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Isætning både
Standerhejsning
Isætning både

Almene betragtninger.
Vi er i gang med 2021, og det ligner indtil nu sidste år
til forveksling. Vi er stadig under pres fra corona og
det gør at der er begrænsninger på vores muligheder
for at forsamles.
Vi har ikke fået afholdt generalforsamling og
bestyrelsen har kørt på lavblus. I forbindelse med
Freddy’s sygemelding har Christian ”Isolde” tilbudt at
træde til som kasserer med øjeblikkelig virkning. Det
har bestyrelsen takket ja tak til, og her i starten af ’21
er det så rent teknisk faldet på plads, så klubben igen
er økonomisk kampklar.
Den 6. maj blev restriktionerne for sejlfolket langt
hen ad vejen forlænget. Med det til følge, at
klubhuset stadig er lukket ned, og en
generalforsamling ligger lidt længere ude i fremtiden.

Flere almene betragtninger.
Der er gang i rotationen på de forskellige poster i
klubben; men det er jo også snart længe siden vi har
haft mulighed for at justere/opdatere.
Som nævnt er der skiftet på posten som kasserer.
Der er parløb på formandsposten, og på den vigtige
post i Institutionen er John grundet sygdom nødt til
at melde fra, så der har vi også brug for indhop.
Når vi nu får stablet en generalforsamling på benene
er der behov for at medlemmerne møder op, og at
der er nogen der melder sig under fanen til noget af
det frivillige arbejde der nu engang skal laves. Hvis
det bliver bredt ud over flere personer er det faktisk
sjovt og ikke særlig tidskrævende.
*
”Stillingsopslag”.
Blandt Odense Yachtklubs medlemmer skal der
findes én der vil overtage John’s plads i Institutionens
bestyrelse. Institutionen er klubbernes overbygning
og er stedet hvor de ”styrer” de overordnede linjer
og investeringer. Det er en vigtig post, der indebærer
nogle få møder hen over året.
Det er ekstremt vigtigt vi finder en afløser for John.
Bestyrelsen.
*

Medlems-og bådenyt.
Vi har siden sidst modtaget indmeldelse fra Brian og
Susan, der har lagt til med en Nidelv 24. Velkommen.
Erik, der købte Bøje’s Buller sidste år, er forhalet til
Rudkøbing. Vi har desværre også modtaget
udmeldelse fra Bjarne og Susanne. Vi ønsker dem alle
god vind fremover.
Redaktionen.
Hvis der ønske om et trykt eksemplar kan I lige slå på
tråden til Ebbe. Så finder vi ud af noget.

VIGTIGT.
Bestyrelsen meddeler:
Grundet corona-restriktioner og på sejlunionens
opfordring har vi valgt at holde klubhuset lukket
indtil videre. Det er dog tilladt at benytte toiletterne.
Vi ved ikke for nuværende hvor længe det varer; men
når der kommer nyt vil I få besked.
Vi håber og tror på at vores medlemmer vil have
forståelse for beslutningen.
Isætning både.
Som anført på kontingentopkrævningen er det
planlagt at sætte vores både i vandet den 24. & 25.
april og igen den 15. & 16. maj.
Første weekend gik fint. Det kom nogle stykker i og
en enkelt nåede både at komme op og i igen.
Der er vanen tro lagt en se liste frem i køkkenet, hvor
man skrive sit ønske på.
Standerhejsning 2021.

Vi plejer godt nok at sætte standeren tidligere; men i
år har vi valgt at trække den lidt.
Vi kombinerer den med isætningen den lørdag den
15. maj. Tidspunkt kommer senere.

2021

KlubNyt udsendes for det meste i :
april, 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.
Forsidebillede:
Solskinsdag på fjorden.
Kurs mod Gabet

Odense Yachtklub - Østre Kanalvej 4 - 5000 Odense C
*
Bestyrelse:
Konstitueret formand: Bjarne Lauritsen.  40 16 38 48
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
Bestyrelsesmedlem Freddy Olsen.  30 24 25 71 (sygemeldt)
Konstitueret kasserer: Christian Hjort Bargisen.  24 26 86 19
*
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