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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@gmail.dk

Kasserer:
Steen Skriver
Lyngmarksvej 11
8300 Odder
Tlf.: 24 87 76 10
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: 140

Næste nummer 
udkommer i 
marts 2015

Deadline: 28. feb. 2015

Forsidefoto:
Tordenvejr over havnen.

Bestyrelse og redaktion

Gl. Krovej 2, 8300 Odder

Tlf. 86932444 www.norsminde-kro.dk

Norsminde Kro
LOGI  &  GASTRONOMI
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Forår og sommer 2014
Den bedste og varmeste sommer i 50
år og samtidig et forår, der ikke har set
sin  mage, det er og har været pragt-
fuldt.
Standerhejsningen havde i år samlet
mange medlemmer, og som sædvanligt
blev der arbejdet igennem, og vi fik
endelig udskiftet gangbroen på stien
bag lagunen.

Der blev ryddet op på arealerne
omkring Kahytten og huset fik en kraf-
tig overhaling indendørs, så alting igen
skinnede  om kap med solen. 
NFFS blev igen en succes for jolle-
klubben. Vi havde igen musik i teltet og
sponserede præmier til børnene, der
deltog i bl.a. krabbevæddeløb. Mange
gæster havde lagt vejen forbi
Norsminde i dagens anledning. Hvis
nogen skulle få lyst, kan vi afsløre at
der næste år er plads til en øl sponsor. 

Sct. Hans var igen et tilløbsstykke.
Teltet var stillet op, Freddy grillede gri-
sen, der varsponseret af Brøndum, bor-
det var fyldt med tilbehør og småretter,
som medlemmerne havde medbragt.
Bålet blev tændt og formanden holdt
som sædvanlig båltalen. Bestyrelsen vil
ikke takke nej næste år, hvis en sponsor
til grisen skulle melde sig.
Sammenstødet med tangfiskeren
skete helt af sig selv da han på grund af
motorproblemer sejlede ind i broen lidt
øst for Knuds hoved. Broen blev skub-
bet ca. 25 cm. Og ca 10 m måtte udskif-

tes. Det gav lidt uro, da nogle både
måtte flyttes for at give plads til repara-
tionen, men alle tog det pænt, tak for
det.
WiFi i havnen er nu en realitet, som
betyder, at du kan gå på internettet,
hvis du er i klubhuset eller i nærheden
af dette. Navn og adgangskode kan du

Formandens rubrik

Nyt fra bestyrelsen

Fortsættes side 8

Fin ny gangbro bag lagunen.

Gangbroen måtte repareres efter påsejlning.
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11.10 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. 24 87
76 10

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 2014

20.11 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 20.11.2014 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

7. Valg af 2 suppleant: Fritz Zeppelin

8. Valg af 1 revisor:  Preben Jensen

9. Valg af revisorsuppleant: Kun i ulige år

10. Evt.

Forslag til generalforsamlingen, skal være formanden i hænde,

senest 8 dage før generalforsamlingen.

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. 24 87 76 10 senest den 18.11.2013.
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Nej nej nej, det sker bar’ slæt æ

Mange jollepladser har gennem sæso-
nen stået ubrugte hen, et resurse spild
af de helt store og noget alle lægger
mærke til, når man går tur ved vores
ellers så flotte og hyggelige havn.
Jeg bliver ofte ringet op af personer,
der meget gerne vil enten leje eller
købe retten til en jolleplads i lagunen.
Prøv at gætte, hvor svært det er at for-
klare, at der ingen ledige pladser er på
trods af de mange huller, der samtidig
kan ses, når man står på bådbroen og
skuer rundt i lagunen.
Hvis du er så heldig at have en plads i
jollehavnen, så brug den, eller sælg den.
Gå ind på havnens hjemmeside
www.norsmindehavn.dk. Under linket
til bestyrelsen kan du finde de relevan-
te love og regler, der omhandler dette
og andre regler og love, der vedrører
havnen.
Alle pladshavere har pligt til at holde
sig ajour med havnens love og regler.

Her følger et par stykker fra de admi-
nistrative bestemmelser:

§ 6 
Bestyrelsen kan afvise både, som er
ekstremt afvigende i størrelse eller i
manglende god og sødygtig stand.

§ 10 
Hvis en bådplads ikke har været
anvendt af pladshaveren til egen båd i
én sæson, er Fonden berettiget til, efter
skriftlig henvendelse herom og med
mindst 30 dages varsel, at overtage
pladsen. 
Fonden er dog kun berettiget hertil,
hvis den forinden har fundet en ny
pladshaver, der vil overtage pladsen. 
Fonden kan disponere over bådpladsen
fra og med 31 dage efter datoen for
afsendelsen af ovennævnte skrivelse,
medmindre pladshaveren gør skriftlig
indsigelse, og denne indsigelse er mod-
taget inden nævnte 31 dages udløb. 
Hvis Fonden ikke kan godtage indsi-
gelsen, meddeles dette skriftligt og med
angivelse af 14 dages varsel for overta-
gelsen af pladsen. 

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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Den hidtidige pladshaver har krav på
at få tilbagebetalt sit indskud, incl.
eventuel pristalsregulering.

§ 11 
Hvis en pladshaver periodevis, her-
under weekends, ikke anvender båd-
pladsen, er Fonden berettiget til at dis-
ponere over pladsen uden afgift til
pladshaveren. Indtægter ved en sådan
disposition tilfalder Fonden. 
Pladshavere, der senest 15. april med-
deler havnebestyrelsen, at de ikke vil
disponere over deres plads i hele sæso-
nen, får refunderet deres indbetalte
havneleje, hvis havnen kan udleje plad-
sen for en hel sæson. 
Pladsen kan med denne ordning ikke
sættes til salg i udlejningsperioden,
med mindre særlige forhold taler for
det.

Ting du skal huske
1. Du skal have 4 fendere på din båd.

Værkstedet er ikke til 
opbevaring - ryd op efter dig 
medlemmer, der har effekter liggende i værkstedet eller andre

steder ved klubhuset skal have dem fjernet inden 
standerstrygning. Effekter der er tilbage vil blive fjernet.

2. Fortøjninger skal være udført efter
forskrifterne.

3. Du skal kontakte undertegnede hvis
du i en periode ikke bruger din
plads.

4. Du skal kontakte undertegnede
senest 15. april, hvis du ikke har
brug for din plads hele sæsonen og
vil have den udlejet og have havne-
lejen for sæsonen retur.

5. Såfremt du har udlejet din plads en
sæson, skal du have egen båd på
pladsen efterfølgende år.

6. Din båd skal være i sødygtig stand,
når den ligger på bådpladsen.

7. Du skal kontakte undertegnede
såfremt du skifter adresse, får nyt
fastnet eller mobilnummer eller
skifter forsikring på båden.

Jørn Rasmussen 
Fonden Norsminde havn

Tlf. 40 47 76 47
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finde i klubhuset ved antennen, der
modtager signalet.
Weekendturen på havet blev igen
aflyst på grund af vejret - ærgerligt.
Men det skal ikke forhindre os i at
prøve igen næste år, men måske datoen
bliver rykket med 14 dage.  

Tak til jer der stiller op når opgaver
skal udføres i klubben.

Pbv.Jørn Dem, der stiller op.

Banegårdsgade 27, 8300 Odder. Tlf. 8654 0088

Fax. 8654 3605 email: mail@oddertrae.dk

ODDER TRÆLAST & BYGGECENTER 

Oprydning i bådvogne på p-pladsen
Senest 1. oktober skal alle ophalervogne på p-pladsen være

forsynet med pladsnummer. 
Vogne uden nummer vil blive fjernet efter denne dato.
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Ordensreglement
1. Ophold i Kahytten er kun for medlemmer af 

jolleklubben. Dog kan gæster medtages. Ophold skal 

altid foregå under hensyntagen til andre i huset.

2. Det enkelte medlem og gæst er ansvarlig for, at der 

bliver ryddet op. Tomme øl- og sodavandsdåser skal 

afleveres i beholderen på hjørnet af klubhuset.

3. Medlemmer kan i specielle tilfælde søge bestyrelsen 

om lån af klubhuset til arrangementer.

4. Overnatning i huset er ikke tilladt.

5. Det er kun tilladt at forrette sin nødtørft på 

toiletterne.

6. Såfremt hunde medbringes i klubhuset er ejeren 

ansvarlig for hundens opførsel og efterfølgende 

rengøring.

7. Kahytten stilles under det enkelte medlems ansvar, 

og når huset forlades indestår det enkete medlem 

for aflåsning.

Overtrædelse af disse regler skal indberettes til 
bestyrelsen og kan resultere i udelukkelse af foreningen.
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Små vimpler
med Norsminde Jolleklubs logo
kan købes ved Steen Skriver for

kun 25 kr incl. alt.

Sådan ser bestyrelsen 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
adresser og 

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

23 23 88 97

E-mail: vvs@skyttevvs.dk
www.skyttevvs.dk

Er du flyttet?
Har du fået ny båd?

Har du skiftet forsikring?
Så husk at melde ændringerne til 

Jørn Rasmussen

Ovenstående er af stor vigtighed, og du kan finde Jørns 
kontaktoplysninger på side 2 her i bladet.

KøleJørgen

Varmepumper - Køl og Frys
Telefon 4021 8375
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Vognmand

Per Hauge
Malling

Tlf. 86 26 02 55


