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Formandens rubrik

Nyt fra bestyrelsen
Lige et par ord fra bestyrelsen, her hvor
sommeren er ved at være forbi.
Sommeren har været udmærket, men
jeg synes nok, det er meget lidt, der bliver sejlet.
Kun en lille procentdel af bådene har
været ude af havnen.
For nogle af bådene er det vel godt nok,
for de ser ikke ud til at kunne sejle.

Krisen er også kommet til
Norsminde Jolleklub
Vi har oplevet, der til nogle af pladstyperne ikke var nogen venteliste. At man
faktisk ikke kunne komme af med dem.
Der har været en del tyverier. Ikke nok
med der stjæles fra bådene. Vi har også
oplevet indbrud i klubhuset, hvor der er
stjålet øl, tomme flasker og kontanter.
Sandsynligvis bare nogle utilpassede
møgunger, men det gør det jo ikke mindre irriterende for Sten, der skal bøvle
med forsikringsselskabet, og besværet
med at få sat ny rude i døren…
Derudover er vores ruller med beslag

til den nye ophalervogn forsvundet fra
depotrummet, hvor de lå under et bord.
Det er eddermamne for dumt og dårligt. De er speciallavet til vognen og
kan ikke bruges til andre vogne, Kun
gummirullerne kan muligvis bruges af
andre. BESLAGENE må tyven meget
gerne levere tilbage.
Efter en del skriveri frem og tilbage er
det lykkes at overtale kommunen til at
renovere både herre- og dametoilettet
med nye kummer og afløb, så vi er fri
for at træde vande derinde. Efter sigende skal det løbe af stablen uge 41, så
hvis det ene toilet er ude af drift et stykke tid, så brug det andet..
I skrivende stund er der voldsom aktivitet på havnen.
Jagtbådene klargøres til den kommende
sæson. Alt efterses og trimmes.
Så må vi jo håbe, bådene bliver luftet
mere, end de blev henover sommeren.
I håbet om rigtig godt jagtvejr og
GOD VIND
Romle
Formand

Har du set til din båd
fornylig????
Oktober 2009
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Aktivitetsplan - efterår 2009
24.10

Standerstrygning

Kl. 9.00 Morgenkaffe og almindelig
oprydning/rengøring
Kl. 11.30 Standeren stryges
Efter standerstrygningen vil
er blive serveret en varm ret.

29.12 kl.12.00 Julesild
Der vil som altid være spændende ting
på bordet. Har du en ret, du kunne
tænke dig at servere, er du mere end
veldkommen.
Se opslag i klubhuset.

Tilmelding til spisning - se opslag i
“Kahytten” eller ring til Steen tlf. 8626
1145.

26.11 Generalforsamling
Se indkaldelse på modsatte side.

Vi har desværre mistet
annoncen for Norsminde
Fiskehus, der plejer at
være på denne plads, da
den nuværende ejer af
forretningen har valgt at
stoppe med at drive
fiskehuset.
Derfor viser vi lige,
hvordan et smil til
24.000 kr. ser ud.
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Indkaldelse til
generalforsamling
I Norsminde Jolleklub
torsdag den 26.11.2009 kl. 19.00
Dagsorden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning v/ Per
Forelæggelse af regnskab v/ Steen
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg til bestyrelse:
Per Sørensen
modtager genvalg
Karsten Andersen modtager genvalg
Valg af 2 suppleanter
Valg af 1 revisor: Bent Kristensen
Valg af revisorsuppleant:
Evt.

Forslag til generalforsamlingen, skal være formanden i hænde,
senest den 18.11.09.
Efter generalforsamlingen vil klubben være vært ved et par
stykker smørrebrød og en øl.
HUSK: Tilmelding til spisning, ved opslag i Kahytten eller til
Steen tlf. 8626 1145.
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Standerhejsning 25. april 2009
Trods flugtskydning på Tunø var der
15, der troppede op til morgenkaffe kl.
09.00.
Vi indtog det sædvanlige: Kaffe, rundstykker og en lille én til at komme i
gang på i form af snaps, En enkelt og
Arnbitter.
Vejrmæssigt kunne vi ikke få et bedre
vejr til oprydning og standerhejsning høj solskin og en lun vind fra øst.
Præcis kl. 10.00 gik vi i gang med
dagens gøremål: Oprydning på pladsen, huset blev rengjort, og cementrøret
med den gamle grill blev gravet op.

Bænkene blev efterspændt, og der var
også lidt reparation af bådebroen, som
blev udført på professionel måde.
Kl. 11.15 var vi klar til at hejse flaget.
Jollesangen blev sunget med Prip som
forsanger og herefter blev det sidste
arbejde udført.
Alt imens havde Brøndum lavet dejlig
skipperlabskovs, som vi indtog kl.
13.00 med stor velbehag og en lille én
til. Herefter var der hyggeligt samvær
og ca. kl. 16.30 var vi alle blevet meget
“trætte” af al den friske luft.
Steen

Der hygges.

Der synges.
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Foto: Steen

Foto: Steen
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Er du flyttet?
Har du fået ny båd?
Har du skiftet forsikring?
Så husk at melde ændringerne til
Ole Gundersen
Ovenstående er af stor vigtighed, og du kan finde Oles
kontaktoplysninger på side 2 her i bladet.

Hjælp til selvhjælp
Hvor det irriterende, når telefonen ringer, og stemmen i den anden ende af ledningen siger. Motoren på din båd er sku
stjålet. Å nej. Nu igen. Det er efterhånden rigtig mange, der har fået sådan
en opringning.

Hvad kan vi gøre?
Kan vi gøre noget i det hele taget?
Ja. Lidt kan vi. Er du en aften på vej
forbi havnen, så kør ind på parkeringspladsen, og gå lige en tur broen rundt.
Skal du lufte hund om aftenen, er det
også en god ide, at gøre det i området
omkring havnen. Er konen sur—eller
manden. Så gå en tur på havnen. Jo
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mere aktivitet på alle tider af døgnet. Jo
bedre.
Der er kun os selv til at beskytte vores
ting. OK, de fleste har en forsikring,
der dækker. Men, på et tidspunkt bliver
den altså meget dyr, hvis tyverierne
fortsætter. Så ud af fjerene på alle tider
af døgnet, og en tur på havnen.
Og så får man faktisk mange spændende oplevelser midt om natten. Hejren
står ved sivene og fisker lidt. Ænderne
er svømmet helt ind mellem bådene.
Osv, osv.
God fornøjelse.
MVH
Ole gundersen
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ODDER TRÆLAST & BYGGECENTER

Banegårdsgade 27, 8300 Odder. Tlf. 8654 0088
Fax. 8654 3605 email: mail@oddertrae.dk
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ALT I BÅDUDSTYR
zALLE KENDTE MÆRKER INDEN FOR

SEJLSPORTEN
zSALG, SERVICE OG REPARATIONER AF

BÅDMOTORER
zSEJLER- OG MODETØJ

webshop . www.afi.dk
Shop og Serviceværksted
AFI Marine A/S
Hjortholmsvej 1
DK- 8000 Århus C

Shop
AFI Marine A/S
Marselisborg havnevej 36
DK- 8000 Århus C

Riggerværksted
AFI Marine A/S
Graham Bells vej 23A
DK-8200 Danmark

Toilettet renoveres
så det “holder tæt”
Der har gennem længere tid været problemer med vand på gulvet i toilettet.
Det har nu vist sig, problemet er større
end som så.
Gulvet skal skiftes og installationerne
renoveres.
Arbejdet vil foregå i uge 41, hvor der
så vidt muligt vil blive lukket for et af
toiletterne ad gangen, således at der så
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vidt muligt hele tiden vil være et toilet
åbent for benyttelse.
Det forlyder, at der vil blive hængt en
ny og mere rengøringsvenlig urinal op
i stedet for den gamle “rende” på herretoilettet - vi må så håbe at den er til at
ramme, selv når man har fået meget
sigtevand.
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Sådan ser bestyrelsen ud
Sådan ser bestyrelsen ud. Har du
spørgsmål, ideer eller forslag, kan du
roligt henvende dig til os. Vores adres-

ser og telefonnumre kan du finde på
side 2.
Bestyrelsen

Ansvarsområder
i bestyrelsen

Per Sørensen
Formand

Ole Gundersen,
Næstformand

Sten Skriver,
Kasserer og sekretær

Lars Mortensen
Bestyrelsesmedlem

Karsten Andersen,
Materielforvalter
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Bestyrelsens
adresser og
telefonnumre
finder du på side
2 her i bladet.

Per/Romle - Formand
Regler og paragraffer
Ævl og brok
Ole - Næstformand
Kontakt udadtil - kommune /amt o.s.v.
Bådpladser
Repræsentant i
Fonden Norsminde Lystbådehavn
Steen - Kasserer og sekretær
Økonomi
Lars - Bestyrelsesmedlem
Kontakt til håndværkere
Diverse
Karsten - Materielforvalter
Huset og omgivelserne
Toilettet i Kirstens fravær

Ansvarsområder
udenfor bestyrelsen
Ralf
Jollebladet - layout og sats
Karsten Andersen
Repræsentant i
Fonden Norsminde Lystbådehavn
Broer
Kirsten
Toiletter
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Edderfuglebryst med bearnaisesauce og pommes frites
Ingredienser:
2-4 stk. edderfuglebryster uden skind
Salt og peber
Lidt rosmarin
Lidt whisky
Lidt smør
1 pakke bacontern

Fremgangsmåde:
1. Læg bryststykkerne i en skål, og drys
lidt salt og en anelse rosemarin på
begge sider. Hvert bryst overhældes
med en teske fuld whisky.
2. Kødstykkerne skal stå i marinaden i ca.
4 timer, hvorefter de tages op. Kassér marinaden, da der vil være urenheder i den.

3. Smelt smørret på en pande, og steg
fuglebrysterne heri, til de kun lige er
gennemstegt – ca. 4 minutter på hver
side. Baconternene steges med.
4. Tag edderfuglebrysterne af varmen, og
lad dem trække under stanniol i 10 minutter.

Servering:
Hvert bryst skæres igennem en gang på
skrå, så de deles i to, eller de skæres i
tynde strimler på tværs af kødfibrene.
Kødet serveres rygende varmt med
stegt bacon, bearnaisesauce, pommes
frites eller råstegte kartoffelbåde. Der
serveres gerne lidt salat og en grillet
tomat til.
Velbekomme

Små vimpler
V/Henrik Skytte
Aut. VVS inst.

med Norsminde Jolleklubs logo
kan købes ved Steen Skriver for
kun 25 kr incl. alt undtagen snor, montering,
garanti m.m

Alt VVS- og
blikkenslagerarbejde udføres

86 93 12 88
Fax 86 93 12 89
E-mail: vvs@skytte-vvs.dk
www.skytte-vvs.dk
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Sten Skriver
Jegstrupvej 142
8361 Hasselager
Tlf: 86 26 11 45
Mail: jegstrup142@webspeed.dk
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Vognmand

Per Hauge

BLEGDAMMEN

Malling

BUDCENTRAL ApS
Tlf. 86 26 02 55
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