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Bestyrelse og redaktion
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Foråret er lige om hjørnet, glemt er sne,
frost og Bodil der blæste det hele om
kuld og sendte vandmasserne ind i hav-
nen, hvor flere både led en krank skæb-
ne. 
Vi glæder os til at få bådene klargjorte
og søsatte så vi igen kan få en rigtig
god sæson, med masser af sejltid og for
dem der fisker, en god fangst.

Bestyrelsen har ikke været ramt af vin-
ter sløvsind, så glæd jer, der er gode
ting i støbeskeen. Broen på stien skal
renoveres, wi-fi på havnen, stander-
hejsning, for fulde sejl, men også Sct.
Hans kan øjnes ude i horisonten, så lad
en glad tanke gå til både Keld og Skytte
der har været glade givere af gris de
seneste år hvor vi har holdt Sct. Hans.
Hvis andre sponsorer melder sig tror
jeg vi takker ja.    
Den 12. April har vi standerhejsning,

Bestyrelsens rubrik

kom nu, find ja-hatten frem og lad os
slå verdensrekorden og få deltageran-
tallet op over tyve plus bestyrelsen. Det
kan blive en fantastisk dag. Det samme
gælder vores planlagte weekend tur til
Endelave som desværre er blevet aflyst
de sidste to år på grund af vejret. Lad os
håbe på en fantastisk fælles sejltur med
mange deltagere. 
Foråret står i fortøjningernes tegn, alt
for mange både i lagunen er dårligt for-
tøjet, til fare og gene for naboerne. Vi
vil i bestyrelsen bestræbe os på at
informere og hjælpe så meget som
muligt. Hvis der er medlemmer der
ønsker det, står vi til rådighed med
uddybende information telefonisk men
også i klubhuset, dog efter aftale. Se
andet sted i bladet en anvisning af
hvordan både bør fortøjes i lagunen. 

Den forårskåde bestyrelse

Åhh nej - nu er 

freden snart forbi i

jollehavnen...
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12.04.14  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.

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

Aktivitetsplan - forår 2014

(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.

16-17.08.14 Weekendtur til
Endelave - afhængig af vejret
Der er afgang fra Jolleklubben kl.
09.00, hvor vi sejler i egne både (fæl-
lessejlads må kunne arrangeres).
Nærmere om arrangementet kan ses på
opslag i klubben.

l

l

l
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Forfuldesejl på Norsminde Havn

Norsminde for fulde sejl 
lørdag den 14. juni 2014 fra kl. 10.00 
på Norsminde havn.

Jolleklubben arrangerer som sædvanligt
krabbevæddeløb, boldkast og snobrød
for børnene.

For de voksne rejser klubben et (øl)telt, hvor der vil være musik
og godt humør.

Se Norsmindeforfuldesejl.dk, hvor nærmere program vil være at
finde, når alt er på plads.

Hummerfiskeri i Norsminde
Gennem sommeren har der været en
kamp om havets goder, nogen har fang-
et flere end andre, men det er jo det
samme som at spørge en landmand om
høsten bliver god, jow jow der var da et
par stykker i.
Der var både friskfangede sild og

makrel på havnen - og i alle former;
røget, saltet, marineret og sodsvedet,
hvor det ikke gik til held. Havnens
både landede alt fra "grønlænder",
flade som høje fisk, og der var da også
et par stilke af de runde til jul.

FK

Hummer fanget fra Norsminde.
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Ordensreglement
1. Ophold i Kahytten er kun for medlemmer af 

jolleklubben. Dog kan gæster medtages. Ophold skal 

altid foregå under hensyntagen til andre i huset.

2. Det enkelte medlem og gæst er ansvarlig for, at der 

bliver ryddet op. Tomme øl- og sodavandsdåser skal 

afleveres i beholderen på hjørnet af klubhuset.

3. Medlemmer kan i specielle tilfælde søge bestyrelsen 

om lån af klubhuset til arrangementer.

4. Overnatning i huset er ikke tilladt.

5. Det er kun tilladt at forrette sin nødtørft på 

toiletterne.

6. Såfremt hunde medbringes i klubhuset er ejeren 

ansvarlig for hundens opførsel og efterfølgende 

rengøring.

7. Kahytten stilles under det enkelte medlems ansvar, 

og når huset forlades indestår det enkete medlem 

for aflåsning.

Overtrædelse af disse regler skal indberettes til 
bestyrelsen og kan resultere i udelukkelse af foreningen.
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Lørdag den 28. december var vi igen en
lille skare af aktive samt passive med-
lemmer, som var samlet i vores hygge-
lige klubhus til årets populære julesild.

Jolleklubben leverede som sædvanlig
sild, julemedister og ost samt lidt sødt
til kaffen.

Derudover var flere af deltagerne leve-
ringsdygtige i hjemmelavede retter, her
var blandt andet grønsagstærter, frika-
deller, mørbradbøf á la creme, hønse-
salat samt røget ål.

Al denne dejlige mad blev i festligt lag

nydt sammen med øl og små skarpe i
form af snaps og bitter.

Klubbens bidrag var 2 gratis genstande
til hver, og flere af deltagerne var den
glade giver af en kasse øl.

EN STOR TAK til alle for de mange
bidrag i form af mad og drikkevarer.

HS

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.

Julesild 2013

Har du prøvet 
klubbens støvsuger?
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I sommerens løb har vi fået afskærmet
terrassen ud mod vejen med et glaspar-
ti, og med en markise så man kan sidde
om læ og nyde den kommende sommer

ude. Vi håber, vi i sommerens løb også
får rettet fliserne, så der ikke bliver
nogen faldskader for brugerne.

Banegårdsgade 27, 8300 Odder. Tlf. 8654 0088

Fax. 8654 3605 email: mail@oddertrae.dk

ODDER TRÆLAST & BYGGECENTER 

Udestuen med markise



Forslag til udførelse af lod:

Loddet kan støbes i et stykke
110 mm nedløbsrør i 40-60
centimeters længde afhængig
af bådens vægt.
Der skal faststøbes  et øje i
toppen for fastgørelse af den
ene tovende.  
Hvis cylinderen er 50 cm
lang, vejer den ca 12 kg.  

Fortsættes på side 11
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På Norsminde havn har vi fået besøg af
"Atlantic Leopard" fra Wales, hvilket
vi bestemt ikke er særlig glade for, idet
besætningen roder på havnen, sviner
med olie i havnen, bruger havnens
landpladser til parkering og "låner"
strøm fra havnens master til pumper
m.m. så de i flere tilfælde slår sikring-
erne, og dermed slukker det grønne
indsejlingslys samt lysene på havnen,
som så er frit område for tyveri.  Men
besætningen er åbenbart ligeglade med
om indsejlingslysene virker efter deres
tyveri af strøm fra havnen. 
Men ikke nok med det; han har afspær-
ret det meste af Saksild bugten med
sine bøjer, så vær opmærksom på det,
når i sejler sydpå fra Norsminde.   FK

Tangfiskeren

Om den pynter? Tjaa...

Fortøjning af både i jollehavnen

For at forhindre bådene i at blive ødelagte, og også for at forhindre at stolper
og broer bliver ødelagte, skal bådene fortøjes efter følgende anvisninger

Når anvisningerne følges og bådene er
bestykket med to fendere på styrbord
og bagbord side, kan bådene ikke
beskadige hinanden. Fendere skal
benyttes i henhold til Fondens særlige
betingelser  § 16.  

Til fortøjning til pælene i havnebassi-
net skal der til hver pæl anvendes:
1 stk. lod
1 stk. galvaniseret blok (skal kunne
anvende min. 10 mm tov).
Ca. 6 meter 10 mm tov
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Sådan ser bestyrelsen ud

Jørn Rasmussen,
Næstformand

Steen Skriver, 
Kasserer

Tony Grøn
Sekretær

Freddy Kjellberg,
Materielforvalter

Ansvarsområder
i bestyrelsen
Jørgen - Formand
Daglig ledelse
Repræsentant i 

Fonden Norsminde Lystbådehavn

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

Fonden Norsminde Lystbådehavn

Steen - Kasserer
Økonomi

Tony - Bestyrelsesmedlem
Sekretær

Freddy - Materielforvalter
Huset og omgivelserne

Bestyrelsens
adresser og 

telefonnumre
finder du på side

2 her i bladet.

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

Jørgen Prip,
Formand

Små vimpler
med Norsminde Jolleklubs logo
kan købes ved Steen Skriver for

kun 25 kr incl. alt.
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Fortsat fra side 9

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

Blokken  fastgøres til den øverste del af
stolpen. 
Tovet føres fra loddet gennem blokken
og bindes til bådens agterende eller
stævnen, afhængig af hvordan båden
placeres på pladsen.
Såfremt  du er i tvivl om ovenstående,
kan du kontakte et bestyrelsesmedlem.

Pbv. Jørn
Galvaniseret blok.

Så ryd dog op efter dig,
når du har været i klubben



Tlf. 86 26 02 55
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Vognmand

Per Hauge
Malling


