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Medlems-og bådenyt.
Vi har siden sidst modtaget indmeldelse fra
Claus Høyer, der kommer med ”Ravna” - en
Albin Ballad på 30 fod. Claus skal ligge på P10.

OPSLAGSTAVLE
KLUB-KALENDEREN
26. Marts

Generalforsamling

Kassereren meddeler:
Kontingentopkrævningen for første halvår
2022 er nu sendt ud med forfald 15/3.

Billede fra Stine’s facebook.

Sidste nyt.
S/Y DRUM er vel ankommet til Martinique
efter 26½ døgn i søen. Godt gået.
Forsidebilledet.
Stormen Malik, der terroriserede os i
slutningen af januar, skubbede så meget vand
ind i fjorden og kanalen at det næsten ikke
ku’ være der. Det nåede så højt op at det
slikkede op af køkkendøren.
På billedet er vandet på vej retur; men der gik
et par dage før der var normale tilstande.

VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT
Der indkaldes til ordinær generalforsamling
i

ODENSE YACHTKLUB
Lørdag den 26. marts 2022 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.

Foto Kim P.

Foto Christian B.

Alt det vilde blæseri havde virkeligt fået fat i taget over udestuen.
Christian B. greb ind og fik ordnet det i et ”ruf”, så der ikke nåede at ske yderligere skade.
Sikken et svineri.
Det er bare som det er
hver gang der har været
blæst og højvande.
Og det har igen været på
alles læber. Og mon ikke
det vanen tro bliver ved
snakken.
Det er ærgerligt at dem
der i virkeligheden har
”bøfferne” til at gøre
noget ved det springer
let og elegant over hvor
gærdet er lavest.
Billeder fra
Stine’s facebook.
Her sidder vi stakkels
vinterblege danskere i
februar-regn til op over
begge ører, og så bliver
vi præsenteret for
sådan nogle billeder.
Nå – man får vel som
man fortjent.

KlubNyt udsendes for det meste i :
Marts, juni, august og december.
Foreløbigt er fastsat følgende
bestyrelsesmøder i 2022 :
Ikke nogen planlagt.
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: 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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