KLUBNYT
MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB.
NR. 2 – JULI 2020

OPSLAGSTAVLE
2020
AUGUST
?
Lørdag d. 29.

Bestyrelsesmøde.*
Generalforsamling.*

SEPTEMBER
Søndag d. 13.

Fjordens Dag. AFLYST.

NOVEMBER
Lørdag d. 7.

Afrigger.

Medlems-og bådenyt.
Der er godt nok sket en del siden sidst.
Villy og Lotte er flyttet til Bogense med ”Santa Ana”.
Bøje har solgt ”Buller” til Erik Servé, som har ønsket
at blive liggende i OY. Bøje er blevet støttemedlem.
Johs. Syvsig har meldt sig ind og ligger nu med sin
motorbåd på P12.
Poul Jørgensen er indmeldt og har fået P14.
Bent Møllegaard har solgt ”Håbet”, der er rykket til
Kerteminde, og meldt sig ud.
Velkommen til vores nye medlemmer.

Corona.
Der står håndsprit rundt omkring i klubhuset. Husk at
bruge det.
Hvis du har lidt tid tilovers kan du hjælpe andre ved
at ”spritte” de flader der bliver berørt ofte.
Klubhuset og dets faciliteter.
Klubhuset bruges mere af nogle medlemmer end af
andre; men man skal huske på at det fælles for alle.
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.

Vi har i skrivende stund ikke fået nogen ny dato.

Hunde 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 af
klubbens medlemmer, der ville lade deres hunds l…
ligge og flyde. I øvrigt bedes man huske på at det ikke
er alle der elsker løse hunde.
Redaktionen.
Der ligger nogle trykte eksemplarer af klubbladet i
klubben, hvis du vil have et på papir.

Forsidebilledet.
Et ”skønt” billede fra vinterpladsen. Andetsteds på
siden kan du læse opfordringen til at tjekke dit eget
”udstyr”.

Fjordens Dag.*
Årets udgave af arrangementet Fjordens Dag er
blevet aflyst.
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.
Bestyrelsesmøde.
Der skal afholdes et bestyrelsesmøde hvor som
forberedelse af generalforsamlingen.
Datoen er endnu ikke fastsat. Vi skal lige have
overstået sommerferien.

SIDSTE CHANCE.
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 i løbet af
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 29. august 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.

REDAKTIONEN HAR MODTAGET
DETTE BILLEDE FRA SKIPPEREN
PÅ ”MARINA Q”. HAN TILFØJER,
AT FANGSTEN ER GJORT VED
LINDØ OG AT DEN SMAGTE
UDMÆRKET. VI ER IKKE ET
SPOR MISUNDELIGE.



JULIAN, TIDLIGERE MEDLEM, PÅ VISIT. LÆG
MÆRKE TIL HAN FØRER GÆSTEFLAG.
FRISKT GJORT.

DETTE EFTERÅRS FÆLLES OPGAVE.
VI ER NØDT TIL FÅ RYDDET OP I ALT DET GAMLE JERN, DER LIGGER RUNDT OMKRING.
VI KUNNE GODT BRUGE PLADSEN TIL NOGET ANDET.

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

