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OPSLAGSTAVLE
2019
MARTS.
Lørdag d. 16.
Lørdag d. 30.
APRIL.
Lørdag d. 27.
MAJ
Lørdag d. 4.
Lørdag d. 4.
Søndag d. 26.

Bestyrelsesmøde.*
Generalforsamling.*

Bådeisætning.
Christian har på vores vegne lagt beslag på 2 datoer.
Det er lørdag den 27. april og søndag den 26. maj.
Der vil vanen tro blive lagt en liste i klubhuset, hvor
man kan notere sit ønske. Man får selvfølgelig
nærmere besked om rækkefølge.

Bådeisætning.*
Standerhejsning*
Fællesspisning.*
Bådeisætning:*

Medlemsnyt.
Der er ikke rigtigt sket noget på medlemsfronten.
Merete er sejlet til Bregnør for reparation, og Brian
er ikke kommet med sin båd til P22 endnu.

Standerhejsning.
Vores standerhejsning er lagt lørdag den 4. maj kl.
16. Fællesspisning med medbragt mad er planlagt til
kl. 18.
Indlæg fra ”økonomiafdelingen”.
Opkrævning for 1. halvår 2019 er sendt ud til
medlemmerne.
Der er p.t. ingen kontingentrestancer og alle
regninger er betalt, så alt i alt står det vel til i
økonomiafdelingen.

Vigtigt nyt om Klubhuset.

Brug Brikken
Man kan kun komme ind i klubhuset med den
udleverede nøglebrik.
Har du ikke fået en nøglebrik,
så kontakt Christian på 2426 8619.
Klubarbejdsdage.
På bestyrelsesmødet den 16. marts vil der blive
planlagt datoer for klubarbejde.
Runde fødselsdage i OY.

Forsidebilledet.
Den 8. januar var der for 2. gang i 2019 mere vand i
kanalen end der kunne være. Pier’en og slæbestedet
er ”usynlige”.
Lille bøn fra redaktionen (igen-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.
Denne gang er det ekstra vigtigt, da bladet samtidig
fungerer som indkaldelse til generalforsamling.
Indlæg fra Ebbe.
I forbindelse med udsendelsen af KlubNyt # 4/2018
blev 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. Vi mangler stadig svar fra et par
stykker, som vil blive kontaktet af ovennævnte.

til
Flemming Olsen
med de 50.

Indlæg fra John Lundeman.
Der skal snart afholdes Repræsentantskabsmøde i
Stige Ø Lystbådehavn I/S, som er vores overbygning,
Der vil blive hængt information op efter mødet.

DET ER ÅRETS ALLERVIGTIGSTE MØDE.
DET ER HER DET GÆLDER.
DET ER HER DET TÆLLER.
KOM OG GØR DIN INDFLYDELSE GÆLDENDE.

ODENSE YACHTKLUB’S
GENERALFORSAMLING.
Der indkaldes til ordinær generalforsamling

Lørdag den 30. 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.

Stormen Alfrida i begyndelse af januar.
Så meget fyldte det vand stormen Alfrida pressede ind i fjorden.
Lige knap 160cm endte målingen på ved 7:30 tiden. Billederne her er taget om formiddagen,
da vandstanden var faldende. Det var ikke langt fra, at vi havde fået vand indendørs.

KlubNyt udsendes i :
Februar, juni, august og december.
Foreløbigt er fastsat følgende
bestyrelsesmøder i 2019 :
16/3 - 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.


Odense Yachtklub - Østre Kanalvej 4 - 5000 Odense C
*
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
*
Arbejdernes Landsbank 5389-0243912

