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OPSLAGSTAVLE
KlubNyt.
Udgivelsen af vores klubblad har ligesom alt andet
været mere eller mindre sat ud af spillet her i 2021.
Det er kun kommet 2 udgaver.
Vi håber at vende stærkt tilbage i ’22.

KlubKalender.
Tja – hvad skal vi dog næsten sige. Vi har valgt ikke at
fastlægge nogen datoer for de arrangementer vi
plejer at have om vinteren.

Forsidebillede.
DRUM for udadgående. Familien Thomsen tager på
langfart - igen.
Redaktionen.
Hvis der ønskes et trykt eksemplar kan I lige slå på
tråden til Ebbe. Så finder vi ud af noget.

ALLE ØNSKES
EN
RIGTIG GLÆDELIG JUL
OG
ET GODT NYTÅR
Sidste nyt.
Seneste melding fra S/Y DRUM melder at de vel
ankommet til Kanarieøerne.

Medlems-og bådenyt.
På bådfronten har vi måttet sige farvel til ”HAFFO”,
da Freddy har solgt, og den er flyttet til Horsens.
Freddy og Anni forsætter som støttemedlemmer i
OY.
Her i december har Søren K. solgt ”ELEKTRA” da han
har fået nyt job og flytter fra Odense. Vi ønsker Søren
held og lykke med det nye arbejde.
Til gengæld har vi sagt god dag til Ruben Tychsen
med det gode skib ”Thilde”, som har lagt sig på P18.
Det er ikke meget vi har set til Ruben og familien
endnu, da de har været på et langt sommertogt.

Det er med stor sorg vi har erfaret at John Lundeman er gået
bort efter lang tids sygdom.
John havde sin gang i bådehavnen i mange år og var kendt og
afholdt af utroligt mange mennesker.
Han har været klubben en god mand. Han var vores
repræsentant i Stige Ø Lystbådehavn I/S, hvor han til alles
tilfredshed bestred sekretærposten i bestyrelsen. En post han
var nødt til at forlade på grund af sygdom.
Utallige er de gange hvor han har bistået med sin store viden
og sin energi. Særligt den nye flotte bro ovre på solkysten er
helt og holdent hans fortjeneste.
Johns gode humør, venlige væsen og store indsats vil blive
savnet.

Hvil i fred John.

Valgresultater fra generalforsamlingen i september.
(17 fremmødte repræsenterende 10 både)
Valg af formand.
Ebbe blev enstemmigt valgt. Men ønsker at aftræde til næste generalforsamling.
Valg af kasserer.
Freddy fratræder grundet sygdom. Christian Hjorth Bargisen blev valgt med alle stemmer.
Valg af den øvrige bestyrelse. (2 medlemmer i ulige og 2 i lige årstal)
Laila Tøttrup og Bjarne Lauridsen genopstillede og blev enstemmigt valgt.
Steen Christensen har solgt sin båd og udtræder.
Christian Rasmussen udtrådte af bestyrelsen sidste år.
Nyvalg. Kim Jørgensen stillede op og blev valgt.
Nyvalg. Brian Hendriksen-Nielsen stillede op og blev valgt.
Valg af 2 suppleanter til bestyrelse og repræsentantskab.
Nyvalg. Kim Pedersen og Freddy Olsen
Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.
Jette blev genvalgt og Johannes Syvsig nyvalgt. Poul Jørgensen blev valgt til suppleant.
Valg til Lystbådehavnen Stige Ø’s repræsentantskab.
5 repræsentanter, heraf klubbens formand selvskreven.
Ebbe (selvskreven), Christian Hjorth Bargisen og Thomas Thomsen blev genvalgt.
Nyvalg. Kim Jørgensen og Brian Hendriksen-Nielsen
Samtidig blev det vedtaget at Brian er vores mand i Repræsentantskabets bestyrelse.

I OKTOBER FIK BROERNE EN LÆNGE TILTRÆNGT TUR MED KÄRCHEREN.

Har vi problemer på matriklen ?
OY er en sejlklub - ikke en rallyklub.

Når ”Lille Tut” er taget på land,
må man klare sig selv hvis man er vandet.

BILLED
KAVALKADE
Grill’erne gøres klar til brug.

Skarverne
skider på det
hele.

VINTERPLADSEN
30. OKTOBER 2021

KlubNyt udsendes for det meste i :
april, juni, august og december.
Foreløbigt er fastsat følgende
bestyrelsesmøder i 2022 :
ikke nogen endnu.
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:
Formand: Ebbe Maegaard Andersen.  23 42 37 21
Næstformand: Bjarne Lauritsen.  40 16 38 48
Kasserer: Christian Hjort Bargisen.  24 26 86 19
Bestyrelsesmedlem: Laila Tøttrup. 81 44 30 92
Bestyrelsesmedlem: Kim Jørgensen.  28 35 39 07
Bestyrelsesmedlem: Brian Hendriksen-Nielsen.  20 97 18 62
*
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