KLUBNYT
MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB.
NR. 2 & 3 – 2022.

OPSLAGSTAVLE
KLUB-KALENDEREN
21. august
3. september
15/16. oktober
29. oktober
5. november
27. november
7. januar

Bestyrelsesmøde*
Klubarbejdsdag*
Bådeoptagning*
Bådeoptagning*
Afrigger
Julehygge
Nytårskur

Klubarbejdsdag 3. september
På bestyrelsesmødet den 21. august blev det
vedtaget at holde en klubarbejdsdag.
Det er godt nok også længe siden vi har haft
sådan én, så det var lidt spændende hvordan
det ville blive modtaget.
Alle bekymringer blev gjort til skamme.
Vi var 17 i alt til at give et nap med forskellige
opgaver. Der blev malet, gjort rent, ryddet
ukrudt og repareret skader til den store
guldmedalje.
Godt gået folkens.
Bådeoptagning.
Så er det tid at tænke på dèt. Og sangen er
den sædvanlige. Tænk på hvornår du vil i
vandet igen i foråret. Sidst op betyder ofte
først i.
Der vil i slutningen af september blive lagt en
liste frem i klubben, hvor man bedes krydse
sit ønske af.

Medlems-og bådnyt.
Ruben og Janni har skiftet ”Thilde” ud med
”Søstjernen”, der er en Targa 96.
Den ligger på P9.
Sidste nyt.
S/Y DRUM er returneret til hjemlige farvande.
Velkommen hjem til familien Thomsen.
Indlæg fra bestyrelsen.
På sidste bestyrelsesmøde var vores
låsesystem oppe til vurdering. Og det var ikke
betryggende at høre om al den trafik der har
været i klubhuset. Vi måtte konkludere, at
klubhuset er blevet brugt af ”gæster” til ikke
klubrelaterede ting.
Vi blev derfor enige om at annullere samtlige
blå brikker for at gøre det hele lidt enklere at
styre. Så nu er alle gamle brikker ubrugelige.
Derfor er det kun koden der dur nu, og der er
jo nyligt lavet en ny. Fra nu af vil den blive
skiftet oftere end vanligt.
Det er konstateret, at der er ikke-medlemmer
der har koden, derfor skal det her pointeres:
Koden kun er for medlemmer
og må ikke gives videre.
Bestyrelsen vil tage emnet op igen på næste
møde og evaluere på udviklingen.
Afrigger, Julehygge og Nytårskur

Forsidebilledet.
Forsidebilledet viser hvordan Jette laver
klubstanderen der pryder vores flagstang.

Der kommer nyt om arrangementerne, når vi
kommer lidt nærmere.

Kassereren meddeler:
Kontingentopkrævningen for andet halvår
2022 er nu sendt ud.
Kontakt Christian hvis du ikke har modtaget
den.

Generalforsamlingen i foråret.
Den var ikke noget at skrive hjem om. Der
kom siger og skriver 9 personer. Ja - 9.
Og de repræsenterede 6 både. Vi var ikke
engang nok til at drikke kaffen. Referatet
hænger som sædvanligt på opslagstavlen.
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Lavbroen er hårdt medtaget.
Her var det værst.

Medio april blev foretaget en midlertidig reparation.
Vi håber på snart at få den nye bro bevilget.

Christian satte standeren
den 7. maj.

Vi var 15 der deltog
i det lille arrangement.
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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
*
Arbejdernes Landsbank 5389-243912

