik navnet Odense Yachtklub, er nu så vidt
fremme, at den hejste Standeren for første Gang.
Reptæsentanter for Den danske Sejlerskole og forskellige Sportsklubber samledes med en talrig Forsamling af Klubbens Medlemmer om Blokhuset, der er rejst umiddelbart ovenfor Klubbens anlægsbro. Huset skal indtil videre tjene som Samlingspunkt for
Klubbens Medlemmer.
Dagens officielle Tale Holdtes af Yachtklubbens Formand, Kontorchef Laur. Nielsen, der bl.a. meddelte at Klubben nu var Medlem af
Dansk Sejlerdag og igennem denne Anerkendelse havde erhvervet
sig Ret til at starte i Kapsejladser overalt i Landet, ligesom Klubben havde Ret til at arrangere Kapsejladser efter Dansk Sejlerdages Regler.
Med de bedste Ønsker for Yachtklubbens Fremtid gik Standeren til
Vejrs under taktfaste Hurraraab.
Herefter bød Yachtklubben paa en lille Forfriskning, hvorunder
flere af de Mødte bragte Hilsener og takkede Bestyrelsen for den
hurtige og præcise Løsning af de mange forskellige Spørgsmål
der havde meldt sig i Starten.”
At Odense Yachtklub på daværende tidspunkt var en driftig klub
kunne man læser i Sejl og Motor nr. 16 1. Oktober 1943 hvor der
annonceres med GYNNASTIK. Citat: ”Omkring 1. Oktober lægges
der ud med 1 ugentlig Time Mortionsgymnastik om Onsdagen fra
191/4 til 201/4 for klubbens mandlige Medlemmer.”
I disse folkesundhedstider er det måske noget der skal programsættes igen?

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. Harald Poulsen. Havnefoged. Bjarne Andersen. Bestyrelsesmedlem.
Kent Mouridsen, Bestyrelsesmedlem. Rene Danielsen. Bestyrelsrsmedlem.
Benjamin Kunddal. Bestyrelsesmedlem Tage Jensen.
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. Januar 2010

KALENDEREN
Januar:

9. Nytårskur
16.Åbent Klubhus, socialt samvær
23. Åbent klubhus, socialt samvær
30. Åbent klubhus, socialt samvær
Februar:
6. Åbent klubhus, socialt samvær
13. Fastelavn, tøndeslagning m.m.
19. Åbent klubhus, socialt samvær
Marts:
6. Bowlingarrangement
13. Åbent klubhus, socialt samvær
20. Arbejdslørdag
27. Generalforsamling
April:
10. Åbent klubhus, socialt samvær
17. Åbent klubhus, socialt samvær
24. Standerhejsning
Maj:
8. Åbent klubhus, socialt samvær
22.– 24. Pinsetur til Fyns Hoved
29. Åbent klubhus
5. Åbent klubhus
Juni:
12. Åbent klubhus
19. Åbent klubhus

SÆRLIGE ARRANGEMENTER
Nytårskur. Vi mødes i klubhuset kl. 13.00 Nyder et glas champagne
med lidt godt til og ønsker hinanden godt Nytår. Derefter begiver vi
os ud på en lille gåtur og bestiger det højeste punkt på Stige Ø hvor
vi vil nyde udsigten ud over fjorden. Efter gåturen er der kaffe i klubhuset.
Fastelavn. Der arrangeres tøndeslagning for klubbens børn. Vi
mødes som sædvanlig kl. 13.00, hvorefter vi vil have en festlig eftermiddag.
Bowlingarrangement. Vi mødes kl. 13.00 i klubhuset. Af hensyn til
arrangementets afvikling tilmelder du dig på telefon 25779751 senest d. 1. marts. Vi håber på en hyggelig eftermiddag.
Generalforsamling. Afholdes den 27. marts kl. 13.00. Dagsorden
ophænges på klubbens opslagstavle 13. marts. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen (formanden) i hænde senest d.
20. marts jf. § 7.3 i klubbens vedtægter.
Standerhejsning. Lørdag den 24. april kl. 16.00. Vi sætter standeren til forhåbentlig en god sæson. Efter standersætningen er klubben vært med kaffebord med en lille en til.
Kl. 18.00 er der fællesspisning hvor vi nyder vor medbragte mad og
mon der ikke bliver tid til en god historie fra tidligere tider.

PINSETUR
Traditionen tro går turen til Korshavn på Fyns Hoved, vi mødes ved
fiskernes bro lørdag kl. 13.00. Om aftenen griller vi i land.
Afhængig af deltagerantal og vejret arrangeres der små overraskelser i løbet af Pinsen.

Søsætning af både
Medlemsinformation
Udmeldte: Jørgen Madsen
Nye: Freddy Olsen, Kurt Riegelsen, John Westergård
Dødsfald: Den 12. november afgik mangeårigt medlem Erling
Hansen ved døden. Erling har haft sin gang på Stige Ø siden 50erne hvor han var gast på forskellige sejlbåde og med til at vinde
mange kapsejladser. I mange år sejlede han i kutteren GALATEA
og til sidst i en Hurley 22, som han afhændede kort før sin død.

Medlemsstatistik:

Pr. 1/1 2010 43 medl.

Bekendtgørelse af dato vil blive ophængt på klubbens opslagstavle
så snart de er aftalt med de øvrige klubber. Vi satser på at få 2 dage
i år. Er det ikke muligt for dig nogle af disse dage aftaler du med
Rene Danielsen om et alternativ.
Vedr. kassererfunktionen! Som det er mange bekendt er Jørgen
Madsen fratrådt som kasserer.
For ikke at indkalde til ekstraordinær generalforsamling har bestyrelsen
valgt at konstituere Harald Poulsen som ny kasserer og som vil blive
indstillet til valg på den kommende ordinære generalforsamling. Harald
er indstillet på at påtage sig jobbet for en længere periode.
Vi skifter samtidig bank, det bliver Lån & Spar Bank, hvor vi i forvejen
har haft en konto. Samtidig indtræder Tage Jensen i bestyrelsen.

