KLUBNYT
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NR. 4 – 2022.

OPSLAGSTAVLE
KLUB-KALENDEREN
7. januar
25. marts
26. marts

Nytårskur.*
Generalforsamling.
Klubhus udlånt.*

Bådeoptagning.
Optagningen i oktober gik fint. Alle bådene
kom op i god ro og orden.
Den 15. kom der 7 op. Og den 29. var det 4.
Stor ros til traktorførerne. Også ros til
medlemmer for at være klar.
De 7 den 15. var måske lige i overkanten;
men så ”sparede” vi jo søndagen.
Forsiden.
Standeren blev strøget d. 12. november, og
sæsonen var dermed formelt afsluttet.
Billedet venligst udlånt af Laila.
Kursus i klubhuset.
Langturs-sejlerne låner vores klubhus d. 26.
marts, hvor de vil afholde Flodskipperkursus.
Der er mulighed for at vores medlemmer kan
deltage.
Tilmelding skal ske til Stine ”Drum”, og det
koster 640,-. Det kræves desuden at man har
duelighedsbevis.

Jule Tam Tam.
Klubbens årlige julearrangement bliver
desværre ikke til noget i år. Vi må tage
revanche til nytårskuren og vende frygteligt
tilbage næste år.

Økonomiafdelingen meddeler:
Alle kontingenter for 2. halvår 2022 er
indbetalt og vi har ingen gamle restancer.
Det er bare så godt.

Medlems-og bådnyt.
Carsten har solgt sin båd; men har planer om
at anskaffe sig en anden og vi har aftalt at
han beholder P11.
Bo Windeballe har meldt sig ind med en Poca
23 ”Rikke” og har fået P18. Velkommen til
OY.
Næste arrangement.

Nytårskur
lørdag den 7. januar
2023
kl. 14 til 16
Ja - så er der gået et år igen.
2022 bliver til 2023.
Og det betyder, at medlemmerne inviteres til
Nytårskur i klubhuset,
hvor vi får kransekage og ”boblevand”,
og hvor vi ønsker hinanden et godt 2023.
Siden sidst.
Vi har fået moderniseret klubhusets skorsten,
så den nu er dimensioneret til pilleovnen.

TILLYKKE TIL CLAUS

Efter endt optagning i oktober står der 14 både på vinterpladsen. Siden er 2 kommet til.
Og de står på rad og række. Så godt har pladsen ikke set ud i mands minde.

KlubNyt udsendes for det meste i :
Marts, juni, august og december.
Foreløbigt er fastsat følgende
bestyrelsesmøder i 2022/23 :
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:
Fung. 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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