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Formandens rubrik

Nyt fra bestyrelsen
Siden sidst har vi jo haft generalforsamling, hvor det helt store emne var
rygning. Der var fremsat forslag om at
forbyde rygning i klubhuset. Det skabte med det samme en hel del debat,
men det blev godt nok ikke rygerne,
der løb af med sejren. Faktisk var der et
rimeligt stort flertal for at forbyde rygning. Man må sige, de fleste rygere tog
nederlaget meget pænt. Og så vidt jeg
er orienteret, overholder så godt som
alle forbuddet. Der går dog rygter om,
at nogle fra formiddagsholdet ikke rigtig kan finde ud af at gå udenfor, når de
skal ryge. Dette kan kun tolkes som
total foragt for både generalforsamlingens flertalsbeslutning og for bestyrelsen. Dette tager bestyrelsen til efterretning. Der er blandt rygerne ytret
ønske om et rygerum eller aflukke,
hvor de kan smøge den uden at få frost
et vist sted.. Fra bestyrelsens side er det
helt i orden, men rygerne må selv vise
noget initiativ, hvis noget skal sættes i
gang. I teori og praksis..
NÅ! Ellers har vi jo godt nok fået vinteren at føle. Med sne og navnlig is i
havnen. De vinteraktive jagtbåde har
været frosset inde, så det er ikke blevet
til meget sejlads her i vinter. Samtidig
mindes alle om at få kigget til deres
både i vandet. Flere af dem er allerede
på nuværende tidspunkt skruet ned af
isen og rigtig mange af dem har
sprunget deres fortøjninger, så når isen
forsvinder, gør bådene det også. Eller
værre endnu - laver skade på andres
både. Så få det bragt i orden!!
Sidste gang skrev jeg om tyveri - eller
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lån - af værktøj, som ikke returneres.
Vi arbejder stadigvæk på en løsning, så
vi kan forhindre værktøjet i at forsvinde.
Klubben råder desuden over forskellige
hjælpemidler: batterioplader, oliepumpe osv. Disse ting har man førhen ganske kort kunnet låne med udenfor klubbens område, men det har vist sig, at
det er meget svært at få det afleveret
igen. Og det er meget irriterende at stå
og mangle strøm på sin båd og laderen
står i en anden kommune. Derfor har
bestyrelsen besluttet, at det fremover er
forbudt at fjerne disse genstande fra
havnens område. Så er der en mulighed
for, at klubbens ting bliver brugt til formålet - nemlig bådene.
Klubhuset er godt besøgt, men det er jo
en meget fast klike, der opholder sig
der. Det er i og for sig også i orden,
men jeg har en fornemmelse af, der er
medlemmer, der godt kunne tænke sig
at kigge ind til en snak om både og sejlads, men sagt helt ærligt, så kræver det
sgu hår på brystet at kæmpe sig indenfor, når bølgerne går højt i klubhuset.
Derfor vil jeg opfordre klubhusets
stamgæster til at udvise stor imødekommenhed overfor andre jolleklubmedlemmer. Måske får vi endda skiftet
de gamle løgnehistorier ud med nogle
nye. Man ved aldrig..
I skrivende stund er der sne og frost,
men meteorologerne har lovet tøvejr de
næste par dage. Lad os håbe det holder,
så vi igen kan komme ud og sejle.
Tak for ordet fra Formanden
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Aktivitetsplan - forår 2010
24.04.10 Standerhejsning
Sædvanen tro mødes vi kl. 9.00, til
morgenkaffe rundstykker m.m. Den
store rengøring står for, inde som ude.
Standerhejsning kl. ca. 11.30.
Klubben vil være vært ved et let måltid.
Tilmelding til maden foregår ved
opslag i klubben.

23.06.10 Skt. Hans aften
Grillen er klar kl. ca. 18.00. I år har
klubben tænkt sig at grille en gris, som
koster ganske gratis. Til gengæld skal
man selv medbringe tilbehøret (salat

m.m.) Teltet bliver opstillet, hvis nødvendigt. Bålet tændes kl. ca. 21.00. Har
du haveaffald til et godt Skt. Hans bål,
må dette gerne køres på bålpladsen
umiddelbart før dagen.

21.08.10 Udflugt til Tunø
Der er afgang fra Jolleklubben kl.
09.00, hvor vi sejler i egne både (fællessejlads må kunne arrangeres). På
øen vil der blive rundtur i traxa.
Nærmere arrangement ses på opslag i
klubben.

ALT I BÅDUDSTYR
zALLE KENDTE MÆRKER INDEN FOR

SEJLSPORTEN
zSALG, SERVICE OG REPARATIONER AF
BÅDMOTORER
zSEJLER- OG MODETØJ

webshop . www.afi.dk
Shop og Serviceværksted
AFI Marine A/S
Hjortholmsvej 1
DK- 8000 Århus C
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Shop
AFI Marine A/S
Marselisborg havnevej 36
DK- 8000 Århus C

Riggerværksted
AFI Marine A/S
Graham Bells vej 23A
DK-8200 Danmark
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Sejlads med alkohol
I danmark er der lov om promillegrænse for sejlads med
visse skibe.
Lov om ændring af lov om sikkerhed til søs og sømandsloven (Fastsættelse af promillegrænse)
Den 1. april 2006 trådte der nye regler i kraft om en fast
promillegrænse til søs. Loven har konsekvenser for førere
og besætninger på skibe over 15 meter, planende speedbåde samt vandscootere og lignende.
For ovenstående gruppe gælder en promillegrænse på 0,50
promille.
For alle andre gælder forsat et generelt forbud mod sejlads,
hvis man er påvirket i sådan en grad, at man ikke kan føre
fartøjet på fuld betryggende vis.
Reglerne omfatter naturligvis fartøjets fører, men også personer, som har væsentlig betydning for sikkerheden
ombord. Reglerne gælder ikke, når skibet ligger fortøjret i
havn eller på sikker ankerplads.
Politiet har bemyndigelse til at kontrollere overholdelsen
af reglerne.
Straffene for spiritussejlads bliver lagt på linie med de
straffe, som gælder for spirituskørsel. Det vil sige, at bliver
man stoppet med en proille på 1,00, vil bøden være en
måned nettoløn.
Ergo: Skal der "pap" til at sejle båden, er den underlagt
loven om spritsejlads.
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Standerstrygning
lørdag den 24. oktober
Der var mødt 11 til morgenkaffe. Inden
for blev der ryddet op og gjort rent i
skabene. Som sædvanlig gjorde Preben
ventilatorerne og lamperne rene, andre
havde gjort det nemt for ham - de
havde sat stigen frem og lavet en spand
sæbevand.
Udenfor blev hullerne i indkørslen luk-
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ket, der blev samlet ølkaplser (mange),
der blev ryddet op i skurene og kørt
afald væk.
Klokken 12.00 var der standerstrygning - nu var vi 15 personer. Derefter
blev der serveret dejlig hjemmelavet
skipperlabskovs (lavet af Brøndum).
Vi havde en meget hyggelig dag.

Marts 2010

Er du flyttet?
Har du fået ny båd?
Har du skiftet forsikring?
Så husk at melde ændringerne til
Ole Gundersen
Ovenstående er af stor vigtighed, og du kan finde Oles
kontaktoplysninger på side 2 her i bladet.

Julesild 2009
Den 29.12.09 var en dag med klar frost
og sol på himlen og vanen tro blev det
årlige arrangement med julesild afholdt
i klubhuset. Der var til meldt 22 til
arrangementet. Der er plads til ca. 30
personer i klubhuset, så hvis du ikke vil
gå glip af en hyggelig eftermiddag i
hyggeligt samvær - så husk at læse i
næste udgave af bladet, hvornår og
hvordan du kan tilmelde dig.
Der var som sædvanlig indkøbt rigelige
mnængder af sild, medisterpølse, ost
og chokolade. Derudover var der mas-
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ser af snaps og øl. Birgit K. sponserede
med hjemmelavede rullemops og
Birthe Ø. med hjemmelavet dyrepaté.
Tak for det -det smagte virkeligt dejligt.
På grund af det pæne overskud var
drikkevarerne i år gratis, mens man stadig skulle betale et symbolsk beløb for
maden, nemlig kr. 25,00 pr. snude.
Peder Lund kom om eftermiddagen
forbi og fremviste stolt sitnedlagte
bytte - en kronhjort.
Vi havde en rigtig hyggelig eftermiddag.
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ODDER TRÆLAST & BYGGECENTER

Banegårdsgade 27, 8300 Odder. Tlf. 8654 0088
Fax. 8654 3605 email: mail@oddertrae.dk
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Lyst jagt???
Vi var tre lærlinge inde fra fabrikken,
der havde aftalt at bruge eftermiddagen
på en jagt tur op gennem Bøge strømmen, rundt om Tær ø, Lille ø og så
over Letten hjem.
Det var første lørdag i december.Koldt
og diset. Den gamle Korsør motor startede fint, og vi sejlede op gennem
Grønsund. Mod Bøge strømmen.
Undervejs skød vi lidt Havlitter og et
par Gråænder.
Imidlertid blev det mere og mere diset.
Og temperaturen faldt. Og det var ikke
det eneste, der faldt. Vandstanden.
Pludselig kom bunden til syne, og
inden der blev reageret på roret, stod vi
der. Og tro mig, vi stod fast.
Naturligvis forsøgte vi, at kippe båden
til den ene side. Men lige lidt hjalp det.
Altså. Undertegnede smed bukserne og
hoppede i baljen. ”Godt man ikke skulle møde kæresten de første par timer”
Så koldt var det.
Heller ikke det var nok. Og nu faldt
vandet kraftigt, og det begyndte at
blive mørkt.
Hvad gør vi. Vi var rendt på, på vest
siden af Lille ø. Fra Lille Ø er der 600700 m. med ca. 1m. vand til Tær ø.
Som er beboet. Og der var telefon. Uha
det var koldt, at hoppe i vandet for
anden gang. Over Øen kom vi. Men det
kneb da noget med at begynde den
lange vandgang til Tær ø.
Over kom vi. Og nøj hvor vi frøs.
Det gav lidt varme, at spadsere den
lange vej op til farmerfamilien.
Manden kom kørende hjem på sin traktor, just som vi ankom. Bag på lå der en
håndfuld nyskudte fasaner. Og to store
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ruhårede hønsehunde sprang rundt og
teede sig.
Vi fik ringet hjem, og familien inviterede os på aftensmad. Der var godt nok
kun frikadellefars til to personer. Men
som manden sagde. Man kan jo også
lave små frikadeller. Og det var de. På
et tidspunkt var der bare to frikadeller
tilbage. Dem må i da kunne spise,
mente konen? Men ingen af os ville
være bekendt, at lange til. NÅ sagde
manden. Så får hundene dem, når i ikke
kan mere. Og resolut tog han frikadellerne, og smed dem hen til hundene,
der lå og fes foran den åbne pejs. Altså.
Falsk beskedenhed betaler sig ikke.
Senere blev vi kørt ud til et lille koldt
hus, hvor vi skulle overnatte. Båden
skulle vi så forsøge at få flot dagen efter.
Næste morgen sejlede vi så i farmerens
båd op til vores. Og endnu engang
måtte jeg i vandet. Ankeret skulle jo op,
og en trosse sættes i. Samtidig steg
vandet kraftige. Så medens jeg blev
mere og mere våd, kom båden flot.
Hvad skylder vi så dig for alt dette???
Nåe- ingenting sagde farmeren. Men jo
da. Noget skulle han da have for ulejligheden. Nå sagde han så. Ja men så
gi`mig 200,00 kr. UPS. Jeg var første
års lærling. Og fik 35,00 kr om ugen.
Til sammen fandt vi 123,25 kr. Som
modvilligt blev overrakt farmeren. Igen
den falske beskedenhed. Han havde jo
først sagt ingenting. Nå. Korsøren blev
startet, og vi sejlede over Letten. Under
Dæmningen, over Grønsund. Og endelig var vi igen i Stubbekøbing Havn.
Meget fattige på penge. Men rige på
oplevelser.
Ole Gundersen
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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

Per Sørensen
Formand

Ole Gundersen,
Næstformand

Sten Skriver,
Kasserer og sekretær

Lars Mortensen
Bestyrelsesmedlem

Karsten Andersen,
Materielforvalter
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Bestyrelsens
adresser og
telefonnumre
finder du på side
2 her i bladet.

Per/Romle - Formand
Regler og paragraffer
Ævl og brok
Ole - Næstformand
Kontakt udadtil - kommune /amt o.s.v.
Bådpladser
Repræsentant i
Fonden Norsminde Lystbådehavn
Steen - Kasserer og sekretær
Økonomi
Lars - Bestyrelsesmedlem
Kontakt til håndværkere
Diverse
Karsten - Materielforvalter
Huset og omgivelserne
Toilettet i Kirstens fravær

Ansvarsområder
udenfor bestyrelsen
Ralf
Jollebladet - layout og sats
Karsten Andersen
Repræsentant i
Fonden Norsminde Lystbådehavn
Broer
Kirsten
Toiletter
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Opskrift på gravet laks
Hoved og hale bliver på laksen. Skær et
snit i bugen helt ud til halefinnen.
Rygbenet og ribbene skæres ud. Pas på
at få alle benene med, føl med fingrene
langs fileterne om alle benene er kommet ud.
Fisken skal ikke skylles.
Strø den indvendig med en blanding af
lige dele salt og sukker med en tsk.
hvidt stødt peber for hver kop blanding
- og lidt salpeter for at fremhæve den
røde farve i laksen.
Kom frisk dild i den, før den klappes
sammen og rulles stramt i frostpapir.
Læg den i køleskab i ét døgn.
Tag den ud og skyl den i koldt vand, så
alt slim efter blandingen kommer væk.

Kom frisk dild i den og rul den igen i
frostpapir, hvorefter den lægges i køleskab til næste dag.
Skær den i tynde skiver på langs,
begynd lidt oppe fra halen og skær ud
mod den.
Laksen kan fryses i større eller mindre
stykker.

Sovsen:
1 dl salatolie, 1½ del vineddike, 1 del
sukker, 1 del sennep.
Salt, peber og friskhakket dild efter
smag.
Det hele piskes godt sammen.
Serveres på franskbrød eller rugbrød.

Små vimpler
V/Henrik Skytte
Aut. VVS inst.

med Norsminde Jolleklubs logo
kan købes ved Steen Skriver for
kun 25 kr incl. alt undtagen snor, montering,
garanti m.m

Alt VVS- og
blikkenslagerarbejde udføres

86 93 12 88
Fax 86 93 12 89
E-mail: vvs@skytte-vvs.dk
www.skytte-vvs.dk
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Sten Skriver
Jegstrupvej 142
8361 Hasselager
Tlf: 86 26 11 45
Mail: jegstrup142@webspeed.dk
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Vognmand

Per Hauge

BLEGDAMMEN

Malling

BUDCENTRAL ApS
Tlf. 86 26 02 55
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