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OPSLAGSTAVLE
2019
JANUAR
Lørdag d. 5.
MAJ
Lørdag d. 4.

Bestyrelsesmøde.*
Nytårskur.*
Standerhejsning.*

Medlemsnyt.
Sv. Åge kunne åbenbart ikke undvære det at have
båd, så han har erhvervet sig en Saga 27, og blevet
aktivt medlem. Velkommen.
Medio november er Merete II blevet solgt, og har
opsagt sin bådplads. Godt for Simon, Pernille, Jakob
og Lene; men synd for OY, da vi dermed mister nogle
gode og hyggelige medlemmer.
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.

Runde fødselsdage i OY.
I september måned kunne
Birthe fejre sin 60 års fødselsdag
og Jette rundede de 70.

Kalenderomtale.
Nytårskuren afholdes den 5. januar, hvor vi vanen tro
mødes i klubhuset kl. 14 til et glas bobler og dejlig
kransekage og ønsker hinanden Godt Nytår.
Forud for Nytårskuren er bestyrelsen samlet til årets
første bestyrelsesmøde.
På bestyrelsesmødet i september blev det desuden
vedtaget at lægge Standerhejsningen den første
lørdag i maj fremover. I samme åndedrag kan
nævnes at Afriggeren blev planlagt til 1. lørdag i
november.

Indlæg fra ”økonomiafdelingen”.
I skrivende stund er der orden i opkrævningen af
kontingenterne.
Det er besluttet, at både der bliver liggende i vandet
om vinteren, skal forsynes med elmåler, så der kan
afregnes særskilt for forbrug udenfor sæsonen. Det
gælder for alle 3 klubber i Stige Ø Lystbådehavn.
Apropos el: Når båden står på land må man kun have
strøm tilsluttet sin båd mens man selv er i klubben.
Forsidebilledet er indsendt af Stine ”Drum”.
Fregatten ”Штандартъ” (Shtandart) er en kopi af
den russiske zar Peter den Stores flagskib fra 1703.
I slutningen af august lå den i Odense et par dage.
Lille bøn fra redaktionen (igen).
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 vi
synes det er vigtigt at få videregivet.

Indlæg fra Ebbe.
Nu her i forbindelse med udsendelsen af KlubNyt # 4
bliver medlemmerne bedt om at oplyse, hvor de har
deres båd forsikret. Man skal jo som minimum at
have en ansvarsforsikring. Og klubben er forpligtet til
at ”kontrollere” det.

Det skal også nævnes, at Steen og Pia er blevet gift.
Viet af Kresten Drejergaard
ved en ceremoni afholdt her i klubben.
Det var også i september.

Indlæg fra John Lundeman.
Institutionen (Stige Ø Lystbådehavn), som OY jo er en
del af, er i gang med oprydning ovre på Vinterplads
Nord, så nu tynder det ud i gamle både der lå
derovre.

KØLESKABSFESTEN d. 15. SEPTEMBER.
CHRISTIAN I AVISEN.
I OKTOBER KOM CHRISTIAN
I FYENS STIFTSTIDENDE MED BILLEDE
OG UDTALELSE.
HAN HAR VÆRET MED TIL AT BRINGE
TEMAET ”SKIDT I KANALEN” PÅ
BANEN.
GODT GÅET CHRISTIAN.

AFRIGGEREN d. 3. NOVEMBER.
JULEAFSLUTNINGEN d. 24. NOVEMBER.

DEN 29. NOVEMBER VAR DER IKKE RET MEGET VAND I KANALEN.
(tak for billederne Christian)

KlubNyt udsendes i :
Februar, juni, august og december.

Hvad får man, hvis man krydser
en påhængsmotor med en joke ?
En Yamaha-ha-ha-ha.

Foreløbigt er fastsat følgende
bestyrelsesmøder i 2019 :
5/1 - kl.12:30
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.


SEJLKLUBBEN FREM’s JUBILÆUM I SEPTEMBER.

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

