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OPSLAGSTAVLE
2020
JANUAR
Lørdag d. 4.

Nytårskur.*

MARTS
Lørdag d. 28.

Generalforsamling.*

MAJ
Lørdag d. 2.

Standerhejsning.

Medlems-og bådenyt.
Ove Mortensen har afhændet ”BASSE”, som også er
væk fra vinterpladsen, hvor den har ligget de sidste
mange år.
”LINA” blev i sat i vandet og sejlet væk, så nu er det
faktisk kun ”LOTTE” der ligger fast på pladsen.
Carsten Jakob Jensen har meldt sig ind med
”TUSINDFRYD”.
Steen og Pia har afhændet ”PUTTE”.
Nytårskur.*
Lørdag d. 4. januar er der nytårskur i klubhuset kl. 14
til 16.
Vi vil vanen tro blive budt på et glas bobler, så vi kan
ønske hinanden godt nytår. Og hvis vi er heldige har
Freddy lavet kransekage.

Hundelorte på vinter- og parkeringsplads.
Redaktionen er blevet bedt om at nævne
”problemet” med hunde høm-høm’er. De bliver
trådt i og slæbt med ind i biler og klubhus. Også
manitou’en har haft æren. Hunde er velkomne; men
deres efterladenskaber er ejerens opgave.
Redaktionen.
Ang. klubbladet ligger der nogle trykte eksemplarer i
klubben, hvis du vil have et på papir.
Forsidebilledet.
I oktober var der indbrud i klubhuset. Og det var
vores lille pilleovn tyveknægtene formastede sig til at
stjæle. Den havde vi desværre ikke lige set komme.
Eller rettere sagt forsvinde. De ødelagde heldigvis
ikke noget i processen.

Indlæg fra Christian ”Miann”/Brian ”Marina Q”
Vi vil gerne prøve at samle folk til noget spisning i
klubben første onsdag i måneden. Vi havde tænkt os
noget med en 50’er pr. næse pr. gang til madbudget.
Man kan tilmelde sig eller høre nærmere hos Brian
på tlf. 20 97 18 62.
Indlæg fra ”økonomiafdelingen”.
Det forlyder fra pålidelig kilde at der ikke er nogen
medlemmer i restance. Dejligt.
Passive medlemmer bedes huske på, at manglende
indbetaling betyder automatisk udmeldelse.
Hvis man er i tvivl kan man altid spørge Freddy.

******

Selv om det er i go’ ti’
skal I huske at sætte
kryds i kalenderen.
Odense Yachtklubs generalforsamling.
Lørdag d. 28. marts
kl. 14 i klubhuset.
Det er faktisk det
vigtigste møde i sæsonen.

*******

KLUBARBEJDSDAGEN I SEPTEMBER:
IKKE LIGEFREM ET TILLØBSSTYKKE; MEN DET GIK ALLIGEVEL.

MANITOU’EN HAR FÅET FAT I ”RIMIDI”.

BÅDEOPTAGNING 2019.
VI VAR HELDIGE MED VEJRET ALLE 3 DAGE.
”MOLLE” KOMMER PÅ LAND.

Fejl!

3. NOVEMBER: AFRIGGEREN
23. NOVEMBER.
VELLYKKET JULEAFSLUTNING

23. NOVEMBER: JULEAFSLUTNING

OPDATERET KALENDER KAN SES PÅ WWW.ODENSEYACHTKLUB.DK

KlubNyt udsendes for det meste i :
Februar, juni, august og december.
Foreløbigt er fastsat følgende
bestyrelsesmøder i 2019/2020 :
Ingen møder programsat.
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.
Hvis ikke andet er angivet er det redaktionsindlæg.

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 5389-243912

