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OPSLAGSTAVLE
KLUB-KALENDEREN
Vi har p.t. ingen planlagte arrangementer.
Vi skulle have haft vores Juleafslutning her i
november, og Nytårskuren primo januar bliver
heller ikke til noget.
Hvad er det dog for en uorden !!!

Medlems-og bådenyt.
Siden sidst er ”Rimidi” blevet solgt; men Lars har
valgt at forblive medlem i OY.
”Vandvittig” har forladt havnen.
John Lundeman har solgt sin båd; men bliver i OY
som støtte-medlem.
Og her til sidst på året har Søren Kristiansen meldt sig
ind med sin Emka 29. Den kommer til at ligge på P15.
Velkommen til OY til Søren.
Almene betragtninger.
2020 har været et mærkeligt år. Det har godt nok
bare kørt på pumperne sådan rent klubmæssigt.
Restriktioner har gjort alle vores arrangementer til
luftkasteller. Møder, fester og komsammener – intet
er blevet til noget. Værst er det nok med
generalforsamlingen. Den er ligesom nerven i
klubben. Det er her der smedes. Og tænkes nyt. Men
det der skal køre det kører. Regninger betales.
Regninger opkræves. Ingen restancer her.
Det er ”kun” klublivet der lider; men det gør det så til
gengæld også. Hos os som hos alle andre.
Freddy syg.
Freddy har her i eftersommeren været så uheldig at
få en hjerneblødning der delvis har lammet ham. Han
er indlagt på sygehuset i Svendborg, hvor der
arbejdes med at få ham på benene igen. Samtidig er
Anni inde i forløb, hvor hun bliver opereret for grå
stær - på begge øjne.
Nu er det jo ikke lige Freddy at ligge på den lade side,
så han keder sig bravt; men Anni siger at det går stille
og roligt fremad med genoptræningen.
Og Anni har ikke måttet ikke køre bil mens hun er i
operationsforløbet, så hun har haft nok at se til. Men
1. etape er gået godt.
Der skal lyde et stort GOD BEDRING til jer begge to
herfra.
Vi glæder os til den dag, hvor vi igen kan mødes i
klubben.

Ebbe syg.
I begyndelsen af august fik Ebbe en lille blodprop i
hjernen. Den har sat ham delvist ud af spillet og der
vil gå nogle måneder med at komme sig over den.
Det er dog ikke værre end at han stadig kommer i
klubben.
Bjarne Lauritsen er derfor fungerende formand.

Redaktionen.
Hvis der ønske om et trykt eksemplar kan I lige slå på
tråden til Ebbe. Så finder vi ud af noget.
Vinterplads.
Det er en sand fornøjelse at se vores vinterplads
efterhånden. Både står godt og der er bedre orden
end længe set hvis nogen sinde. Det går bare den
rigtige vej.

VIGTIGT.
Bestyrelsen meddeler:
Grundet de skærpede corona-restriktioner og
sejlunionens opfordring har vi valgt at lukke
klubhuset til den 3. januar indtil videre. Vi ved ikke
for nuværende om det bliver forlænget; men i så fald
vil I få besked. Vi håber og tror på at vores
medlemmer vil have forståelse for beslutningen.

Klubhuset ligger på naturgrund.
Vi har rotter på matriklen (heldigvis ikke på loftet )
og alliker i skorstenen. Vi har ikke haft den store
succes med at bekæmpe rotterne – det har Mortalin
nu heller ikke; men allikerne er heldigvis fløjet.
Skorstenen er blevet renset og har fået monteret en
rist.
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.

Pieren har igen været brugt som materialegård.

Standeren blev strøget uden den store festivitas.

KlubNyt udsendes for det meste i :
Februar, juni, august og december.
Foreløbigt er fastsat følgende
bestyrelsesmøder i 2021 :
ikke nogen
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.
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Bestyrelse:
Konstitueret formand: Bjarne Lauritsen.  40 16 38 48
Kasserer: Freddy Olsen.  30 24 25 71 (Sygemeldt)
Bestyrelsesmedlem: Ebbe Maegaard Andersen.  23 42 37 21
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
*
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