KLUBNYT
MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB.
NR. 2 – JUNI 2018

KLUBKALENDER
JUNI
Lørdag d. 23.
SEPTEMBER
Søndag d. 9.

Vores Skt. Hans Grillaften
bliver desværre ikke til noget.
Fjordens Dag.

Medlemsnyt.
Vi ønsker ”Vandvittig” velkommen i klubben.
”Vandvittig” er en Luna 26, der har fået P15.
Nyt fra økonomiafdelingen:
Ikke fordi vi forventer andet; men vi er altså glade for
at vi ingen kontingentrestancer har i OY.
Det er bår' dæjlig!

KALENDEROMTALER
Skt. Hans Grillaften.
Der er kommet tilkendegivelser fra så mange ”folk”
om, at de ikke kan komme til vores Skt. Hans aften,
så vi arrangerer ikke noget i år.
Vi prøver til igen med en sommerfest på et senere
tidspunkt.
Der er grill og briketter, hvis nogen skulle have lyst.

FJORDENS DAG.
Søndag den 9. september
AKTIVITETS-STEDER

Vi har haft igen nogle fødselarer at fejre.
Man skulle tro, at det var en aprilsnar; men Lene blev
50 i april. Tro det eller ej; men det er altså sandt.
Det var også i april, at Steen rundede. Han blev 60
lige pludselig.
Og som om det ikke var nok fyldte et af vores
”gamle” medlemmer Lis 70 i maj.

Anni og Jette siger tillykke til Lis.

I oktober blev kastanjetræet kraftigt beskåret.

WEEKENDEN D. 14./15. APRIL
VAR UDNÆVNT TIL KOMBINERET ARBEJDS- OG SØSÆTNINGSWEEKEND.
VORES ”CATERINGAFDELING” SØRGEDE FOR FORPLEJNINGEN.

UHA DE VAR GODE.

Siden sidst.
Den næstsidste lørdag i marts, nærmere betegnet den 24., afholdt vi vores årlige generalforsamling. Den
foregik i god ro og orden – sådan som den plejer. Der dukkede 14 sjæle, repræsenterende 9 både, op. Hele
seancen tog rekordagtige 45 minutter. Det må man sige var tjept. Jeg synes det lige i underkanten med
fremmødet; men som vi har det med at sige: Vi er en lille klub. Så et fremmøde på 9 både ud af 25-26, svarende
til en mødeprocent på 30-35, er vel flot nok. Meeen….. Referat er hængt op på opslagstavlen.
I weekenden den 14./15. april fik vi sat både i – og havde ”arbejdsweekend”. På én og samme tid. Og det gik
faktisk godt. Med et lille minus til arbejdsdelen. Det havde vi ikke fået planlagt godt nok. Der er selvfølgelig en
forklaring på det; men det kommer lynhurtigt til at lyde som en søforklaring, så det afholder jeg mig fra. Det
kan vi godt gøre bedre næste gang.
Så kommer vi til den 21. april - Jubilæumsdagen.
Denne dag havde der været bagt op til længe. Vi havde sparet op til den. Vi havde glædet os til den. Vi havde
også arbejdet op til den – med stort telt, rengøring til den store guldmedalje, tilrettelæggelse af det hele og en
fin lille bog om klubben blev det også til. Den bog synes jeg godt kan vi da godt være lidt stolte af. Hvem f…..
render rundt og får lavet sådan en bog nu om dage. Ja – det har vi så gjort. Fantastisk. Tak til Festudvalget og
Laila for de ting. Vi var 37 til festen.
Der er lavet en lille mappe med billeder fra arrangementet. Den ligger i udestuen. På hjemmesiden kan man
også finde mappen under ”Nyhedsbrev”.
Og så lige her til sidst. Sikke dog en maj vi har haft. Bedre vejr fås ikke. Det er kommet farerne med 190, og er
nok kommet bag på nogen. Mig selv inklusive. Men fedt er det.
Ebbe.

HAVNEN I MAJ.

Bass båd tilhørende ”Institutionen”.
Jeg har i Institutionen efterlyst materiel til
situationer, hvor det er nødvendigt at kunne
komme ud i kanalen i tilfælde af højvande og
lignende. Vi har haft tilfælde, hvor både der havde
revet sig løs fra broen.
Det viser sig, at vi har en bass båd (arbejdsbåd med
motor), som bruges når der rammes pæle i. Den kan
vi frit bruge. Der er også et sæt waders. Mere info i
klubben.
Jeg vil også foreslå, at vi gør en af vore egne joller
klar til brug, og placerer den ved slæbestedet i
sommerhalvåret for almindelig brug og til brug i
tilfælde af at nogen skulle falde i vandet eller andre
nødsituationer.
Med venlig hilsen
John Lundeman
NB: OY har også investeret i waders til brug ved
oversvømmelse. De befinder sig i klubhuset.

Bøjen vi har lagt ud i Korshavn er her i juni blevet
skiftet ud med en ny, så vi kunne få den gamle hjem
og sat i stand.

LØRDAG. 21. APRIL
ODENSE YACHTKLUB’s
75 ÅRS FØDSELSDAG.

Vejret er fint, og klubhuset og det lejede telt er klar.
Om lidt begynder gæsterne at komme og festlighederne kan begynde.

Lille bøn
fra vinterpladsen.
Den gamle
knækkede
pæl er taget op,
og der er slået 2 nye.

DET HER KAN FOLK SGU IKKE VÆRE BEKENDT.

Den har før set værre ud; men der ligger stadig en
del rundt omkring derovre. Kan vi ikke lige hver
især gå vores ting igennem, samle dem sammen
og mærke det med navn.

Vejrudsigt.
Det ser ud til at blive koldt i Jylland og om ørerne.

Også en lille bøn fra ”Institutionen”.
Det her er ikke skæld ud eller noget med at give
nogen skyld for noget; men ”lossepladsen”
forenden af halvtaget har det sidste stykke tid
taget lidt overhånd.
Det er privatpersoner, der bokser med stakken
hver gang, og det har udviklet sig til et rigtigt
møgjob. Så når den er blevet fjernet denne gang
er der enighed om at den ikke må genopstå.

Tyveri umuliggør vores arbejde på søen.
Natten til fredag d. 25/5 har nogen vovet at stjæle
fra vores SAR-båd i Bregnør. Det drejer sig om
skrue, skjold og meget andet. Det er sørgeligt at en
redningsbåd ikke længere kan stå sejlklar i fred. Vi
har ikke mulighed for at assistere havarister i den
kommende travle tid, da båden ikke kan sejle før
motoren er repareret/udskiftet.

HAVNEN I MAJ.

VIGTIGT INFO.
Til medlemmerne i Odense Yachtklub.
I forbindelse med EU's nye persondataforordning
kan vi oplyse, at du i forne tider har afgivet
oplysninger i forbindelse med indmelding i Odense
Yachtklub, og i den forbindelse har sagt ja til at
modtage elektroniske henvendelser fra Odense
Yachtklub. Det er mest e-mails vi sender dig.
Henvendelserne kan bl.a. være klubblad og info om
arrangementer i klubben. Desuden videregives
oplysningerne til Dansk Sejlunion for medlemskab
der.
De oplysninger vi ligger inde med, og videregiver til
Dansk Sejlunion, er:
Navn-adresse-telefonnummer-postadresse og mail,
hvis en sådan haves.
De væsentligste ændringer i persondataforordningen
er, at du har ret til at anmode om indsigt,
berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af
dine personoplysninger og få behandlingen af dine
personoplysninger begrænset.
Har du spørgsmål kan du henvende dig til Freddy
eller Ebbe.

STANDERROBOTTEN ARBEJDER.

HAVNEN I MAJ.

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

Godt spørgsmål:
Hvis to duer ligner hinanden rigtig meget,
kan de så få due-ligheds-bevis?

Foreløbigt er fastsat følgende
bestyrelsesmøder i 2018 :
11/8
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

