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Bestyrelse og redaktion
Formand: Jørgen PripByagervej 978330 BederTlf.: 93 83 73 78
Næstformand:Jørn RasmussenRådhusgade 828300 OdderTlf.: 40 47 76 47Mail: jsra82@gmail.dk
Kasserer:Steen SkriverLyngmarksvej 118300 OdderTlf.: 24 87 76 10Mail: jegstrup142@webspeed.dk

Materielforvalter:Freddy KjellbergChr. Christensensvej 108300 Odder Tlf.: 40 55 44 08Mail:8300@mail.dk
Sekretær:Poul Koch LauritzenGl. Krovej 318300 OdderTlf.: 86 93 30 80Mail: poha@outlook.com
Suppleanter:
Fritz Zeppelin

Oplag: 130
Næste nummer udkommer i marts 2016

Deadline: 17. feb. 2017

Forsidefoto:Sommervejr ved stranden.
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Den Danske sommer opfører sig under-ligt, men det kan måske være en trøst atvi ikke vil mærke forskel, når vi går indi efteråret. Der var dog en weekend derlevede op til forventningerne, nemligda klubbens weekendtur på havet, løbaf stablen. Læs om turen andet sted ibladet.Tre både deltog i turen. Vi vil opfordretil at flere medlemmer af klubben til-melder sig de få arrangementer sombliver arrangeret om året. Bestyrelsenmodtager gerne forslag om andre tiltagder vil fremme det sociale liv i klub-ben.Spildolie fra båd motorer må ikke efter-lades hverken bag klubhuset, eller ihæverten inde på værkstedet, det skalbortskaffes straks, da det udgør enbrandfare og miljørisiko. Vi vil bede jerom at hjælpe hinanden med at huske på

Bestyrelsens rubrik

dette. Der er opstillet en beholder påsydsiden hvor olien kan deponeres.Vi arbejder for tiden med  at få opsatlys med sensore ved  broen. Der vilblive opsat to projektører på hver af deeksisterende lysmaster,som vil tændeså fremt  der er færdsel på broerne omnatten. Ved bladets udgivelse forventervi at arbejdet er afsluttet. Projektet eren del af havnens initiativ til at begræn-se tyveri og hærværk på havnens områ-de.Klubben har indkøbt et nyt telt til voresarrangementer. I den forbindelse skalder laves et nyt redskabsrum hvor teltetkan opbevares. Arbejdet starter snarest,og bestyrelsen regner med jeres hjælptil arbejdet, Pbv, Jørn

Husk:
Max. hastighed i havnen er stadig 2 knob
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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.

15.10 Standerstrygning
Kl. 9.00 Morgenkaffe og almindelig oprydning/rengøringKl. 11.30 Standeren strygesEfter standerstrygningen vil der blive serveret en varm ret.
Tilmelding til spisning - se opslag i“Kahytten” eller ring til Steen tlf. 24 8776 10

28.12 kl.12.00 Julesild
Der vil som altid være spændende tingpå bordet. Har du en ret, du kunnetænke dig at servere, er du mere endvelkommen.Se opslag i klubhuset.

Aktivitetsplan - efterår 2016

17.11 Generalforsamling
Se indkaldelse på modsatte side.
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Indkaldelse tilgeneralforsamling
i Norsminde Jolleklubtorsdag den 17.11.2016 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 (modtager ikke genvalg)
Steen Skriver

7. Valg af 1 suppleant for 2 år: 
8. Valg af 1 revisor for 2 år:  På valg er: Preben Jensen
9. Valg af revisorsuppleant for 1 år: 

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 14.11.2016.
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Som afvikledes i herligt dansk som-mervejr med et spejlblank hav.Deltager var Hanne og Steen Skriverog Jørn Rasmussen med Poulsen.Birgit og Freddy ankom til Endelaveved 20:00 tidenVi mødtes i Kahytten til morgenkaffemed rundstykker og en enkelt, medensen let regn faldt over Norsminde.Vejrudsigten var fremragende for wee-kenden, så vi var ikke i tvivl om atturen skulle gennemføres.Der var endelig afgang af de to morgenfriske både. Medens vi satte kurs mod Endelave,var Freddy i gang  med at lave en gristil et Bryllup i Søby. Ved 1600 tiden varhan klar og blev hurtig færdig tilafgang.Vi nåede frem omkring middag med enbehørig pause syd for Hou, hvor ganer-ne blev læsket, medens vi nød udsigtenog det gode vejr. Endelave havn varselvfølgelig fyldt op, men vi fandt

plads ved slæbestedet uden for havnen.Der var god tid til sightseeing indenBirgit og Freddy nåede frem, så vi tras-kede rundt på alle gader og stræder ognød det gode vejr.Hanne og Poulsen blev sendt op påkroen for at sikre, at de sidst ankomnekunne få del i aftensmaden. Der var enfin service på kroen, selv Freja-hundfik en ekstra god forplejning, da denunge dame selv havde en Kleiner. Derblev indtaget kæmpe rødspætter ogschnitzler i megastørrelse med diversevine.Da vi endelig kom tilbage til havnenhavde en look-a-like KIM LARSENunderholdning på havnecafeen til langtover midnat. Her nød vi den mildesommeraften med en afsluttende drik.Turen hjem søndag blev en rigtig for-nøjelsestur i det fineste Danske som-

Sommertur til Endelave

mervejr. Der var indlagt en pause udenfor Hou havn.Vi ankom til Norsminde midt eftermid-dag.Morgenmad i Endelave havn.

Pause med udveksling af drikkevarer ud forHou
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Husk atrydde opefter digselv
Forslag til udførelse af lod:
Loddet kan støbes i et stykke 110 mmnedløbsrør i 40-60 centimeters længdeafhængig af bådens vægt.Der skal faststøbes  et øje i toppen forfastgørelse af den ene tovende.  Hvis cylinderen er 50 cm lang, vejerden ca 12 kg.

GenoptrykFortøjning af både i jollehavnen
For at forhindre bådene i at blive ødelagte, og også for at forhindre at stolperog broer bliver ødelagte, skal bådene fortøjes efter følgende anvisninger

Når anvisningerne følges og bådene erbestykket med to fendere på styrbordog bagbord side, kan bådene ikkebeskadige hinanden. Fendere skalbenyttes i henhold til Fondens særligebetingelser  § 16.  
Til fortøjning til pælene i havnebassi-net skal der til hver pæl anvendes:1 stk. lod1 stk. galvaniseret blok (skal kunne anvende min. 10 mm tov).Ca. 6 meter 10 mm tov

 
Blokken  fastgøres til den øverste del afstolpen. Tovet føres fra loddet gennem blokkenog bindes til bådens agterende ellerstævnen, afhængig af hvordan bådenplaceres på pladsen.Såfremt  du er i tvivl om ovenstående,kan du kontakte et bestyrelsesmedlem.Pbv. Jørn

Galvaniseret blok.
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Der må ikke henstilles brændbart olie m.m. 
bag huset, på grund af at det kan bruges 

til ildspåsættelse.

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

ODDER TRÆLAST & BYGGECENTER 
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Traditionen tro blev der igen i år lavethelstegt gris. Der var omkring 50 med-lemmer, som trodsede vejret og deltogi spisningen. Grisen blev i år sponsore-ret af Jolleklubben og ølmanden(Preben Jensen)Det var en fantastisk middag også tak-ket være alt det medbragte tilbehør,som stod på fællesbordet. Regnen varværst under spisningen, det var enovervejelse værd at sætte et rødspætte-garn mellem bordene. Det klarede op,da vi skulle igang med bålet.

Klubbens afholdelse af Skt. Hans 2016

le til bålet. Heldigvis havde vi fået etpar Morten Kock-halmballer af Karina,så det lykkedes for Elmer at få gang ibålet.Båltalen blev afholdt af sognepræstEmmy H. Jensen. Der var næsten hundrede, der trodsededen voldsomme regn omkringNorsminde.

Lisbeth viser, hvordan øldåser og vinflaskerstår i vand på gruset.

Vi havde i samarbejde med GrøntPartnerskab og GrundejerforeningenAjstrup strand kørt brændbart materia-

Dere var godt med røg i starten fra det vådebål.

Omkring hundrede var mødt op trods det vådevejr. Solen kom dog frem, da bålet blev tændt.
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Sådan ser bestyrelsen ud

Jørn Rasmussen,Næstformand

Steen Skriver, Kasserer Poul Koch LauritzenSekretær

Freddy Kjellberg,Materielforvalter

Ansvarsområder i bestyrelsen
Jørgen - FormandDaglig ledelseRepræsentant i Fonden Norsminde Lystbådehavn
Jørn- NæstformandKontakt udadtil - kommune /amt o.s.v.BådpladserRepræsentant iFonden Norsminde Lystbådehavn
Steen - KassererØkonomi
Poul - BestyrelsesmedlemSekretær
Freddy - MaterielforvalterHuset og omgivelserne

Bestyrelsensadresser og telefonnumrefinder du på side2 her i bladet.

Sådan ser bestyrelsen ud. Har duspørgsmål, ideer eller forslag, kan duroligt henvende dig til os. Vores adres-
ser og telefonnumre kan du finde påside 2. Bestyrelsen

Jørgen Prip,Formand

Små vimpler
med Norsminde Jolleklubs logokan købes ved Steen Skriver forkun 25 kr incl. alt.



September 2016 11

V/Henrik SkytteAut. VVS inst.

Alt VVS- og
blikkenslager-

arbejde udføres

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

Varmepumper - Køl og Frys
Telefon 4021 8375

Projektører på broen
Nu bliver der sat projektører op påbroen for at forsøge at forhindre tyveri-er.Det skulle gerne blive sådan, at nårman går ud på broen efter mørketsfrembrud vil projektørerne tænde ogoplyse broen. Så er man ikke længereså diskret, når man forsøger at stjælemotorer eller andet.Steen Skriver og Poul Koch Lauritzenmonterede projektørerne, så de er klartil at elektrikeren kommer og slutterdem til.

Foto: Steen efterspænder lige den sidste bolt.



Tlf. 86 26 02 55
12 September 2016


