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Formand: 
Jørgen Prip
Byagervej 97
8330 Beder
Tlf.: 42 13 46 07

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

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

Sekretær:
Tony Grøn
Grøfthøjparken 159, 14. th.
8260 Viby J
Tlf.: 40 84 92 12
Mail: htts4@hotmail.com

Suppleanter:
Fritz Zeppelin

Oplag: 120

Næste nummer 
udkommer i 
marts 2014

Deadline: 28. feb. 2014

Bestyrelse og redaktion

Gl. Krovej 2, 8300 Odder

Tlf. 86932444 www.norsminde-kro.dk

Norsminde Kro
LOGI  &  GASTRONOMI



September2013 3

Forår og sommer2013
Den tid på året som vi glæder os til hele
vinteren og en periode med mange
spændende aktiviteter, både med socia-
le arrangementer og masser af arbejde i
den friske luft.
Standerhejsningen var et tilløbsstykke,
vi var ved at løbe tør for sanghæfter.
Billedet taler for sig selv. Vi kaster lige
spørgsmålet ud til medlemmerne,
Hvordan kan fremmødet forbedres? Vi
fik dog både gjort rent og ryddet op og
der kom ny rall på pladsen som Per
Hauge sponsorerede.

Vi fik malet broerne, som beskrevet
andet sted i bladet. Huset skulle deref-
ter have en ordentlig omgang, det fik
samtidig en ny farve som fik mange ord

med på vejen af medlemmerne, men
det blev rigtig flot, efter min mening.
En stor tak til de som deltog og en sær-
lig tak til Bjarne som tog det største
slæb og hvor jeg opdagede at vinduer
sagtens kan males med en bred pensel.
"Rygerummet" fik nye vinduer og ser
nu forrygende godt ud. Bjarne og
Freddy klarede paragrafferne. 
For fulde sejl blev igen en succes for
Norsminde og i særdeleshed for jolle-
klubben som havde arrangeret og tilret-
telagt en festlig dag . Teltet var opstillet
og musikken på plads og så var vi beri-
get med et flot vejr. Det var i jolleklub-
ben det skete, Køle Jørgen og Skytte
VVS sponsorerede øllet.     
Sct. Hans var igen et tilløbsstykke

hvor formanden genopfriskede en bål-
tale på en ny og underholdende måde.
Grisen blev sponsoreret af Keld.
Freddy tilberedte som sædvanlig gri-
sen. Helt forrygende aften.
Som mange har set, er der blevet opsat
redningsposter op på broerne og langs
sejlrenden ud til fyret ved indsejlingen
til havnen. Freddy fik dem rekvireret
fra Codan og fik dem opstillet sammen
med Bjarne og Nikolaj. 
Se arrangements kalender for efterår og
vinter andet sted i bladet.

Pbv.
Jørn

Formandens rubrik

Nyt fra bestyrelsen
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12.10 Standerstrygning
Kl. 9.00 Morgenkaffe og almindelig 

oprydning/rengøring
Kl. 11.30 Standeren stryges

Efter standerstrygningen vil 
der 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 2013

21.11 Generalforsamling
Se indkaldelse på modsatte side.

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 bru-
ges til at sende remindere, indkaldelser
m.v. ud til medlemmerne.
Hvis vi har medlemmernes email-
adresser 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 adres-
se. I emnet skriver du: Mailliste.

Vil du på mail-listen
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Indkaldelse til
generalforsamling
i Norsminde Jolleklub
torsdag den 21.11.2013 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: Jørn Rasmussen
Freddy Kjelldberg
Tonny Grøn

7. Valg af 1 suppleant: 
8. Valg af 1 revisor:  Ole Guldbæk
9. Valg af revisorsuppleant: PerSørensen
10. Evt.

Forslag til generalforsamlingen, skal være formanden i hænde,
senest den 7.11.2013.

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 18.11.2013.
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Containergiganten 
Maersk Mckinny Møller

Allerede da A.P. Møller bestilte contai-
nerskibet var jeg klar over at det var nu
jeg skulle booke plads på bugserbåden
for at være på tættest hold når den
anløb Aarhus havn - Knud Erik jeg skal
med.
Jeg fulgte containergiganten på nettet
under dens rejse til dansk farvand på
siden som hedder http://www.marine-
traffic.com/ais/dk/default.aspx  . I star-
te ville den ankomme midt om natten,
selvfølgelig var det lidt træls for så
kunne man jo ikke rigtig danne sig en
mening om dets størelsen  de var hurti-
ge i Polen til at bytte containere og
EAT kl. 2015 i Aarhus .
Jeg vil nu ikke trætte jer med længde,
bredde og andre oplysninger om gigan-
ten som alle kan ses på marinetraffic-
siden.
Det var nu en fin oplevelse som man
sen vil glemme.

Freddy

Er du i havsnød - ring til en ven

Jørgen Prip har op dateret telefonlisten over 
bådejere i Norminde Jolleklub.

Der vil ligge nogle laminerede eksemplarer i klubhuset 
til fri afhentning.

Knud Eriksslæbebåd fylder ikke meget her.
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Det er en fantastisk oplevelse når en
gruppe mennesker samles om en
bestemt opgave og hvor lysten og vil-
jen er til stede for at få opgaven udført
og afsluttet.
Det var lige hvad der skete den 9.
Marts hvor temperaturen sneg sig op
mod frysepunktet og en stiv østenvind
fejede ind over lagunen og hvor klub-
huset virkede som det bedste sted at
opholde sig. Men nej, planen var lavet
og vi måtte kæmpe os ud af døren og
fatte malerspande, pensler og ruller for
at få bredt 60 liter gori 88 ud over båd
broerne.
Der skal lyde en stor tak til de arbejd-
somme og målrettede mennesker der
havde tilmeldt sig på listen i klubhuset
eller ved mail til mig:
Finn plads 240
Bjarne plads  268
Christian plads 257
Frank og Wilhelm plads 282
Mads og makker plads 284
Ralf plads 251
Desuden var der fra bestyrelsen, Steen,
Tonny, Freddy og Jørn.
Selvfølgelig var det ikke alt der gik

Det var godt nok koldt………
Rensning og maling af bådbroer 2013

Har du set til din båd 

fornylig????

efter planen, efter en halv time løb vi
tør for Gori. Broen suttede som en
svamp og folkene arbejdede som vilde
dyr for at holde varmen.
Der var jo kloge folk mellem deltager-
ne og de havde jo set hvor det bar hen
og havde derfor sendt mig i byen for at
hente mere smørelse til den sultne bro.
Turen gik så i stor hast til Malling hvor
XL Byg havde ti liter på hylden, deref-
ter til Jem og Fix i Odder som ikke
havde mærket vi skulle bruge.
Da jeg nåede til bage til Norsminde
stod alle stille og frøs, de var løbet tør.
Heldig vis kunne jeg hente tredive liter
hos vennerne på sydsiden som lige
havde købt hjem til at smøre deres
broer.
Næste gang der skal smøres vil der
være nok at gøre med.
Vi var færdige omkring kl. 13.00 hvor
vi sluttede af med dejlig varm suppe
som Birgit tilberedte, en rest fra gour-
metaftenen som strandjagtforeningen
havde afholdt aftenen før, og dertil
hørende drikkelse.

Pbv.
Jørn Rasmussen
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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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Små vimpler
med Norsminde Jolleklubs logo
kan købes ved Steen Skriver for

kun 25 kr incl. alt.

Sådan serbestyrelsen ud
Sådan ser bestyrelsen ud. Har du
spørgsmål, ideer eller forslag, kan du
roligt henvende dig til os. Vores adres-

Jørn Rasmussen,
Næstformand

Steen Skriver, 
Kasserer

Tony Grøn
Sekretær

Freddy Kjellberg,
Materielforvalter

Ansvarsområder
i bestyrelsen
Jørgen - Formand
Daglig ledelse
Repræsentant i 

Fonden Norsminde Lystbådehavn

Jørn- Næstformand
Kontakt udadtil - kommune /amt o.s.v.
Bådpladser
Repræsentant i

Fonden Norsminde Lystbådehavn

Steen - Kasserer
Økonomi

Tony - Bestyrelsesmedlem
Sekretær

Freddy - Materielforvalter
Huset og omgivelserne

Bestyrelsens
adresserog 

telefonnumre
finder du på side

2 her i bladet.

Jørgen Prip,
Formand

ser og telefonnumre kan du finde på
side 2.

Bestyrelsen
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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

Er du flyttet?
Har du fået ny båd?

Har du skiftet forsikring?
Så husk at melde ændringerne til 

Jørn Rasmussen
Ovenstående eraf stor vigtighed, og du kan finde Jørns 

kontaktoplysninger på side 2 heri bladet.

KøleJørgen

Varmepumper - Køl og Frys
Telefon 4021 8375
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BUDCENTRAL ApS
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Tlf. 86 26 02 55

Vognmand

Per Hauge
Malling


