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Åh – nej
Ikke nu igen.

OPSLAGSTAVLE
2020
JANUAR
Lørdag d. 4.

Nytårskur.

FEBRUAR
Onsdag d. 5.
Lørdag d. 15.

Fællesspisning.
Bestyrelsesmøde.

MARTS
Onsdag d. 4.
Torsdag d. 26.
Lørdag d. 28.

Fællesspisning.*
Repræsentantskabsmøde.*
Generalforsamling.*

APRIL
Lørdag d. 18.
Søndag d. 19.

Isætning af både.*
Isætning af både.*

MAJ
Lørdag d. 2.
Lørdag d. 16.

Hundelorte på vinter- og parkeringsplads.
Der er sat et par opslag op vedr. ovennævnte rundt
omkring. De er møntet på gæster udefra, og ikke på
nogen i klubben. Der er selvfølgelig ikke nogen der
ville lade deres hunds l… ligge og flyde.

Standerhejsning.*
Isætning af både.*

Fællesspisning.*
Onsdag d. 4. marts kl. 18 er der mulighed for at
mødes i klubhuset til fællesspisning.
Menuen står på Spaghetti Bolognese, som Ania og
Rosy står for. Det er på sammenskudsbasis og koster
i omegnen af en halvtredser. Drikkevarer kan købes i
køleskabet. Man kan tilmelde sig eller høre nærmere
hos Brian ”Marina Q” på tlf. 20 97 18 62.
Isætning af både.*
Vi hat planlagt isætning til d. 18. & 19. april og d. 16.
maj. Der vil blive lagt en liste i klubben som du kan
skrive dit ønske på.
Medlems-og bådenyt.
Imad har valgt at flytte sin speedbåd til en anden
havn. Ellers er der intet nyt fra kajkanten.
Repræsentantskabsmøde i Stige Ø Lystbådehavn.*
Stige Ø Lystbådehavn har lejemålet på arealerne
hvor vi ligger. Inklusive vinterplads Nord. Med vi
menes Sejlklubben Fjorden, Odense Sejlklub, Odense
Yachtklub og i mindre grad klubberne inde i Odense Frem og Motorbådsklubben.
OY valgte 5 medlemmer på sidste generalforsamling
til at repræsentere vores farver. Der vil blive hængt
referat op på opslagstavlen når det foreligger.

Redaktionen.
Der ligger nogle trykte eksemplarer af klubbladet i
klubben, hvis du vil have et på papir.

Forsidebilledet.
Tirsdag morgen d. 11. februar. Det nylige højvandes
efterladenskaber. Målingerne endte på 132 cm ved
midnatstid natten mellem mandag og tirsdag.

Standerhejsning.*
Vores standerhejsning er lagt lørdag den 2. maj.
Kl. 16. Standeren sættes.
Kl. 18. Klubben er vært ved en anretning.

LÆS HER - LÆS HER.
Dette klubblad fungerer som skriftlig indkaldelse til
generalforsamlingen. Derfor er det meget vigtigt at
du sender et ok for modtagelsen tilbage. Så kan
bestyrelsen få besked om at alle har fået
indkaldelsen rettidigt.
FREM sætter deres både i vandet fra pieren.
Det gør de søndag d. 19. april fra kl. 8 morgen.
Bådene kommer på lastbil, så vi skal passe på
hvordan vi parkerer vores biler den dag. Vi sætter
selv vores både i denne dag. Så der bli’r trafik.
Husk at melde dig til fællesspisning.
Det er s…. hyggeligt.
Ang. vinterpladsen.
Der forefindes nogle gamle stativer og en masse
”teltstænger” af jern på vinterpladsen. For tiden er
det meste opstillet bag mastecontaineren.
Bestyrelsen har besluttet, at det der ikke benyttes
skal fjernes. Evt. ejere må melde sig til bestyrelsen
for aftale. Hvis ikke vil det blive bortskaffet senest 1.
august.
Der ligger også en masse træ. Det der skal bevares
bedes mærket op med bådens navn. Resten vil blive
fjernet.

VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT
Der indkaldes til ordinær generalforsamling
i

ODENSE YACHTKLUB
Lørdag den 28. 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.
DET ER ÅRETS ALLERVIGTIGSTE MØDE.
DET ER HER DET GÆLDER.
DET ER HER DET TÆLLER.
KOM OG GØR DIN INDFLYDELSE GÆLDENDE.

NYTÅRSKUREN 2020.
Det må siges, at nytårskuren ikke ligefrem var overrendt. Men der dukkede dog et bordfuld op. Og de hyggede
sig med Freddy’s hjemmelavede kransekager og et lille glas bobler.

ONSDAG d. 5. FEBRUAR: DET FØRSTE FÆLLESSPISNINGSARRANGEMENT.

Menuen stod på stegt medister – brasede kartofler – grønsager og salat.
Uhm – det smagte godt.
Dette er en reklame for næste arrangement, hvor menuen lyder på Spaghetti Bolognese.

ONSDAG d. 5. FEBRUAR: DET FØRSTE FÆLLESSPISNINGSARRANGEMENT.

OPDATERET HELÅRSKALENDER KAN SES PÅ WWW.ODENSEYACHTKLUB.DK

MÆLKEVEJEN ??

KlubNyt udsendes for det meste i :
Februar, juni, august og december.
Foreløbigt er fastsat følgende
bestyrelsesmøder i 2020 :
15/2Husk 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

