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OPSLAGSTAVLE
SEPTEMBER
Lørdag d. 1.
Søndag d. 9.
Lørdag d. 15.
Tirsdag d. 18.
Lørdag d. 29.
OKTOBER
Lørdag d. 6.
Weekenden
d. 6./ 7.
NOVEMBER
Lørdag d. 3.

Klubhus udlånt
Fjordens Dag.
Bestyrelsesmøde kl. 15.
Køleskabsfest kl. 18
Klubhus udlånt.
Klubarbejdsdag.

Klubhus udlånt.

Indlæg fra Festudvalget.
For overskuddet i køleskabet holder vi en lille
”Høstfest” den 15. september. Vi har endnu ikke lagt
os fast på en menu - den offentliggør vi senere. Vi
regner med at starte kl. 18 og maden vil være gratis.
Der vil også være en øl, et glas vin eller en vand med i
”prisen”.
Af hensyn til indkøb er det nødvendigt med
tilmelding senest den 9. september. Der hænger en
liste i klubhuset som man kan skrive sig på, eller man
kan ringe til Jette på  5137 6499.

Bådeoptagning.

Bådeoptagning.

Medlemsnyt.
Torben Buris har medio juli meldt sig ud. Han har
solgt den nye sejlbåd han havde plads til på P22, og
bliver i OS med sin ”gamle” båd.
John Lundeman har ultimo juli solgt La Vida til Kasper
Jørgensen, som samtidig har meldt sig ind.
Velkommen til ham og hans familie.
John har købt en speedbåd, som får plads ved siden
af La Vida.
Kenneth og Jeanette med tilknytning til ”Vandvittig”
har meldt sig ind som passive medlemmer. Det
samme har Nicklas Holm (Sheriffen). Og Sv. Å.
Kramer, der tidligere havde en Luna 26 liggende ovre
i Sejlklubben. Også velkommen til dem.

Anni kunne i juni måned fejre sin 70 års fødselsdag.

Indlæg fra havnefogeden.
Traktoren er reserveret til OY for optagning af både i

weekenden den 6. og 7. oktober
samt lørdag den 3. november.
Lister fremlægges i klubhuset i september.
Vigtigt nyt om Klubhuset.

Brug Brikken
Efter d. 15. september 2018 kan døren kun åbnes
med den udleverede nøglebrik.
Har du ikke fået en nøglebrik
så kontakt Christian på 2426 8619.
Lille bøn fra redaktionen.
Please - send nu den ”kvittering” for modtagelse af
bladet, som vi beder om hver gang.
For os der sender bladet rundt er det rigtigt rart, når
vi ved at bladet er modtaget. Nogle gange står der
altså meddelelser i bladet - tro det eller ej - som er
vigtige.
Nyt fra økonomiafdelingen:
Der er nu sendt kontingentopkrævning for 2. halvår
2018 ud. Hvis ikke du har modtaget den bedes du
kontakte Freddy.

I oktober blev kastanjetræet kraftigt beskåret.

Indlæg fra John Lundeman.
Der er lavet detailtegninger til en ny elforsyning på
lavbroen, og der er indkøbt materialer så vi snart kan
komme i gang med at trække kabler derudaf.
Når vi er færdige med det, er der entreret med en
autoriseret elektriker, der skal foretage de sidste
nødvendige tilslutninger.

KAFFESLABBERAS PÅ DAGEN
HJEMME HOS ANNI.

STÅR VI PÅ BUNDEN ELLER HVA’ !!

UDSIGT FRA GABET MOD NORD.

Indlæg fra Ebbe.
Jeg vil såmænd bare stille og roligt juble over det vejr
vi har haft i denne sommer. Det har været helt
fantastisk, og der skulle gerne ligge nogle ture og
vente på os her i august og september.
Vejret har selvfølgelig ikke været så godt for dem der
var professionelt afhængige af regn; men de sidste
par sæsoner har det regnet det så meget er vi jo
nærmest druknede selv om vi stod oppe på land.
Så undskyld jeg siger det
vi har nydt det.

To fluer med ét smæk.

To motorbåde strandet.

Mens vi var i færd med at bugsere en båd med
gearproblemer fik vi melding om en lille motorbåd
der lå lige syd for Gabet med motorstop. Da det var
lige på vores vej ind mod Odense og de ville til
Klintebjerg, tog vi båden med, da vi passerede.

Vi blev kaldt ud til en motorbåd, der var grundstødt
ved Fynshoved. Det viste sig at være 2 både, som vi
ikke kunne undsætte pga. vind og især bølger.

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

Foreløbigt er fastsat følgende
bestyrelsesmøder i 2018 :
15/9
Husk at bruge din bestyrelse.
Forslag sendes til formanden.

Lille Vits.
Og så var der narkobaronen der kom sejlende i sin
speedbåd.

DEN HER KAN DSRS VIST IKKE FÅ FRI.

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
*
Havnefoged: Christian Hjort Bargisen.  24 26 86 19

