September 2012 - 32. årgang

Bestyrelse og redaktion
Formand:
Jørgen Prip
Byagervej 97
8330 Beder
Tlf.: 42 13 46 07
Næstformand:
Ole Gundersen
Lundgårdsvej 12
8300 Odder
Tlf.: 21 54 75 35
Mail: og.privat@hotmail.com
Kasserer:
Steen Skriver
Lyngmarksvej 11
8300 Odder
Tlf.: 86 26 11 45
Mail: jegstrup142@webspeed.dk

Materielforvalter:
Freddy Kjellberg
Chr. Christensensvej 10
8300 Odder
Tlf.: 40 55 44 08
Mail:8300@mail.dk

Oplag: 120

Sekretær:
Jørn Rasmussen
Rådhusgade 82
8300 Odder
Tlf.: 40 47 76 47
Mail: jsra@sol.dk

Deadline: 28. feb. 2013

Næste nummer
udkommer i
marts 2013

Suppleanter:
Tony Grøn
Søren Koliander

Denne annonceplads er ledig.
Henvendelse til kasseren.
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Formandens rubrik

Nyt fra bestyrelsen
I år 2012 har den jo stået på sport fra
hele verden. Der var EM i bold, så kom
der Tour De France, derefter var der så
OL i London, så jeg kan godt forstå, at
man ikke har haft til at tilse sin båd i
jollehavnen. Men nu er alt det sport
forbi, så nu kan man nok afsætte noget
tid til at komme forbi jollehavnen - for
der er nogle, som skal have nye fortøjninger og fendere på.
Hvis man er ude at rejse, kan man
prøve ringe til en ven, som kan hjælpe.
Så husk nu at tilse jeres båd, der
komme jo mange gæster og turister på
havnen.
Den 2. Juni 2012 var der Norsminde
For Fulde Sejlm og solguden var igen
med os.
I den anledning blev der lavet en krabbebane, som blev brugt meget af de
mange børn, der kom forbi. Og der er
stadig mange børn, som bruger den.
Jeg vil gerne sige en stor tak til de hjælpere, som gav en hånd med denne dag.

Jolleklubben stod for fællesspisning
om aftenen, hvor maden kom fra
Norsminde Kro - og den var god.
Dejlig musik hele dagen blev leveret af
TRIO PALERMO, så der var gang i
den.
Så var der jo Skt. Hans aften som er et
stort tilløbsstykke, og der var igen en
pattegris på den store grill, som blev
styret af Freddy K. - det er han god til
det med at grille gris. I år blev grisen
sponseret af Skytte VVS, og det skal
han have tak for.
Det blev jo en dejlig aften, hvor nogle
valgte at sove i deres både, så de var
klar til morgenkaffen om søndagen.
Ja, så der igen nogle, som ikke kan
kende forskel på dit og mit. Der har
igen været tyveri af nogle motorbåde
og godt med benzin. Det er nu nok
svært at komme til livs, men vi prøver.
Kan i nu have en forsat god sommer, og
husk nu at se til jeres båd.
Med en dejlig sommerhilsen fra J.Prip

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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Aktivitetsplan - efterår 2012
20.10

Standerstrygning

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

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.

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

15.11 Generalforsamling
Se indkaldelse på modsatte side.

Vil du på mail-listen
Jolleklubben har besluttet at oprette en
mail-liste over klubbens medlemmer.
Listen kan bruges, hvis bestyrelsen har
en meddelelse, de gerne vil dele med
medlemmerne. Ligelede kan listen bruges til at sende remindere, indkaldelser
m.v. ud til medlemmerne.
Hvis vi har medlemmernes emailadresser vil det også på sigt være
muligt at lave en medlemssektion på
hjemmesiden, hvor kun medlemmerne
har adgang.
Hvis du er interesseret i at komme med
på listen, skal du sende en mail til
sekretær Jørn Rasmussen på adressen
jsra@sol.dk med dit navn og din adresse. I emnet skriver du: Mailliste.
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Indkaldelse til
generalforsamling
i Norsminde Jolleklub
torsdag den 15.11.2012 kl. 19.00
Dagsorden.
1.
Valg af dirigent.
2.
Bestyrelsens beretning v/ Jørgen Prip
3.
Forelæggelse af regnskab v/ Steen
4.
Fastsættelse af kontingent
5.
Behandling af indkomne forslag
6.
Valg til bestyrelse:
På valg er: Jørgen Prip
Steen Skriver
Ole Gundersen (modtager ikke genvalg)
7.
Valg af 2 suppleanter: Tonny Grøn og Søren Koliander
8.
Valg af 1 revisor: Preben Jensen
9.
Valg af revisorsuppleant: Gælder kun ulige år
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 8.11.2012.
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 senest den 10.11.2012.
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Jolleklubben på nettet
Så lykkedes det endelig. Vi har i flere
år forsøgt at få lavet en hjemmeside på
internettet. Da der kun er ganske få huller i min uvidenhed om hjemmesider,
har det drillet noget og gør det på nogle
områder endnu. Men, hjemmesiden
fungerer nu og kan findes på
www.norsminde-jolleklub.dk.
Da jeg stadig ikke er ekspert i hjemmesider, er der plads til forbedringer på
siden. Men lige nu kan man finde kon-
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taktoplysninger på bestyrelsen, en
kalender med klubbens aktiviteter, et
galleri, vedtægterne, jollebladet som
pdf-filer fra 2004 og frem, samt nyheder og en køb-salg-bytte side. Du kan
også finde en linkside, hvor der er link
til vores annoncører og diverse havne
m.m.
Har du forslag til hjemmesiden, skriv
gerne til jolleklub@gmail.com.
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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.

Krabbebane
Krabbebanen, som vi i samarbejde med
"Norsminde-for-fulde-sejl", fremstillede til alle. Børne-krabbejægere, som vi
nu får besøg af hver dag, lader med
glade hvin krabberne løbe vædeløb ud i
friheden igen. Helt uden en smule hensyn til de lokale fiskere der synes, at
der er krabber nok i deres garn i deres
daglige fiskeri.
På billedes ses krabbejægerne i fuld aktion.

Har du set til din båd
fornylig????
September 2012
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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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Vin - & gavebutikken
har åbent: fred- lørog søndage kl. 12.00 - 17.00
Vores friske
grøntsager sælges
alle dage 9.00 - 20.00
- egen avl

Norsmindevej 15 - 8340 Malling - Tlf.: 40 68 17 44
September 2012
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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

Jørgen Prip,
Formand

Ole Gundersen,
Næstformand

Steen Skriver,
Kasserer

Jørn Rasmussen,
Sekretær

Freddy Kjellberg,
Materielforvalter
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Bestyrelsens
adresser og
telefonnumre
finder du på side
2 her i bladet.

Jørgen - Formand
Daglig ledelse
Repræsentant i
Fonden Norsminde Lystbådehavn
Toiletter i Prebens fravær
Ole - Næstformand
Kontakt udadtil - kommune /amt o.s.v.
Bådpladser
Repræsentant i
Fonden Norsminde Lystbådehavn
Steen - Kasserer
Økonomi
Jørn - Bestyrelsesmedlem
Sekretær
Freddy - Materielforvalter
Huset og omgivelserne

Ansvarsområder
udenfor bestyrelsen
Ralf
Hjemmeside og jollebladet - layout
og sats
Jørgen Prip
Repræsentant i
Fonden Norsminde Lystbådehavn
Preben Jensen
Rengøring af toiletter.
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Videoovervågning
Efter en del problemer med tyveri af
påhængsmotorer, benzin og udstyr fra
havnenes både og fra klubhuset blev
der ved et indbrud stjålet kasser med øl
samt alle tomme kasser, vi formoder
det er drengestreger og derfor besluttede vi at opsætte dummy-videokameraer, som peger ud mod broerne. I depotrummet er blevet opsat Rio-net på vinduerne indvendig, men samme
aften/nat blev der fra fire både stjålet
tanke med benzin. Tankene blev dog
om morgenen fundet på området og
bragt til klubhuset.
Vi vil forslå, at man i en benzindunk

iblander sukker og lader den stå fremme til afbenyttelse af tyven, men husk
ikke at bruge det selv - det giver vil helt
sikkert give alvorlige problemer med
motoren.
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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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Steen Skriver
Lyngmarksvej 11
8300 Odder
Tlf.: 86 26 11 45
Mail: jegstrup142@webspeed.dk

11

Vognmand

Per Hauge

BLEGDAMMEN

Malling

BUDCENTRAL ApS
Tlf. 86 26 02 55
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