
Oktober 201 1 - 31. årgang

Blowin’ in the wind



2 Oktober 2011

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

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

Næstformand:
Ole Gundersen
Lundgårdsvej 12
8300 Odder
Tlf.: 21 54 75 35
Mail: og.privat@hotmail.com

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
Mail: aalekarsten@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:
Jørgen Prip
Byagervej 97D
8330 Beder
Tlf.: 86 93 73 78
Mobil: 42 13 46 07
Mail: jfprip@gmail.com

Suppleanter:
Allan Nørgård
Søren Koliander

Oplag: 130

Næste nummer 
udkommer i 
marts 2012

Deadline: 31. jan. 2012

Bestyrelse og redaktion
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NÅ!  Så gik sommeren 2011. Det blev
en meget våd og blæsende sommer,
som kun i meget korte perioder indbød
til en tur på havet. Men sommer var
det, og vi havde ligesom forrige år hel-
stegt pattegris til Sct Hans. Enten skal
vi til at bestille en mindre gris, eller
også skal vi have fat i nogle flere jolle-
klubmedlemmer. For der var MEGET
gris til overs, men ellers gik det hele
meget fint.
Der var også i år For Fulde Sejl-wee-
kend, som for Jolleklubbens vedkom-
mende var en stor succes med musik til
alle, fadbamser til de voksne og sno-
brød til børnene. Økonomisk gav det
også rigtig godt i kassen.
Senere på sommeren havde vi en
Tunøtur med Traxakørsel og spisning
på kroen, hvor vi lige pludselig blev
filtret ind i et bryllup… Og da vi i jol-
leklubben jo er hurtige til at omstille

os, gik det også helt fint. En spøjs ople-
velse.
Tyverierne er stadig et problem. Det er
mest benzin, der bliver stjålet, så det er
temmelig sikkert nogle knægte, der
mangler benzin til deres scootere.
Problemet med at få ryddet parkerings-
pladsen ud mod vejen har vi stadig,
men Ole Gundersen er i kontakt med
kommunen, så lad os håbe, de finder ud
af noget, så vi måske næste sommer
kan få nogle flere parkeringspladser.
Ellers går det som det plejer. Jeg synes,
de store pladser efterhånden er besat
med pæne og velholdte både. DET
PYNTER. Det kniber stadig noget for
de små pladser..
Vi skal nu i gang med efteråret og vin-
teren, og flere af os håber på mange
dage med rolige vindforhold, så vi kan
komme på havjagt.. Så GOD JAGT

Formanden

Formandens rubrik

Nyt fra bestyrelsen

Er du i havsnød - ring til en ven

Jørgen Prip har opdateret telefonlisten over 
bådejere i Norminde Jolleklub.

Der vil ligge nogle laminerede eksemplarer i klubhuset 
til fri afhentning.
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22.10 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
velkommen.
Se opslag i klubhuset.

Aktivitetsplan - efterår 2011

17.11 Generalforsamling
Se indkaldelse på modsatte side.

Et hjertesuk. Kære hundeejer der kom-
mer i jolleklubben. Vil I ikke nok få
styr på alle de løse hunde, der render
rundt uden opsyn. De gøer af H--- til.
De styrter ned til andre hunde, der
kommer gående med deres menneske i
snor. Det er altså ikke rigtigt. 
Selvfølgelig gør din hund ikke noget.
MEN. Når du kommer med din hund i
snor, og der pludselig kommer tre store
hunde farende. Ja, så kan du nok blive
noget beklemt. Er de bidske? Hvad gør
jeg egentlig? Hvad gør min egen hund?
Den er jo i snor, og de andre er løse.
Nøj jeg har det skidt. 
Oppe ved klubhuset sidder der da nogle
mennesker. De fløjter og råber efter
hundene. Tja?????
Rent lovmæssigt må din hund ikke

rende rundt og genere andre. Og kan vi
ikke også blive enige om, at det ikke er
rigtig smart? Hvorfor lukker man sin
hund ud på havnen, når man alligevel
ikke vil ud og træne eller motionere
den?? Det er altså til gene for rigtig
mange mennesker.
Personligt holder jeg meget af hunde.
Og mit indlæg er da heller ikke person-
ligt. Det kommer, fordi jeg inden for en
måned, har fået henvendelser fra fire
hundeejere, der virkelig har følt sig chi-
kaneret af de løse hunde og ejernes
manglende respekt for omgivelserne.
Og jeg er enig med dem. Helt sikkert.
Det må ikke blive et problem for jolle-
klubben, at folk ikke holder styr på
deres hunde. M.v.h.

Ole Gundersen 

Hund og mand imellem
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Indkaldelse til
generalforsamling
I Norsminde Jolleklub
torsdag den 17.11.2011 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: Per Sørensen
Karsten Andersen

7. Valg af 2 suppleanter: Allan Nørgård
8. Valg af 1 revisor:  Bent Kristensen
9. Valg af revisorsuppleant: 
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 10.11.2011.

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 12.11.2011.



6 Oktober 2011

Standerhejsning 16. april 2011

Tekst og foto: Steen Skriver

Foråret var nu endelig på vej efter en
lang og meget kold vinter.
Det var dog en lidt kølig lørdag hvor vi
havde standerhejsning i Norsminde
Jolleklub. Mange var mødt op til et vel-
dækket morgenbord med kaffe, rund-
stykker og en lille skarp.
Derefter var det tid til rengøring og
oprydning både ude og inde. Alle bor-

dene ude blev rengjorte og malet, broen
blev malet, broen ved slæbestedet blev
repareret, hullerne i indkørselen blev
fyldt med asfalt. Huset blev rengjort
inde og vinduerne blev pudset.
Klokken 12.00 blev standeren hejst og
derefter blev der serveret grillpølser
ved Brøndums grillbar.

Alt arbejde overvåges Og der skures

Broen repareres
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Anni Marquard har igen i år fået for
fulde sejl op at stå i Norsminde.
Og det er jo en begivenhed, som vi skal
holde ved.
Vi i Jolleklubben var også med, og vi
fik ros for det, vi havde lavet.
Derfor siger jeg tak til de hjælpere, der
var med til at få det op at stå.
Og en stor tak til de to piger, som var
med til lave snobrød og børnelege.
Og så var der jo den gode musik, som
blev leveret af TRIO PALERMO - det
lød godt.

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.

For fulde sejl den 4. juni 2011
Også en stor tak til de tre sponsorer:
Tjener Thomas Cafe Hack
Panda V.V.S
Malerfirmaet Erik Dalsgaard & Co
Tak til dem

Vi ses igen til Norsminde for fulde sejl
2012

Med hilsen 
Jørgen Prip

Har du set til din båd 

fornylig????
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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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Norsmindevej 15 - 8340 Malling - Tlf.: 40 68  17 44 

Vores friske 
grøntsager sælges
alle dage 9.00 - 20.00
- egen avl

Vin - & gavebutikken 
har åbent:  fred-  lør-  
og søndage kl. 12.00 - 17.00

Hold 

julefrokosten 

her
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Sådan serbestyrelsen ud

Ole Gundersen, 
Næstformand

Steen Skriver, 
Kasserer og sekretær

Jørgen Prip
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

Jørgen - 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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Kl. 9.00 stævnede vi ud fra havnen,
nogle var dog taget lidt før afsted (det
viste sig senere, at de skulle nå et bryl-
lup). Det var pænt blæsende fra syd,
nogle af os syntes at det var lidt for
meget blæsende, men vi bed tænderne
sammen og stod igennem, mens andre
valgte at blive hjemme.
Vi ankom til øen i god behold og dejligt
solskin. Traxaen stod klar og Annette
gav os en herlig guidet tur rundt på øen
- turen varede ca. 1½ time. Vi blev sat
af ved kroen og her blev vi overrasken-
de budt på champagne af dagens brude-
par. Vi fik ikke dagens ret på kroen,
men vi fik serveret en dejlig frokost og

nogle store fadbamser. Efter nogle hyg-
gelige timer på kroen, gik turen hjem-
over - vi måtte dog lige have nogle af
Tunøs herlige grøntsager med hjem.

Steen

Tunøtur lørdag den 20. august

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

Steen Skriver
Lyngmarksvej 11
8300 Odder
Tlf.: 86 26 11 45
Mail: jegstrup142@webspeed.dk
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BUDCENTRAL ApS
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Tlf. 86 26 02 55

Vognmand

Per Hauge
Malling


