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Bestyrelse og redaktion
Formand: 
Kim Vullum
Horsensvej 126A
8300 Odder
Tlf.: 51 16 72 44 
Mail: kimvullum@gmail.com

Næstformand:
Jørn Rasmussen
Rådhusgade 82
8300 Odder 
Tlf.: 40 47 76 47
Mail:jsra82@gmail.com

Kasserer:
Steen Skriver
Lyngmarksvej 11
8300 Odder
Tlf.: 24 87 76 10
Mail: jegstrup142@webspeed.dk

Materielforvalter:
Søren Koliander
Tunø Hovedgade 5
8799 Tunø
Tlf.: 22 64 35 67
Mail: sko@alboa.dk

Sekretær:
Fritz Zeppelin
Sønderbro 5
8310 Tranbjerg
Tlf.: 8629 18 98
fritz.zeppelin@yahoo.dk

Suppleanter:
Andreas Breuer

Oplag: 130

Næste nummer 
udkommer i 
september 2018

Deadline: 19. mar. 2019

Forsidefoto:
Klubbens 40-års 
jubilæumsfest

Kystvejen 200, Kysing Strand, 8300 Odder
www.restauranthimmeloghav.dk - email: kontakt@restauranthimmeloghav.dk
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I forbindelse med forberedelsen til
bestyrelsens rubrik og klubbens 40-års
jubilæum blev der kigget tilbage i
nogle af de tidligere klubblade. Der
kunne jeg se, at i 2014 blev der skrevet,
at det var det varmeste forår og den
varmeste sommer i mindst 50 år. Det
må vi nok sige, at vi har stukket i år, da
vi har haft en meget varm og tør som-
mer. Det betyder jo, at der er rigtig
mange, der gerne vil ud og sejle, hvil-
ket vi kan se på vores venteliste til båd-
pladserne. Derfor vil vi fra bestyrelsens
side opfordre Jer til at give besked, hvis
I ikke bruger Jeres bådplads. så kan den
blive solgt eller eventuelt lejet ud, hvis
I ikke har Jeres egen båd i vandet i en
periode.
Det er dejligt at se, at der til de forskel-
lige arrangementer og forskellig
arbejdsopgaver kommer flere af de nye
medlemmer. Men det ville være dejligt,
hvis der var flere, der støttede op om de
forskellige arbejdsopgaver, da vi jo er
afhængig af medlemmernes hjælp til at

Bestyrelsens rubrik

få lavet tingene. Da vi skulle male
klubhuset, var vi desværre kun 4, der
mødte op (Søren havde heldigvis malet
toiletbygningen), så det var kun huset
og redskabsrummene, der skulle males,
så vi nåede det. Men det ville nu være
dejligt med et par ekstra hænder. Det
var nok fordi tidspunktet var dårligt, at
der ikke kom så mange - det var jo lige
midt i sommerferien.
2018 er også året, hvor havnen og klub-
ben har 40-års jubilæum. Klubbens
jubilæum er vel overstået. Der var 60,
der mødte op og fejrede klubben. Der
blev holdt en dejlig fest i teltene, der
var opstillet på vores p-plads. Der var
mad og musik, og der var også lidt til
ganen.
Vi har valgt at fejre havnens 40-års
jubilæum på nordsiden for alle plads-
havere i lagunen i forbindelse med
klubbens standerstrygning. Se oplys-
ninger andet sted i bladet.

P.bv.
Kim Vullum

Er du flyttet, fået ny båd eller
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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13.10 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 2018

15.11 Generalforsamling
Se indkaldelse på modsatte side.

Lørdag den 21. juli mødtes vi i
Klubhuset til morgenkaffe. Der var
mødt 5 personer. Kl. 9.30 stævnede vi
ud fra Norsminde i 3 både.
Vinden var svag til jævn fra vest-syd-
vest i starten, da vi nåede møllerne fris-
kede vinden op, men vi kom sikker i
havn.
Der var god plads ved flydebroen, så vi
fik fortøjet tæt ved hinanden.
På havnen spiste vi vores medbragte
frokost. Derefter gik turen til Røgeriet,
hvor vi fik en velfortjent forfriskning.
Derefter gik vi tur op i byen til køb-
manden. Dem der kender Tunø ved
hvor langt, der er fra havnen til køb-

manden, så derfor var vi nødt til at tage
en længere pause i købmandens ”hjør-
ne”.
På tilbageturen var vi på ”mejeriet”, for
at få en lille forfriskning, da det var
meget varmt.
Om aftenen var igen på ”mejeriet”,
hvor vi fik en dejlig buffet med diverse
tilbehør.
Vi gik tilbage til bådene, hvor vi slutte-
de dagen af i Futtes båd.
Søndag gik turen hjem til Norsminde,
med en pause midtvejs. Vi var hjemme
kl. 11.00, hvor vi tog afsked med hin-
anden efter en hyggelig weekend.

Steen

Tunøtur 
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Indkaldelse til
generalforsamling

i Norsminde Jolleklub
torsdag den 15.11.2018 kl. 19.00

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning v/ Kim Vullum
3. Forelæggelse af regnskab v/ Steen
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelse:

På valg er: Kim Vullum
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: Poul Andersen
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 12.11.2018.
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Vi tilbyder salg af Computer, Reparation af PC,
Byg selv PC, Elektronik, Software, Hardware,

Hvidevarer samt Små elartikler m.m.
Vi servicerer kunder i områderne nær 

Odder, Malling, Solbjerg, Aarhus, Skanderborg osv.
Banegårdsgade 15

8300 Odder
Tlf. 87800709

Erhvervs- og privatrengøring
Vinduespolering og vask 

af solceller

Boulstrupvej 2
8300 Odder
Mobil 20 98 90 16
www.iderengoering.dk

IDE
Rengøring ApS
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Klubberns 40-års jubilæumsfest

Vi var ca. 60 personer samlet i teltet
lørdag den 11. August for at fejre klub-
bens jubilæum. Det var en kanon fest.
Der var rejst to telte på pladsen foran
Kahytten, bordene var pyntede, leven-
de lys og ikke mindst alle de festglade
mennesker der mødte op ved atten
tiden, hvor spunsen var slået af de før-
ste to fustager i fadølsanlægget. Der
var vin til dem som ønskede det.

piger havde fået ryddet bordene, serve-
rede de kaffe og kransekage.
Aftenen og musikken fortsatte til ud på
de små timer, og selv om alle gjorde
hvad de kunne, var der stadig overskud
af drikkevare som derfor kan serveres
til den næste kalas der skal afholdes i
klubben. Bestyrelsen takker.
Søndag formiddag mødtes en lille flok
til oprydning. Borde og stole skulle
køres på lager, siderne på teltet blev

Næstformanden bød velkommen til
gæsterne, og en musiker der forstod at
musik til spisning skal være dæmpet,
sendte de dejligste toner ud over sel-
skabet. 
Himmel og Hav leverede maden, en tre
retters menu, saltet hjemmerøget laks,
to slags kød med forskellige salater og
flødekartofler som tilbehør, samt en
velsmagende dessert. Alt i alt en vel-
lykket middag. Da de to hjælpsomme

pakket ned, fadølsanlægget samt køle-
skab blev låst inde.
Teltet var for vådt til at blive pakket
ned, men det gør vi senere.
Tak til alle de hjælpsomme der tog del
i arbejdet med at gøre festen mulig.

Bestyrelsen

Næstformanden bød velkommen.

Musikeren deler roser ud til damerne.
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Vi er mange, der har kaleche på båden.
Desværre holder den ikke evigt.
Specielt syninger og ”vinduer” bliver
møre og triste efter nogle år. Så fra tid
til anden skal kalechen udskiftes. 
Her kommer min lille historie som før-
stegangs ”kalecheindkøber”.
Jeg havde i foråret erhvervet mig min
første båd med kaleche. En dejlig
Shetland 570. Den var fin i skroget,
men kalechen var dog ikke noget at
prale af. Jeg fik en snak med flere båd-
ejere fra jolleklubben omkring, hvor
jeg kunne købe en ny kaleche. Der var
mange gode forslag på danske firmaer,
der kunne den slags. Der var dog ingen,
der havde en ”standard” kaleche til en

Shetland 570. Det var jeg lidt fortørnet
over, da det er en rimelig kendt båd i
DK, og flere havde billede af netop
denne i deres galleri. Jeg synes også, at
priserne var noget pebrede og en del
over mit budget. I mellemtiden var det
blevet forsommer, og leveringstiden
var nu på 2-3 mdr., hvor end jeg hørte
på en ny kaleche til min båd. 
Så var det, at jeg hørte om at købe kale-
chen i udlandet, evt. i England, da
båden jo er engelsk fabrikeret. Jo, det
var ikke noget problem, håbede jeg.
Der er bare det, at man jo kan blive
snydt og bedraget, og så er der jo alt det

Banegårdsgade 27, 8300 Odder. Tlf. 8654 0088

Fax. 8654 3605 email: mail@oddertrae.dk

ODDER TRÆLAST & BYGGECENTER 

Kaleche til båd

Fortsættes side 11
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Fonden Norsminde lystbådehavn ledes
efter en række bestemmelser, der er
nedskrevet, og som kan findes på hav-
nens hjemmeside norsmindehavn.dk 

Havnens vedtægter er de overordnede
paragraffer for hvordan havnen skal
ledes, og som alle brugere af  havnen
har pligt til at efterleve.

Havnens administrative bestemmelser
er en uddybning af vedtægterne og der-
med en tydeliggørelse af de overordne-
de regler.

Der vil fremover ligge en kopi af
reglerne i klubhuset.

Paragraf et i de administrative bestem-
melser lyder:

§ 1 Enhver pladshaver er pligtig til at
gøre sig bekendt med de administrative
bestemmelser, der til enhver tid er gæl-
dende for havnen. Enhver pladshaver
og bruger i øvrigt er pligtig til at følge
de retningslinjer, forbud eller påbud,
der måtte blive fastsat af bestyrelsen
for Fonden Norsminde Lystbådehavn.

Det er derfor vigtigt at alle der vil udta-
le sig om, eller kommentere havnens
ledelse, bruger ti minutter på at læse og
forstå de regler som havnen ledes efter. 

Der har i en periode været en del snak
om overtagelse af pladser på havnens

Man skal ikke tro, 
man skal vide

nordside, så derfor  har jeg klippet
paragraf tretten så der ikke er tvivl om
hvordan dette administreres.

§ 13 Overdragelse af en bådplads skal
finde sted til personer, der er opført på
Fondens venteliste. Pladshaveren kan
skriftligt opsige sin brugsret. Når
bestyrelsen har modtaget opsigelsen,
skal den søge pladsen omsat til en ny
pladshaver snarest muligt, såfremt der
er venteliste for den aktuelle pladstype.
Inden pladsen udbydes til salg af hav-
nebestyrelsen kan bytteønsker, der
omhandler den aktuelle plads, søges
tilgodeset, hvis dette ikke forhaler fri-
gørelsen af den hidtidige pladshaver
ved omsætning af pladsen til en ny
pladshaver fra ventelisten. Hvis havne-
bestyrelsen ikke har venteliste til den
aktuelle plads, kan havnebestyrelsen
meddele pladshaveren tilladelse til, ved
egen foranstaltning, at søge den aktuel-
le plads omsat. Den nye pladshaver
skal dog godkendes af havnebesty-
relsen inden overdragelse af pladsret-
tighederne og acceptere vedtægter og
administrative bestemmelser.
Pladshaveren skal betale havneafgift
indtil det tidspunkt, hvor en ny plads-
haver er pligtig til at betale havneaf-
gift. Ved dødsfald af pladshaver kan
brugsretten til en bådplads ikke arves,
men kan dog bibeholdes af ægtefæl-
de/registeret partner. 

Jørn Rasmussen
Norsminde havn
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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

Jørn Rasmussen,
Næstformand

Steen Skriver, 
Kasserer

Søren Koliander
Materielforvalter

Kim Vullum
Formand

Ansvarsområder 
i bestyrelsen
Kim - Formand
Daglig ledelse

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

Fonden Norsminde Lystbådehavn

Steen - Kasserer
Økonomi

Fritz - Bestyrelsesmedlem
Sekretær

Søren - Materielforvalter
Huset og omgivelserne

Bestyrelsens
adresser og 

telefonnumre
finder du på side

2 her i bladet.

Fritz Zeppelin
Sekretær Små vimpler

med Norsminde Jolleklubs logo
kan købes ved Steen Skriver for

kun 25 kr incl. alt.
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V/Henrik Skytte
Aut. VVS inst.

Alt VVS- og
blikkenslager-

arbejde udføres

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

Varmepumper - Køl og Frys
Telefon 4021 8375

med moms, told og afgifter ved handel
i udlandet. Jeg undersøgte det på inter-
nettet og fandt ud af at, da England hel-
digvis stadig var(er) i EU, at man ikke
skal betale moms eller told, så længe
det er til privat brug og ikke er alkohol,
slik eller kaffe etc. 
Jeg fandt et lille firma, Nauticover. Jeg
skrev en del mails frem og tilbage
omkring farve, levering og betaling og
det hele virkede meget troværdigt. Jeg
modtog min kaleche til aftalte tid. Der
medfulgte nye trykknapper, så jeg selv
kunne placere dem, hvor de nu passede
bedst. Det tager en god eftermiddag og
ikke mange stykker værktøj at få den til
at passe, og jeg synes, at det er blevet
meget godt af en ”kalechemontør”
novice.

Så hvis man ikke er bange for selv at
montere, kan der spares nogle penge
ved at se ud over den danske grænse.
Denne historie er ikke skrevet for at
sable de danske kalechevirksomheder
ned, men blot for at udbrede mulighe-
den for også at at skaffe en uden for
Danmark. Jeg vil tilføje, at hvis man
ikke har en ”standard” kaleche, tilbyder
Nauticover også, at man kan sende sin
kaleche til dem. De vil så kunne lave en
kopi af den gamle. Pris afhængig af
størrelse etc.
Kalechepriser i DK lå mellem kr.
15.000 og 18.000,-
Pris på kaleche hos Nauticover:
Kaleche + fragt samlet ca. 5.500,-

M.v.h. Fritz G300

Fortsat fra side 8.
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