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Formand: 
Per Sørensen
Gl. Krovej 25 A
8300 Odder
Tlf. 86 93 35 26

Næstformand:
Ole Gundersen
Lundgårdsvej 12
8300 Odder
Tlf: 87 47 83 84
Mail: og@rectus.dk

Sekretær/kasserer:
Steen Skriver
Lyngmarksvej 11
8300 Odder
Tlf: 86 26 11 45
Mail: jegstrup142@webspeed.dk

Materielforvalter:
Karsten Andersen
Blegindvej 101
8362 Hørning 
Tlf. 86 92 83 84

Bestyrelsesmedlem:
Lars Mortensen
Fuldenvej 181
8330 Beder
Tlf. 86 93 71 44

Suppleanter:
Per Munk

Oplag: 225

Næste nummer 
udkommer i 
marts . 2011

Deadline: 31. jan. 2011

Bestyrelse og redaktion

Åbningstider:
Man. - Fredag 10 - 18
Lørdag 10 - 14

Plakater Litografier
Indramning Lærred
Spejle Maling
Malerier Udsmykning

Skanderborgvej 107 . 8260 Viby J . Tlf. 86 14 77 96 . Fax 86 14 77 69
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Ja så gik sommeren 2010. Det har
været en sommer med, synes jeg selv,
et udmærket sejlvejr. 
Dog må man engang imellem undre sig
over, at mange medlemmer i
Jolleklubben ikke er interesseret i at få
deres både i vandet, og de der har
båden i vandet ikke er interesseret i at
sejle.
Vi har haft en del både og trailere til at
holde ubenyttet på parkeringspladsen
ved vejen. Jeg vil lige gøre opmærk-
som på, at det faktisk er forbudt, og det
kan ende med, at kommunen rydder alt
og får det kørt væk.
Det kan heller ikke være rigtigt, at alt
det skrammel skal stå og fylde op, når
der i forvejen er en katastrofal mangel
på parkeringspladser i ferieperioden. Vi
skyder os selv i foden på denne måde.
Så til dem der har både eller trailere på
parkeringspladsen: FÅ DEM VÆK!!
Vi har stadig et problem med ubenytte-
de jollepladser. Altså hvor den normale
tidsfrist for benyttelse af bådpladsen
for længst er overskredet. Det er de
samme pladser år efter år. Jeg foreslår,

at de der har pladserne nøje overvejer,
om de realistisk set har brug for dem.
Faktisk er der andre, der sagtens kan
bruge pladserne aktivt - sejle!
Vores problem med at få fat i en traktor
til Jollehavnen er overraskende blevet
løst ved, at Fonden Norsminde
Lystbådehavn har købt den fineste trak-
tor, der har fået permanent opholds-
plads ved Jollehavnen. Det gør det jo
en hel del nemmere, når vi for fremti-
den skal have bådene op til eftersyn
eller reparation. Alle pladshavere, der
har kørekort og mener de på betryggen-
de vis kan føre traktoren, kan benytte
den. 
MEN PAS NU GODTPÅ DEN!!
Der er også blevet indkøbt en røgeovn
i stedet for den gamle, som på mystisk
vis er er forsvundet. Den nye ovn skal
lige have lavet et par små ændringer.
Det sørger jeg for. Så, hvis nogen skul-
le være så utrolig heldig at fange en
fisk, så kan den også blive røget.

Fortsættes på næste side

Formandens rubrik

Nyt fra bestyrelsen

Har du set til din båd 

fornylig????
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23.10 Standerstrygning
Kl. 9.00 Morgenkaffe og almindelig 

oprydning/rengøring
Kl. 11.30 Standeren stryges

Efter standerstrygningen vil 
er blive serveret en varm ret.

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

28.12 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.

Aktivitetsplan - efterår 2010

9.9 Generalforsamling
Se indkaldelse på modsatte side.

Vi har også fået byttet det gamle telt ud
med et nyt og forhåbentlig bedre. Det
fungerede udmærket til Skt. Hans-fes-
ten, som blev en stor succes.
Jolleklubmedlemmerne var mødt tal-
stærkt op til helstegt pattegris, som
Freddy havde fremstillet, og Søren og
undertegnede skar ud. Den smagte fan-
tastisk godt, og der var mere end nok til
alle. Også i år havde vi samlet et stort
bål, som i modsætning til forrige år -
med professionel assistance - antændte
med det samme. Jeg regner helt
bestemt med, vi gentager succesen
næste år. 

Ellers går det hele jo sin vante gang
uden de helt store problemer. Vi har i
bestyrelsen talt om at påbegynde en
renovering af værkstedet, så vi kan få
indkøbt noget seriøst værktøj, som vi
kan få låst inde. Så slipper vi for de irri-
terende tyverier, vi har været udsat for.
Indtil nu er det blevet ved snakken.
Kom frit frem hvis du har tid i over-
skud, så lægger vi en plan for arbejdet.
Jeg vil slutte med at ønske alle fortsat
GOD SOMMER og EFTERÅR.

Formanden

Formanden rubrik for tsat
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Indkaldelse til
generalforsamling
I Norsminde Jolleklub
torsdag den 9.9.2010 kl. 19.00

Dagsorden.
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning v/ Per
3. Forelæggelse af regnskab v/ Steen
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelse:

På valg er: Ole Gundersen
Steen Skriver
Lars Mor tensen

7. Valg af 2 suppleanter: Søren Koliander
8. Valg af 1 revisor: Preben Jensen
9. Valg af revisorsuppleant: Ole Guldbæk
10. Valg af repræsentant til Fonden Norsminde Lystbådehavn
11. Valg af suppleant til Fonden Norsminde Lystbådehavn
12. Evt.

Forslag til generalforsamlingen, skal være formanden i hænde,
senest den 2.9.2010.

Efter generalforsamlingen vil klubben være vært ved et par
stykker smørrebrød og en øl.

HUSK: Tilmelding til spisning, ved opslag i Kahytten ellertil
Steen tlf. 8626 1145 senest den 7.9.2010.
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Standerhejsning 24. april 2010

Tekst og foto: Steen Skriver

På denne flotte forårsdag var der mødt
15 personer op og vi startede med mor-
genkaffe og rundstykker. Kassereren
havde som altid indkøbt rundstykker i
stor mængde, måske i håb om at der
ville møde rigtig mange op.
Efter morgenkaffen gik vi i gang med
den helt store oprydning både inde og
ude. Der blev pudset vinduer, buskryd-
deren var i gang på parkeringspladsen,
træværket blev slebet så det er klar til

maling, arealet blev ryddet for affald
osv, osv.
Klokken 12.15 blev flaget hejst og vi
sang Jollesangen
Der var kommet lidt flere til i løbet af
dagen og vi var nu 20 personer til fæl-
lesspisning. Brøndum havde igen i  år
lavet en dejlig skipperlabskovs, som vi
alle nød godt af. Som sædvanlig havde
vi en rigtig hyggelig dag.

Der er gået en maler tabt i Fru Økjær. Og flaget kom også op.

Strategimøde!!!
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På denne skønne midsommeraften blev
der serveret helstegt pattegris. Freddy
og Rumle havde i løbet af dagen stået
for stegningen, kl. 19.00 var den klar

og vi var ca. 65 personer der nød godt
af den velstegte gris. Alle havde med-
bragt salat og andet tilbehør, som blev
anbragt på et fælles salatbord.
Efter spisningen gik vi alle ud til bålet,
som blev tændt med succes kl. 21.00 af
brandmanden.
Som formanden sagde: "Det er ikke så
svært for en brandmand at tænde bålet,
han skal bare gøre det modsatte af hvad
han plejer".

Er du flyttet?
Har du fået ny båd?

Har du skiftet forsikring?
Så husk at melde ændringerne til 

Ole Gundersen
Ovenstående eraf stor vigtighed, og du kan finde Oles 

kontaktoplysninger på side 2 heri bladet.

Skt. Hans

Masser af plads i det nye telt.
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Banegårdsgade 27, 8300 Odder. Tlf. 8654 0088

Fax. 8654 3605 email: mail@oddertrae.dk

ODDER TRÆLAST & BYGGECENTER 
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Vidste du
at der er regler for hvordan din båd skal

være forsynet med fendere?

Nogle gør ihvertfald ikke men,

der skal være mindst 4 fendere på båden
- 2 på hver side
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Sådan serbestyrelsen ud

Ole Gundersen, 
Næstformand

Sten Skriver, 
Kasserer og sekretær

Lars Mortensen
Bestyrelsesmedlem

Karsten Andersen,
Materielforvalter

Ansvarsområder
i bestyrelsen
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

Bestyrelsens
adresserog 

telefonnumre
finder du på side

2 her i bladet.

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

Per Sørensen
Formand
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Ingr edienser:
1 kg. hel makrel 

(beregn fiskemænden pr. person)
1½ kg. groft salt
6 æggehvider
Masser af friske krydderurter

Sådan gørdu:
Rens fisken og lad hovedet sidde på,
skyl den godt. Skrab den ikke.
Bland æggehvider og salt til en dej, og
læg et lag på ca. 1 cm. tykt i bunden på
et ovnfast fad.

Læg fisken på bunden, og læg friske
krydderrurter på. 
Dæk nu fisken med resten af dejen.
Sæt fadet i en 250 grader varm ovn i 45
minutter.
Saltdejen er nu blevet til en hård skal,
der forsigtigt skal slås af. Smid dejskal-
len ud.
Fisken kan nu løftes af i fileter, skindet
bliver siddende i dejen.
Server fisken med bagte kartofler, lidt
grønt og hollandaisesauce.

Makr el i saltdej

V/Henrik Skytte
Aut. VVS inst.

Alt VVS- og
blikkenslager-

arbejde udføres

86 93 12 88

Fax 86 93 12 89
E-mail: vvs@skytte-vvs.dk

www.skytte-vvs.dk

Små vimpler
med Norsminde Jolleklubs logo
kan købes ved Steen Skriver for

kun 25 kr incl. alt - 
undtagen snor, montering, 

garanti m.m

Sten Skriver
Jegstrupvej 142
8361 Hasselager
Tlf: 86 26 11 45
Mail: jegstrup142@webspeed.dk
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Tlf. 86 26 02 55

Vognmand

Per Hauge
Malling


