September 2015 - 37. årgang

Bestyrelse og redaktion
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: jsra82@gmail.dk

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

Næste nummer
udkommer i
marts 2016

Deadline: 22. feb. 2016
Sekretær:
Poul Koch Lauritzen
Gl. Krovej 31
8300 Odder
Tlf.: 86 93 30 80
Mail: poha@outlook.com

Kasserer:
Steen Skriver
Lyngmarksvej 11
Suppleanter:
8300 Odder
Fritz Zeppelin
Tlf.: 24 87 76 10
Mail: jegstrup142@webspeed.dk
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Oplag: 140

Forsidefoto:
Jolleklubben på udflugt
til Ebeltoft.

September 2015

Bestyrelsens rubrik

Tak til medlemmerne for en god sommer hvor alt er gået stille og roligt, og
hvor vi har udnyttet vejret til både tursejling og fiskeri.
Velkommen til de nye pladshavere som
er meldt ind i klubben i løbet af sommeren. Vi håber i trives i havnen. Hvis
i har spørgsmål, er i altid velkommen
til at kontakte et bestyrelsesmedlem
som kan hjælpe eller henvise til nogen
som kan.
Endelave blev til Ebeltoft, det skyldtes
ikke vejret men kun at Endelave havn
ikke kunne rumme jolle klubbens både,
da weekend tur på havet løb af stablen.
Det er fantastisk, første gang i 3 år hvor
turen ikke blev aflyst. Se beskrivelse
andet sted i bladet.
Efter mange trængsler slap vi endelig
for de fleste rester fra tangfiskeren. Der
er dog stadig en ordentlig bunke
betonklodser tilbage, nogle få i vandet
og resten på land. Vi må se hvad der
kan gøres ved dem, og helst lidt hurtigt.
Der er nogle spændende tiltag i gang

for at lave området ved havnen mere
rekreativt, for både brugere og gæster i
området. Der er indtil nu sket det at
man fra den gamle bro og hen mod
klubben er begyndt at udlægge rall som
skal fortsætte hen mod vejen ned til
slæbestedet. Der vil blive asfalteret
nogle meter ned mod slæbestedet og
lige sådan til hver side. Vi vil få vejen
ned til slæbestedet (svellerne) på planen så det bliver synligt for kommunen
at det er et indsatsområde.
Parkeringsarealet ud mod Norsmindevej er blevet ryddet for krat og
dermed skabt bedre mulighed for parkering. Hybenroserne ved den gamle
bro bliver fjernet så de ikke gror ud
over vejen.
Der er mange flere planer som endnu
ikke er vedtaget, som kan ses på hjemmesiden www.krydsfeldtnorsminde.dk
spændende læsning efter bestyrelsens
mening.
P.b.v.
Jørn

Husk:
Max. hastighed i havnen
er stadig 2 knob
September 2015
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Aktivitetsplan - efterår 2015
17.10

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.

19.11 Generalforsamling

Se indkaldelse på modsatte side.

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.
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Indkaldelse til
generalforsamling
i Norsminde Jolleklub
torsdag den 19.11.2015 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 Kjellbjerg
Poul Koch
7.
Valg af 2 suppleanter: På valg er: Fritz Zeppelin
8.
Valg af revisorer: På valg er: Niels Olesen
9.
Valg af revisorsuppleant: På valg er: Søren Kolliander
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 16.11.2015.
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Så blev det endelig til noget
Vi har i mange år forsøgt at gennemføre en fællestur i vores både. I år var det
igen ved at smutte for os på grund af
vejret. Vi var dog samlet i klubhuset,
hvor vi fik morgenmad. Og da vi var
samlet, enedes vi om to datoer for en
mulig afholdelse af turen til Endelave.
Datoerne blev så weekenden den 8/9
aug. og 15/16 aug.
Weekenden den 8/9 aug. oprandt med
et strålende sensommer vejr.
Morgenkaffen med rundkager blev indtaget i klubhuset med små skarpe til at
klare turen.
Fire både var klar til afgang med i alt 7
sejlere og tre hunde, deltagerne var
Hanne og Steen Skriver, Jørgen Pripp
og Karsten Mikkelsen, Hanne Olesen,
Birgit og Freddy Kjellberg, hundene
Inez, Nelson, Freja var også med
Kl. 1000 var der opbrud og klar til
afgang, men formand Pripp havde telefoneret til Endelave havn for at høre
om der var plads til en flotille fra

Norsminde. Havnefogeden mente
åbenbart ikke at der var plads til horder
af friske sejlere fra Norsminde, så
ingen plads i Endelave havn til os.
På vejen ud af indsejlingen til
Norsminde havn, blev turen så ændret
til Ebeltoft.
Turen over det åbne hav gik som forventet fint, og efter at have rundet
Helgenæs holdt vi en rådslagningspause. Bådene blev bundet sammen, og
forfriskninger blev budt rundt. Efter en
lille times rådslagning blev kursen sat
mod anduvningsbøjen til Ebeltoft havn.
Ankomst til Ebeltoft efter 3 timer og 17
minutters sejlads, hvor fandt vi pladser
ved flydebroen i havnen ved Fregatten

Vi fik aftensmad på Café Bageriet.

Bådene blev bundet sammen.
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Jylland. Der kunne vi ligge ved siden af
hinanden.
Dagens anden del af programmet var
byvandring forbi Rådhuset, her var dog
ingen velkomstkomite mødt op, så vi
måtte ty til udeservering på torvet til
priser som ved åen i Aarhus. Vi forsatSeptember 2015

te dog turen videre mod nord. Vi blev
nu til sidst enige om at spise aftensmad
på ”CAFE BAGERIET”, det var nu et
ganske godt valg, betjeningen var frisk
og imødekommende over for os friske
sejlere fra Norsminde med skibshunde.
Desserten blev indtaget i ”HYTTEFADET” på havnen, her fik vi underholdning af den lokale vægter, som gav et
par sange. Og de ”fire liste” blev indtaget i evalueringstimen i Hanne O’s båd.
Søndag morgen indtog vi sammen morgenmaden på havnen. Kl. 1000 gjorde
vi klar til hjemturen, og efter lidt startvanskeligheder var alle klar til afgang.
Dagens indlagte pause fik vi ud for
Helgenæs fyr, det mente Molslinien

ikke det var rigtig smart, det gav os
nogle kæmpebølger så alting væltede
rundt i båden.

Den lokale haven blev besigtiget.

På den sidste del af turen var der lidt
bølger. Vi var i Norsminde kl 1500.
Tak for en hyggelig weekend.
FK

Den lokale vægter underholdt med et par
sange.
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Har du
prøvet
klubbens
støvsuger?
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ODDER TRÆLAST & BYGGECENTER

Banegårdsgade 27, 8300 Odder. Tlf. 8654 0088
Fax. 8654 3605 email: mail@ oddertrae.dk

Kutteren
Kreativitet, fingersnilde og en fantastisk hukommelse
Jeg besøgte Poul Nielsen på hans
bopæl for at få historien om byggeriet
af en model af en fiskekutter som Poul
sejlede med mens han var 14-15 år
gammel.
Det er ikke en hvilken som helst kutter,
nej det er den hans onkel købte på
værftet i Ballen på Samsø i 1959
”Jeg har altid gerne villet bygge en
model af en fiskekutter” siger Poul og
nu var tiden til det. Han fandt ved et tilfælde et billede af en af de to kuttere
der var lavet på værftet i Ballen, og så
var beslutningen taget. Billedet var
hans arbejdstegning, resten var kreativitet, fingersnilde og en god hukommelse.
8

FN 136 voksede som model, ud af en
letbetonblok der blev tildannet, så den
fik form af skroget til båden. Kølen
blev placeret og derefter blev der lagt
glasfiber om formen.
Byggeriet foregik i løbet af vinteren
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2014/2015 tidlig morgen fra kl. 5-9
hvor der var fred og ro til
Detaljerne er mange (se billeder) ,og

udført med stor opfindsomhed. Det
hele skulle laves ud fra for hånden
værende materialer, Masten er lavet af
spidsen af Steen`s fiskestang, redningsflåden på styrhuset er lavet af en stump
kosteskaft der er delt på langs og samlet som en sandwichs på et stykke træplade. Messingrammerne om koøjerne
er toppen af Gerdas parfumeflaske der
er skåret i tynde skiver.
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Det lille Dremmel værktøj har været
uunværlig, f.eks. er fugerne i dækket
sirligt skåret, fuge for fuge, så det ligner planker.
Det er selvfølgelig muligt at adskille
skibet så der er kig under dæk.

Lastrummet, motorrummet og kabyssen, hvor der også er mange fine detaljer.
Jørn
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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

Jørn Rasmussen,
Næstformand

Steen Skriver,
Kasserer

Poul Koch Lauritzen
Sekretær

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
Poul - Bestyrelsesmedlem
Sekretær
Freddy - Materielforvalter
Huset og omgivelserne

Små vimpler

med Norsminde Jolleklubs logo
kan købes ved Steen Skriver for
kun 25 kr incl. alt.

Freddy Kjellberg,
Materielforvalter
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Bestyrelsens
adresser og
telefonnumre
finder du på side
2 her i bladet.
September 2015

Delfinen svømmer rygsvømning
Norsminde for Fulde Sejl kan være en
hård fest at komme over.
Således var det da også gået lidt galt for
de brave gutter (her nævner vi naturligvis ingen navne) fra strandjagtforeningen. Jægerne havde benyttet flagstangen i anledning af arrangementet.
Da de skulle sætte delfinen på plads
igen, havde de vist fejret lidt for meget
i løbet at dagen. I hvert fald måtte delfinen lide den tort at svømme rygsvømning en uges tid eller to, indtil Carsten
Mikkelsen kom den til undsætning.

norsminde-jolleklub.dk

V/Henrik Skytte
Aut. VVS inst.

Varmepumper - Køl og Frys
Telefon 4021 8375

Alt VVS- og
blikkenslagerarbejde udføres

E-mail: vvs@skyttevvs.dk
www.skyttevvs.dk
September 2015
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Tlf. 86 26 02 55
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