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

Bestyrelse og redaktion
Formand: 
Jens Eskildsen
formand@
norsminde-jolleklub.dk

Næstformand:
Jørn Rasmussen
Rådhusgade 82
8300 Odder 
Tlf.: 40 47 76 47
naestformand@
norsminde-jolleklub.dk

Kasserer:
Steen Skriver
Lyngmarksvej 11
8300 Odder
Tlf.: 24 87 76 10
kasserer@
norsminde-jolleklub.dk

Materielforvalter:
Andreas Breuer
Havvænget 14
8340 Malling
Tlf.: 52 24 55 05
materielforvalter
@norsminde-jolleklub.dk

Sekretær:
Fritz Zeppelin
Sønderbro 5
8310 Tranbjerg
Tlf.: 8629 18 98
sekretaer@
norsminde-jolleklub.dk

Suppleanter:

Forside:
Slæbestedet fik besøg af
en sæl den 10. august.

Næste nummer udkommer i september 2022

Deadline: 16. aug. 2022  Oplag: 140
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Hermed det første blad efter vi forhå-
bentlig har fået normale tilstande efter
coronaen.
Bestyrelsen har overladt siden til Lars

Bestyrelsens rubrik

Brøcker, der er næstformand i Fonden
Norsminde Havn og administrerer båd-
pladserne i jollehavnen. 

Bestyrelsen

En lille hilsen/orientering fra den nye
havnemester på Nordsiden. 
Her på bagkanten af sæsonen skal der
lyde en lille opfordring til at melde tilba-
ge til mig på naestformand.norsminde-
havn@gmail.com, såfremt man ikke reg-
ner med at benytte sin plads i den kom-
mende sæson. Så hvis man allerede i for-
året er klar over, man ikke kommer i van-
det, vil jeg rigtigt gerne have en besked. 
Vi har venteliste til alle pladstyper, og
jeg får mange henvendelser om mulig-
hed for leje af pladser. Så er det jo lidt
frustrerende at se på, at der mangler
både på ca. 1/3 af pladserne.
Vi er påbegyndt en registrering af, hvil-
ke pladser der benyttes, så evt. ubenyt-
tede pladser kan sættes til salg, såfremt
de ikke benyttes jf. havneregulativet. 
Alle ventelister er fyldte (max 10),
dvs. at der pt. ikke optages flere på ven-
telisterne med undtagelse af F-pladser
(landpladser). Det er for øvrigt beslut-
tet, at der fremadrettet kun kan anven-
des håndholdte trailere (gældende for
nye pladshavere på F-pladser). 
Jeg vil gerne opfordre til, at jer, der
tager båden hjem på indregistreret trai-
ler ved sæsonafslutning, anvender slæ-
bestedet på sydsiden. Slæbestedet kan
frit benyttes til den båd, man har på
pladsen. Hvis ikke bombrikken ligger i
jolleklubbens køkkenskuffe, hænger

der en brik ved betalingsautomaten på
sydsiden.
Vores udskiftning af broplanker er gået
lidt i stå, og det er ikke pga. manglende
tilslutning  (arbejdskraft). Men materi-
alepriserne er jo nærmeste eksploderet.
Så vi afventer lige med færdiggørelsen.
Og havnebestyrelsen har nikket til, at
vi indkøber de resterende planker, når
pris niveauet retter sig.
For dem der ikke kender mig ser jeg
således ud:

Hej Pladshaver

Jeg kan træffes ved jolleklubben i
week-enden ved middagstid, og i nød-
stilfælde træffes jeg på 6023 3993, men
hav venligst respekt for at det er en
arbejdstelefon. Dvs. ingen opringning-
er på hverdage mellem 07.00 og 17.00.

Med venlig hilsen
Lars Brøcker
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9.10.21 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. 
Forbehold for ændring/aflysning.

2.4.2022 Standerhejsning
Sædvanen tro mødes vi kl. 9.00, til
morgenkaffe rundstykker m.m. Den
store rengøring står for, inde som ude.
Standerhejsning kl. ca. 12.00.
Klubben vil være vært ved et let måltid.
Tilmelding til maden foregår ved
opslag i klubben.

Aktivitetsplan 2021/22

11.11.21 
Generalforsamling
Se indkaldelse på modsatte side.

Ja, det kunne måske være noget for
dig?
I hvert fald er det en realitet, at besty-
relsen har besluttet, at der skal oprettes
et festudvalg i jolleklubben.
Det af en ganske simpel årsag. Det har
været Steens bærende indsats, der har
muliggjort eks. julesild arrangementet,
de sidste mange år. Da Steen har valgt,
at udtræde af bestyrelsen ved kommen-
de generalforsamling og samtidigt
trække sig fra de opgaver forbundet
hermed, er der nogen der skal tage
over.
At være valgt til bestyrelsen er ikke
ensbetydende med, at man er bundet til
opgaver, i forbindelse til arrangementer
i jolleklubben. Derfor det nye festud-
valg. Det vil forholde sig således, at der
vælges et festudvalg for hvert større

Festudvalg i Jolleklubben

arrangement. De så har ansvaret for
afviklingen.
Så tænk over om det kunne være noget
for dig. Der er valg til festudvalget på
generalforsamlingen d. 11. november
2021 kl. 19.00 i klubhuset.

Fritz

Der skal også bruges borde, når vi holder fest.



September 2020 5

Indkaldelse til
generalforsamling
i Norsminde Jolleklub
torsdag den 11.11.2021 kl. 19.00

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

På valg er: 
For 2 år: Jens Eskildsen
For 2 år: Steen Skriver (modtager ikke genvalg)
For 1 år: Jørn Rasmussen (modtager ikke genvalg)
For 2 år: Andreas Brauer (modtager ikke genvalg)
For 1 år: Fritz Zeppelin

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: 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 5.11.2021.
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Lørdag den 14. august blev der afholdt
”Norsminde for fulde sejl”.
Her deltog Norsminde Jolleklub. På
pladsen foran klubhuset var der opsat et
telt.
Kl. 8.30 var der morgenkaffe i teltet for
de foreninger, som havde tilmeldt sig. 
Kl. 11.00 blev ”Norsminde for fulde
sejl” 2021 skudt i gang.
I Jolleklubbens telt var der musik med
bandet ”Faffis venner”.
Der var snobrød, som børnene selv
kunne bage over bål, endvidere var der
arrangeret leg for børn og der var gaver
til alle.

Der blev solgt fadøl m.m. og pølser
med kartoffelsalat. Vi fik udsolgt af
pølser og kartoffelsalat og der var også
godt gang i fadølsanlægget.
Vejret var med os, dog blæste der en
frisk til jævn vind fra vest og vi fik kun
en enkelt regnbyge. 
Der var stor tilslutning til arrangemen-
tet af folk fra nær og fjern og kl. 17.00
var arrangementet slut.
Jolleklubben sender en stor tak til alle
fremmødte og håber at alle havde dej-
lig dag. Bestyrelsen

Norsminde for Fulde Sejl

Kontingent-
betaling
Der er girokort vedlagt dette nummer.
Det er også muligt at betale med
mobilpay eller netbankoverførsel på
konto: 1551 4235770
Hvad enten man betaler over netbank
eller med MobilPay, er det yderst vig-
tigt, at man påfører pladsnummer eller
PM-nummer, som kan ses på girokor-
tet. Dette for at kassereren kan identi-
ficere dig.

Du kan betale
med mobilPay til
nummer 108777
eller ved at scan-
ne QR-koden her
ved siden af.

Formand Jens arbejder med teltrejsning.

Det næsten færdige resultat af anstrengelserne.
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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
Varmepumper - Køl og Frys

Telefon 4021 8375

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



Tlf. 86 26 02 55
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Vognmand

Per Hauge
Malling


