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Kystvejen 200, Kysing Strand, 8300 Odder
www.restauranthimmeloghav.dk - email: kontakt@restauranthimmeloghav.dk

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
Birgit Kjellberg

Oplag: 140

Næste nummer 
udkommer i 
marts 2020

Deadline: 18. feb. 2020

Forsidefoto:
Benny Bjørnsholm
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Der er sket lidt forandringer i 2019.
Der er forsat blevet arbejdet på at
udskifte plankerne på broen. Der er sta-
digvæk lang vej, da det hele jo foregår
ved hjælp af frivillig arbejdskraft.
Broen bliver lavet lidt bredere, så tjek
lige om jeres fortøjninger stadigvæk er
lange nok, hvis plankerne er skiftet ved
jeres bådplads.
Vi har stillet en hyndeboks oppe ved
klubhuset, hvor der er redningsveste,
man kan låne, hvis man mangler. Har
man redningsveste i overskud, må man
gerne smide dem deri. Vi vil helst ikke
have, at folk smider oppustelige red-
ningsveste i kassen, da vi ikke kan
være sikker på, de virker, hvis de ikke
bliver tjekket ind imellem. Vi har pla-
ner om at flytte kassen med rednings-
veste ud på græsplænen, så børn der
leger på broen, også kan benytte veste-
ne.
Vi må sige, der har været pæn tilslut-
ning til de arbejdsopgaver, vi har spurgt
om hjælp til i foråret/sommeren. Der
har været en del nye ansigter, som har
tilbudt deres hjælp, hvilket er dejligt
men i skal ikke holde jer tilbage med at
tilbyde hjælp, da vi aldrig kan blive for
mange.
Som i nok har bemærket, er der også
kommet træningsmaskiner og en

Bestyrelsens rubrik

kano/krabbebro på stykket ved siden af
slæbestedet. Det er foreningen
Krydsfelt Norsminde og Kajak klub-
ben, der har sørget for dette ved hjælp
af støtte fra nogle fonde. Vi håber på,
det betyder lidt mere liv i området ovre
ved os, da liv i havnen betyder en
levende havn.
Der vil også i vinter være nogle aftener,
hvor vi mødes i klubhuset omkring
nogle forskellige temaer. Jeg vil gerne
opfordre så mange som muligt til at
møde op og deltage, da aftenerne bety-
der, at man kommer til at tale med
nogle, som man ellers måske ikke vil
møde. Det har bla. betydet, at der er
flere af klubmedlemmerne, der er
begyndt at fiske sammen. Der er også
nogle, der er gået i gang med at fiske
efter hummer sammen, hvor det måske
kan være svært at komme i gang, hvis
man står med tingene alene.
I år har der været mange tomme båd-
pladser, men da der er mange, der står
på venteliste til en bådplads, skal der
lige lyde en opfordring til, at man lige
kontakter Jørn, hvis man ikke skal
bruge sin bådplads i en længere perio-
de, så den kan lejes ud.

Pbv.
Kim Vullum

Husk at rydde op 
efter dig selv
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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. 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 2019

21.11 Generalforsamling
Se indkaldelse på modsatte side.

Lørdag den 20. juli – Vi startede dagen
ud med morgenkaffe, hvor vi drøftede
vejrforholdene og blev enige om at vi
tog afsted, selv om det blæste ”lidt”.
Vi var 11 personer, fordelt på 6 både.
Da vi var kommet forbi Kysing Næs,
kom der mere vind og flere og større
bølger.
Efter 1½ times sejlads var vi nået til
Hou og vi blev enige om at gå ind i
Hou.
Hou har en fin havn, med gode facilite-
ter – helt ok.
Der var en overdækket terrasse, hvor vi
spiste vores medbragte frokost og vi
kunne sidde og hygge os med vores
medbragte drikkevarer.

Aftensmad havde vi tænkt os skulle
være på caféen på havnen, men han
havde desværre lukket, da han havde
selskab aftenen før.
Så det blev i stedet for ”Skuden” på
hovedgaden, dette blev lidt af en ople-
velse, men det var hyggeligt.
3 både tog hjem igen lørdag aften,
vinden taget en del af.
Søndag morgen tog de 3 sidste både
hjem og de var i Norsminde kl. 7.30.
Da de ankom stod der morgenkaffe på
bordet, og vi fik friskbagt morgenbrød
fra Fiskehuset. En fin afslutning på
turen.

Steen Skriver

Sejltur til Juelsminde 
endte i Hou
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Indkaldelse til
generalforsamling

i Norsminde Jolleklub
torsdag den 21.11.2019 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: Jørn Rasmussen
Søren Koliander
Fritz Zeppelin

7. Valg af 1 suppleant for 2 år: Andreas Breuer 
8. Valg af 1 revisor for 2 år:  På valg er: Jan Mikkelsen
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 18.11.2019.
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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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Norsminde For Fulde Sejl

Norsminde For fulde Sejl faldt jo i år
på pinselørdag. Det betød, at rigtige
mange af dem der normalt hjælper til
desværre ikke kunne deltage i år. Så vi
var lidt i tvivl, om vi overhovedet skul-
le deltage i år. Vi blev enige om, at vi
ville ligge en føler ud, for at se om vi
kunne finde nogle andre hjælpere. Vi
var så heldige, at der var flere, der
meldte sig til som hjælpere, så vi deltog
heldigvis i arrangementet. Det gik over
alt forventning, selvom der var rigtige
mange nye, som lige skulle finde ud af,
hvordan tingene skulle gøres.

Om aftenen var vi desværre ikke så
mange til spisning som normalt, hvilket
jo nok skyldtes, at det var pinselørdag.
Da vejret ikke var det bedste, kravlede
vi ind i Kahytten og spiste. Maden blev
igen i år leveret fra Himmel og Hav. I
år bestod det af en hovedret og en des-
sert, alle var enige om at det var noget
rigtigt godt mad, de havde leveret til os
i år.
Da vi ikke var ret mange i år, sluttede

Der var desværre ikke helt så mange
gæster i teltet i år. Vi tror, det var en
kombination af dato og vejr - det var
meget blæsende og overskyet. Til gen-
gæld var der godt gang i salget af pøl-
ser og kartoffelsalat. Musikken i teltet
blev leveret af Headeggs, som bla.
består af vores klubmedlem Klaus. De
få gange jeg fik tid til at komme op i
teltet, kunne jeg høre og se, at folk syn-
tes, det var noget rigtigt godt musik.

festen også tidligt, vil tro de sidste gik
hjem omkring kl. 23 hvilket underteg-
nede ikke var ked af, for jeg var godt
nok blevet træt i hovedet. Man kunne
godt mærke at de gamle rutinerede
kræfter manglede til servering af pølser
og underholdning af børnene. Så jeg
håber, vi til For Fulde Sejl næste år kan
få lavet en fordeling af de gamle ruti-
nerede og nogle nye kræfter, da det
kunne være dejligt, at der var mulighed
for at holde en pause i løbet af dagen.

Kim Vullum

Der var udendørsaktiviteter.

Headeggs var et pupulært band.
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Fiskeudvalget inviterer 
til 3 klubaftener
Alle aftener foregår i vores klubhus, vi starter kl. 19.30

14 Oktober 2019
Det er en aften der står i Hummernes tegn. der vil være lidt forskelli-
ge oplæg angående tejner og forskellige opskrifter.  
Tovholder er Jens,  Fritz og Kim N.

25 November 2019
Bliver en aften der handler om garn. 
Tovholder er Fritz.
Fritz er ikke sikker på han har nok til en hel aften, så hvis der er tid,
kan vi bruge tiden på erfaringsudveksling af det forskellige grej, vi
bruger.

17 Februar 2020
Det er Splejsning/Fortøjninger og Knob. 
Tovholder er Arne og Jens.

Arrangementerne er åbne for alle klubmedlemmerne. Skulle sige fra
udvalget, at i også meget gerne må tage jeres bedre halvdel med, da der
mangler lidt kvinder rundt om bordet.
Skulle der være nogen, der sidder og brænder inde med en ide til et
kommende arrangement, der på en eller anden måde drejer sig om
vores både – sikkerhed – fiskeri, så kontakt en fra fiskeudvalget, eller
send en mail til formand@norsminde-jolleklub.dk
Når vi kommer tættere på datoerne, vil der blive hængt en seddel op i
klubhuset, og det vil blive lagt på vores hjemmeside og Facebooksiden.

Arne J254 – Fritz G300 – Jens H221- Kim N. J252 – Kim V. H226
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§ 1.
Klubbens navn og hjemsted:
Norsminde Jolleklub
Jollehavnen, Norsmindevej 219
8340 Malling.

§ 2.
Jolleklubbens formål er:
At være samlingssted for alle bådejere,
som er pladshavere i      

Jollehavnen.
At være informerende om sikkerhed til søs,
og ved forhandling med 

Fonden Norsminde lystbådehavn og
offentlige myndigheder m.v. at få de bedst
mulige løsninger omkring Jollehavnen.

§ 3.
Optagelse af medlemmer:
Som aktiv medlem kan optages enhver, der
er bådpladshaver i Jollehavnen.
Passivt medlem, bliver man automatisk,
hvis man ønsker det, ved afståelse af båd-
plads. Desuden kan personer, som er fore-
slået af et aktivt medlem optages, dog max-
imalt 15 i alt.

§ 4.
Kontingent:
Kontingent fastsættes hvert år på general-
forsamlingen.
Kontingent for pensionister er 50 % af
normalt kontingent.
Kontingent opkræves helårligt forud for
alle medlemmer. Betalingen skal ske senest
30 dage fra girokortets modtagelse.

§ 5.
Ordinær generalforsamling:
Jolleklubbens højeste myndighed er gene-
ralforsamlingen. Ordinær generalforsam-
ling afholdes hvert år inden udgangen af
november måned. Indkaldelse til ordinær
såvel som ekstraordinær generalforsamling
skal ske ved skriftlig indkaldelse af hvert
enkelt medlem, med mindst 14 dages var-
sel

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes
når, enten bestyrelsen eller en tredjedel af
medlemmerne ønsker det.
Forslag som ønskes behandlet på general-
forsamlingen skal være bestyrelsen i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen.
Alle medlemmer har adgang til og taleret
på generalforsamlingen. Stemmeret har
alle aktive medlemmer, som er bådpladsha-
ver, og som ikke er i kontingentrestance.
Såfremt et enkelt medlem begærer skriftlig
afstemning, skal dette efterkommes.

§ 6.
Dagsorden for ordinær generalforsamling
skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fastlæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen for 2 år (2 med-

lemmer i ulige år, 3 medlemmer i lige år).
7. Valg af 2 suppleanter for 2 år
8. Valg af 2 revisorer for 2 år
9. Valg af revisorsuppleant for 2 år.
10. Evt.

§ 7.
Ledelse af foreningen:
Foreningen ledes af den på generalforsam-
lingen valgte bestyrelse, som består af 5
medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig
umiddelbart efter generalforsamlingen
med: formand, næstformand, kasserer,
sekretær og materialeforvalter. Bestyrelsen
er beslutningsdygtig med mindst 3 frem-
mødte. Ved stemmelighed bliver forman-
dens stemme dubleret.

§ 8.
Udmeldelse – eksklusion:
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker
personligt til klubbens kasserer med mindst
14 dages varsel.

Vedtægter for klubben

Fortsættes side 11
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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

23 23 88 97

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

KøleJørgen

Fortsat fra side 9.

Ingen, der er udelukket til generalforsam-
lingen på grund af kontingentrestance, kan
optages på ny som medlem, før vedkom-
mende har betalt sin gæld til klubben.
Eksklusion af andre årsager end kontingen-
trestance, skal godkendes på en ekstraordi-
nær generalforsamling, senest 3 uger efter
at medlemmet er ekskluderet, og kan kun
opretholdes såfremt 2/3 af de stemmeberet-
tigede fremmødte stemmer for eksklusion.
Det ekskluderede medlem har møde- og
taleret på den ekstraordinære generalfor-
samling.

§ 9.
Opløsning af foreningen:
Til vedtagelse om foreningens opløsning
kræves: at 2/3 af foreningens stemmeberet-
tigede medlemmer er til stede på general-

forsamlingen, og at forslaget vedtages med
mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Er der ikke på generalforsamlingen repræ-
senteret 2/3 af foreningens stemmeberetti-
gede medlemmer, indkaldes snarest muligt
til en ny generalforsamling, dog senest 3
uger efter, hvor forslaget kan vedtages med
2/3 af de afgivne stemmer, uden hensyn til
antal af fremmødte medlemmer
Ved opløsning skal den eventuelle formue
afgøres på den ekstraordinære generalfor-
samling.

§ 10.
Ordensregler:
Foreningens medlemmer er endvidere
underkastet de til enhver tid, af bestyrelsen
for Norsminde Jolleklub, fastsatte ordens-
regler.

Godkendt på generalforsamlingen novem-
ber 2007.



Tlf. 86 26 02 55

12 September 2019

Vognmand

Per Hauge
Malling


