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KLUBKALENDER
FEBRUAR
Lørdag 17.

Bestyrelsesmøde.

MARTS
Onsdag 14.
Lørdag 17.
Lørdag 24.

Repræsentantskabsmøde.
Bestyrelsesmøde.
Generalforsamling.

APRIL
Lørdag 14.
Søndag 15.
Fredag 20.
Lørdag 21.
Lørdag 21.

Arbejdsdag/søsætning af både.
Arbejdsdag/søsætning af både.
Søsætning af både.
Standerhejsning.
Odense Yachtklub’s 75 års
jubilæum.

MAJ
JUNI
Lørdag 23.

Skt. Hans grillaften.

Medlemsnyt.
Vi har 1 ledig 4 meter plads, og den har vi en
reservation på.

Sidste nyt fra økonomiafdelingen.
Der er lige sendt opkrævning på kontingent for 1.
halvår 2018 ud.

KALENDEROMTALER
BESTYRELSESMØDE.
Bestyrelsesmødet den 17. marts er primært planlagt
til at forberede generalforsamlingen, der jo afholdes
den 24.
*
***
KOM OG GØR DIN INDFLYDELSE GÆLDENDE.
DET ER ÅRETS ALLERVIGTIGSTE MØDE.
DET ER HER DET GÆLDER.
DET ER HER DET TÆLLER.

ODENSE YACHTKLUB’S
GENERALFORSAMLING.
Der indkaldes til ordinær generalforsamling
Lørdag den 24. marts kl. 14.00 i klubhuset.
Forslag til optagelse på dagsordenen skal være
formanden i hænde senest 14 dage før.
Dagsordenen bekendtgøres på klubbens opslagstavle
senest 8 dage før.
***
*

ARBEJDSWEEKEND.
Årets første arbejdsdage er planlagt til
Lørdag/søndag den 14./15. april fra 9 - ?.
Den forkromede plan er, at vi mødes om morgenen
og så vidt det er muligt prøver at få gjort klubhus og
omgivelser klar til jubilæet. Over middag, når OS var
blevet færdige med deres, vil vi så sætte de både i
vandet som vi har planlagt.
Lørdag den 21. april fylder vores sejlklub 75.
Dagen bliver festligholdt på dagen med en reception
for gamle medlemmer, venner og bekendte fra kl. 14
til 16. I den forbindelse vil vi samtidig hejse
standeren.
Om aftenen har festudvalget arrangeret spisning for
klubbens nuværende medlemmer. Dette starter
klokken 18.
Så sæt kryds i kalenderen ved den 21/4.

ISÆTNING AF BÅDE.
For at kunne nå at sætte bådene i vandet inden
Jubilæet, planlægger vi at sætte i vandet d. 14/15.
april om eftermiddagen efter at OS har sat både i om
formiddagen.
Vi overtager traktoren, når OS er færdige og desuden
har vi reserveret fredag eftermiddag d.20. april til at
sætte de sidste i. Vi lægger en liste i klubhuset.

KASSERERENS INFO
oktober
kastanjetræet
beskåret.
Året I2017
blevblev
et af
de gode år kraftigt
for klubbens
økonomi, vi fik mange nye medlemmer. Her skal lyde et stor
velkommen i klubben.
Vi har fået lavet mange gode ting i klubben til glæde for medlemmerne der vil bruge den evt. til private fester,.
Vi flager også fra ny flagstang fremover.
Vi er i den positive situation, at alle pladser er besat til gavn for økonomien og i håb om at klubben bruges lidt
mere i den kommende sejlersæson til kammeratlig sammenkomst.
For de sejlende har klubben fornyet frihavnsordningen, så har det din interesse så henvend dig og få frihavnsmærket, som giver billigere havneleje i de deltagende klubber/havne i Danmark.
Klubben støttes stadig af Energi Fyn med et beløb, som kunne være større, hvis DU fik venner og familie til at
tilmelde sig til Energi Fyns Support El. Se muligheden på www.fynsksupportel.dk . Dem som tilmelder sig, sparer
også lidt, da elprisen har været under markedet Elpris. Klubben bliver afregnet fra Fynsksupport el med 2 øre
pr. kilo watt som sponsor forbruger, det er en win-win for alle.
Det kommende 75 års jubilæum 21. april 2018, som vi har sparet op til de sidste 5 år, bliver et arrangement
som festudvalget lover bliver stort. Så bak endelig festudvalget op, også gerne før for at pynte op på området
og klubhuset.
God sejler sæson - Freddy Olsen
REPRÆSENTANTSKABSMØDE.
Den 14. marts afholdes det årlige møde i Stige Ø Lystbådehavn. På mødet er regnskab – budget – fremtidige
aktiviteter og valg til forretningsudvalg til behandling.
Her skal nævnes at OY er repræsenteret af Ebbe, Steen, Villy og Thomas. Henrik, der hidtil har været vores
mand i Forretningsudvalget, er trådt ud og hans plads er overtaget af John Lundeman, som tidligere har siddet i
Forretningsudvalget.

JULEKOMSAMMEN
26. november 2017

NYTÅRSKUR
6. januar 2018

Den gamle knækkede pæl er taget op,
og der er slået 2 nye.

Frivillige i Juelsminde åbner ny redningsstation til gavn
for alle sejlere.
I Juelsminde står 30 veluddannede frivillige klar til
at assistere sejlere i farvandet omkring
Dansk Søredningsselskab's nyetablerede
redningsstation i Juelsminde.

HNLMS VAN KINSBERGEN.
Et af den hollandske marines patruljefartøjer .
Det er altid spændende hvad der kommer forbi.

KlubNyt 2018 udsendes i :
Februar, maj, august og november.

Det er ikke kun vores ”strand”,
der er dækket af skidt og møg.
Billedet her er fra Henderson Island,
der ligger langt ude i Stillehavet.

Foreløbigt er fastsat følgende
bestyrelsesmøder i 2018 :
17/3
Husk at bruge din bestyrelse.
Forslag sendes til formanden.
Indlæg.
Hvis du har noget på hjerte, og du gerne vil
have det med i KlubNyt, så tal med Jette/Ebbe.
Der kan blive udøvet venlig censur.


Bestyrelse:
Formand: Ebbe Maegaard Andersen.  23 42 37 21
Næstformand: Bjarne Lauritsen.  40 16 38 48
Kasserer: Freddy Olsen.  30 24 25 71
Bestyrelsesmedlem: Laila Tøttrup. 81 44 30 92
Bestyrelsesmedlem: Henrik Miller Jørgensen.  50 40 23 90
Bestyrelsesmedlem: Steen Christensen.  41 62 18 55

