KLUBNYT
MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB.
NR. 2 & 3 – AUGUST 2019

OPSLAGSTAVLE
2019
SEPTEMBER
Søndag d. 1.
Søndag d. 8.
Lør/søndag
d.21/22.
OKTOBER
Lørdag d. 5.
Søndag d. 6.
NOVEMBER
Lørdag d. 2.
Lørdag d. 9.
Lørdag d. 23.

Bestyrelsesmøde.*
Fjordens Dag
Arbejdsweekend.*
Bådeoptagning.*
Bådeoptagning.*
Afrigger.*
Bådeoptagning.*
Juleafslutning.*

Medlemsnyt.
Siden sidst er Brian og Rosy kommet med MARINA Q
og har taget P22 i besiddelse. Velkommen til Brian og
Rosy.
Vi har haft nogle udmeldelser:
Stefan Frederiksen har solgt sin båd. Mark Bhatia er
udmeldt. Kristian Haahr; men LINA ligger stadig på
vinterpladsen, og det er ikke så godt. Og så har
Bjarne Larsen flyttet MISS Q til Kerteminde.
Men der er heldigvis også nogen der melder sig ind:
Bent Møllegaard med HÅBET, Kim Pedersen med FRU
LARSEN og Imad Abou Lebde med en endnu ikke
erhvervet båd.
Vi ønsker dem velkommen, og håber at de må få
mange gode timer i klubben.

Bådeoptagning.
Christian har på vores vegne lagt beslag på følgende
datoer: weekenden den 5/6. oktober og lørdag den
9. november.
Der vil i september blive lagt en liste i klubhuset,
hvor man kan notere sit ønske. Man får selvfølgelig
nærmere besked om rækkefølge.
Indlæg fra ”økonomiafdelingen”.
Opkrævning for 2. halvår 2019 er sendt ud. Hvis du
ikke har modtaget den bedes du kontakte Freddy.
Forsidebilledet.
Fregatten Peter Willemoes anløb i juni Odense.
Med sine knap 140 m fyldte hun helt godt i kanalen.
Skibet blev for øvrigt konstrueret på Odense
Stålskibsværft og overdraget til Søværnet i 2011.
Afrigger 2019.
Vi tager standeren lørdag den 2. november kl. 16.
Der er fællesspisning kl. 18, hvor klubben er vært ved
smørrebrød og lidt øl og snaps.
Det vil blive med tilmelding af hensyn til bestilling af
mad. Jette skriver rundt til den tid.

Indlæg fra Redaktionen.
Det er lidt snyd; men dette nummer af bladet gør det
ud for både nummer 2 og nummer 3. Undskyld.
Men send nu den ”kvittering” for modtagelse af
bladet, som vi beder om hver gang. Så ved vi du har
modtaget bladet.

Vigtigt nyt om Klubhuset.
Med hensyn til låsesystemet har det vist sig mere
tidskrævende at administrere de blå brikker end vi
havde regnet med. Derfor vil de blive udfaset
efterhånden som de forsvinder. Der er lagt en ny
kode ind, så man kan taste sig ind.
Kontakt Freddy, Ebbe el. Christian.

til
Bjarne Lauritsen
med de 60 i august.

Klubarbejdsdage.
På bestyrelsesmødet den 1. september er der
planlagt datoer for klubarbejde. Det blev weekenden
den 21/22. september, hvor vi vil gøre noget ved
vinterpladsen, så den er klar når bådene kommer op.

Klubhus.
Freddy og Ebbe lagde nyt gulv i mellemgangen i
marts måned.
Der er nu opstillet et stort køleskab (sponsoreret af
Morten og Stine) og en lille fryser, som begge er til
disposition for medlemmerne. Køleskabet i køkkenet
er forbeholdt de drikkevarer, der kan købes af klubbens medlemmer.
Bådnyt.
Christian Lange har solgt sin gule Solus, og været
bådløs et kort stykke tid.
Efter lange og svære forhandlinger har han overtaget
MIANN fra René Danielsen. MIANN har ligget i
havnen i mange år.
Tillykke til Christian (og René).
Broerne.
Så blev vi endelig færdige med at ordne el ud af
lavbroen. Med nye elstandere, skumringsrelæ og
hele musikken.
Vi måtte til sidst bide i det sure æble og betale os ud
af problemerne nemlig de fysiske forberedelser til
opsætningen, som var vores af aftalen.
Tak til John for den store indsats.
Vinterplads.
Der er rigtig mange ting ovre på pladsen, der godt
kunne trænge til at blive efterset. Bådejerne bedes
tjekke deres vinterudstyr. Samle det sammen og
mærke det op. Når det så bliver arb.weekend kan vi
koncentrere os om at få sorteret/fjernet der ”ikke er
nogens”.
EnergiFyn/FynskSupport.
….sætter nu en kampagne i gang for at få nye
FynskSupport sponsorer - og vil belønne med en
ekstra bonus på 50 kr. for hver ny FynskSupport
sponsor, der støtter OY gennem FynskSupport.
Tilmeldingsblanketter ligger i klubben.
Juleafslutning.
Undskyld vi er tidligt ude; men lørdag d. 23.
november kl. 14 holder vi juleafslutning i klubhuset.
Der bydes der på glögg, æbleskiver og andet godt.

Bøn fra Køleskabet.
Kan vi ikke prøve at begrænse seddelskriveriet lidt.
Nogle gange ligger der mange sedler og de ligger der
længe.

Værksted.
Der pågår for tiden en større oprydning i værkstedet.
Hvis du har noget derinde uden navn på lever det
livet farligt. Det vil være sikrest lige at sætte en etiket
på sagerne i nærmeste fremtid, så der ikke sker
ulykker.
Haveredskaberne er flyttet ud under halvtaget.
Klubhus.
Klubben har investeret i en lille vejrstation så vi kan
se hvad vej vinden blæser.
Skærmen sidder i infovinduet.
Bådnyt.
Efter rigtig mange år i klubben har Ove Mortensen
besluttet at afhænde BASSE - den blå Jupiter 30 på
vinterpladsen.
Odense Yachtklub ønsker Ove Mortensen alt godt
fremover, og siger tak for loyalt medlemskab af
klubben.

Generalforsamlingen.
Bestyrelsens beretning for 2018 og referat fra
generalforsamlingen er hængt på opslagstavlen.
Arbejdsweekend.
Planen er lidt den gode
gamle. Vi mødes kl. 9 og
får kaffe/the og lidt
morgenbrød. Så lægger vi
en slagplan alt efter hvor
mange vi er og hvilke
opgaver vi har på listen.
Klubben giver lidt frokost
og en tår i ny og næ. Vi
regner med at slutte ved
15´tiden.
Gælder både lørdag og
søndag.
Af hensyn til maden lægger vi en tilmeldingsseddel i
køkkenet i håbet om at der er mange der vil skrive sig
på.
NB: Vi har hæfteplaster.
Bådoptagning.
På bestyrelsesmødet d. 1. september blev det
besluttet at investere i en ny højtryksrenser. Vi har
bestilt en Kärcher K7, så nu kan vi rigtig spule både,
når de skal op om lidt.

MARTS/APRIL:
FLOTTERE HAR DET ALDRIG SET UD.

MAJ:
NU BEGYNDER DEN GODE TID.

JUNI:
MARINA Q SÆTTES I VANDET.

JULI:
DRUM PRESSES LIDT AF ROUSING.

AUGUST.
CHRISTIAN OG MADS HAR FÅET GANG I ET PAR AF DE GAMLE OPTIMISTJOLLER.

24. AUGUST: HYGGEDAG I KLUBBEN.

KlubNyt udsendes for det meste i :
Februar, juni, august og december.
Foreløbigt er fastsat følgende
bestyrelsesmøder i 2019 :
1/9 - kl.13
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: Christian Rasmussen.  30 28 87 73
Bestyrelsesmedlem: Steen Christensen.  41 62 18 55
*
Havnefoged: Christian Hjort Bargisen.  24 26 86 19
*
Arbejdernes Landsbank 5389-0243912

