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Gl. Krovej 2, 8300 Odder
Tlf. 86932444 www.norsminde-kro.dk

Norsminde Kro
LOGI & GASTRONOMI

Bestyrelse og redaktion
Formand: 
Jørgen Prip
Byagervej 97
8330 Beder
Tlf.: 42 13 46 07
Næstformand:
Jørn Rasmussen
Rådhusgade 82
8300 Odder
Tlf.: 40 47 76 47
Mail: jsra82@gmail.dk

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

Materielforvalter:
Freddy Kjellberg
Chr. Christensensvej 10
8300 Odder 
Tlf.: 40 55 44 08
Mail:8300@mail.dk

Sekretær:
Poul Koch Lauritzen
Gl. Krovej 31
8300 Odder
Tlf.: 86 93 30 80
Mail: poha@outlook.com

Suppleanter:
Fritz Zeppelin

Oplag: 140

Næste nummer 
udkommer i 
september 2015

Deadline: 28. aug. 2015

Forsidefoto:
Højvande d. 11. jan. 2015
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I skrivende stund, hvor tøvejret har sat
ind, og alle blot venter på at komme i
gang med forårets gøremål, skuer vi
frem mod en ny sæson med mange
spændende aktiviteter. 
Forhåbentlig bliver vejret lige så godt
som sidste år, selvom flere af os gerne
så, at vinden forsøgte sig mere fra vest.

Vi har to projekter, der skal gennemfø-
res i løbet af foråret. Bådbroen skal
have en en gang gori, så den ikke råd-
ner væk. Projektet kræver 12 deltagere,
hvis vi vil være færdige samme dag, og
måske et par stykker i reserve. Denne
gang vil planlægningen være finpudset,
så der ikke mangler materialer og
værktøj. 
I god tid før der males, vil bestyrelsen
have højtryksrenset og sprøjtet broen
mod alger. Se dato og planlægning
andet sted i bladet.

Den smalle bro ved højre side af slæbe-
stedet skal have fornyet plankerne. Den
bliver en smule bredere og mere vand-
ret, så den ikke ligner en skihop bakke.

Tangfiskeren eller "Seaweed Seed
Supplay" som firmaet rettelig hedder,
har været genstand for meget forun-
dring mellem havnens brugere. 
Havnen har gentagne gange rettet hen-
vendelse til firmaet med besked om at
de var uønsket i havnen, men uden
resultat. Der var taget skridt til at indle-
de en retssag, så politiet efterfølgende
kunne fjerne firmaet fra havnen.
Før dette blev sat i værk, modtog hav-
nen besked fra en advokat, at han

Bestyrelsens rubrik

havde firmaet under konkursbehand-
ling og hurtigst muligt ville afvikle fir-
maet og sælge dets aktiver. Havnen har
gjort advokaten opmærksom på, at ski-
bet ikke vil få tilladelse til at ligge i
havnen, uanset hvem der måtte være
køber. Desuden har havnen forlangt en
oprydning efter firmaet.
Når i har modtaget bladet, vil skibet
være sendt med lastbil til Grenå, hvor-
fra det skal med skib til Norge. 

Det har længe været "træls", at få halet
båden op eller få den sat i vandet ved
ebbe. Det skyldes et større hul i slæbe-
stedet, hvor betonen stopper. Der har
tidligere været en køreplade, som nu er
er tæret væk.
Strandjagtforeningen sponserer en ny
plade, som vil være på plads inden
standerhejsningen.

Desværre blev vores weekendtur til
Endelave aflyst. Vejret var igen en
modstander, som vi var nødt til at for-
holde os til.
I år forsøger vi at flytte turen til den
25.-26. juli, og håber så på at vejrgu-
derne er os venligere stemt. Vi har
endnu ikke besluttet, hvortil turen går,
men det bliver turen ikke mindre spæn-
dende af.

Vores tilløbsstykke, Sct. Hans, er i år
den 23. juni, hvor Freddy er grillmes-
ter. Bestyrelsen takker i år Per Hauge,
som vil sponsere grisen.
Tak Per.

Pbv. Jørn



4 Marts 2015

11.04.15  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.

23.06.15 Skt. Hans aften
Grillen er klar kl. ca. 18.00. Igen i år
har klubben tænkt sig at grille en gris,
som Per Hauge sponsorerer. Til gen-
gæld skal man selv medbringe tilbehø-

Aktivitetsplan - forår 2015

ret (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 bål-
pladsen umiddelbart før dagen.

25-26.07.15 Weekendsejlads
med overnatning
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.

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.
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Hvor svært kan det være...
Vi vil opfordre til at hundeejere i klub-
ben hjælper os med at holde områderne
omkring klubhuset samt de offentlige
arealer fri for "misiler".

Det kan løses på flere måder. 
Hundene er nemme at træne og de kan
måske oplæres i at fjerne deres egne
efterladenskaber,  eller deres ejere kan
gå en tur på arealerne for at tjekke om
en af deres hunde har lagt en kringle,
medens deres ejere har været fordybet i
en samtale om både eller jagt.

Opsamlingen kan også foretages på
flere måder. Der er opsat stativer med
hundeposer til fri afbenyttelse, og for
dem som har plastic allergi, er det
muligt at hente en skovl eller spade i
redskabsrummet ved klubhuset.

Jolleklubben har ansvaret for at renhol-
de arealerne på nordsiden af havnen. 
Vi kan ikke være bekendt, at børneha-
ver, skoler og andre der benytter de
rekreative områder ved havnen kan
komme i kontakt med hundelorte. 

PBV. Jørn
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Vi mødes i klubhuset kl. 8.00, hvor vi
lader op med kaffe og rundstykker, før
vi kaster os over opgaven. Broerne skal
males, så de ikke rådner op under vores
fødder.
Der skal være mindst 12 medlemmer,
der vil deltage i projektet, men gerne
flere, så der kan skiftes ud på holdet.
Der vil jo være nogle, der får smerten-
de muskler, og som nødvendigvis skal
smøres med smertedulmende cremer
(medbring selv) eller blot skal sidde
ned for at skrabe sveden af panden.

Bestyrelsen går forrest og
har i god 
tid forberedt
broerne, så
de er klar 
til at tage i
mod jer og
den nødvendige
mængde
Gori, som
i vil
smøre på
den.
Vi har høj-
tryksrenset og
sprøjtet mod
skimmel og svamp i så
god tid, at broerne er
rene og tørre den 21.
marts. Vi regner med høj
sol og ca. 15 grader på
dagen.

Maling af bådbroer
Lørdag den 21. Marts

Tilmeldingsskema findes på opslags-
tavlen i klubhuset

Værktøj og GORI er klar til jer, når i
kommer. Husk arbejdstøj og en beskyt-
tende faktor 60, så solen ikke får skyld
for, at i skal opholde jer i skyggen.

Vi håber på mange tilmel-
dinger, godt
humør og stor

arbejdsiver.

Pbv. Jørn
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I september 2014 var jeg på besøg i
Arizona med ophold ved Coloradoflo-
den i min brors sommerhus, der ligger
ved Parker Dam, som er en opdæmmet
sø ved Lake Havasu AZ.
Stedet er for mig et rigtig fint sted med
hensyn til temperaturen, som om dagen
ligger en del over 40 grader C, og van-
det i floden er  27 grader, så man kan
sidde i vandet i timevis med en kold øl
i hånden.

På ferie ved Coloradofloden
Arizona

ken. Prisen for en gallon er det samme,
som vi giver for en liter i Danmark. 

For at komme til den næste opdæmme-
de sø skal båden på trailer. På vejen til
næste sø skal man lige en tur forbi tan-

Huset ligger ned til floden med båd-
pladsen lige ved terrassen. Der er man-
ge regler, som skal overholdes på flo-
den, men sheriffens båd sejler rundt og
holder et vågent øje med det hele. Bla.
må ham der sejler båden overhovedet

ikke drikke øl, passagerene skal sidde
indenbords og man må ikke dingle
påvirket rundt i båden, når man sejler.
Flere steder langs floden er der
udskænkning på barer og restauranter,
som laver nogle mega Margaritaer samt
nogle store grillbøffer til besætningen.

Freddy K
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1. Valg af dirigent: Valgt blev Ralf
Petersen, som konstaterede at general-
forsamlingen var lovligt indvarslet.
2. Bestyrelsens beretning ved for-
mand Jørgen Pripp, som kort fortalte
om året der var gået. Renovering af
broen over lagunen, reparation af
broen efter tangfiskerens påsejling af
broen. Endvidere kom han ind på Skt.
Hans, som blev afviklet med grillet
gris, som efterhånden er blevet en tra-
dition. Grisen i 2015 bliver givet af
Vognmand Per Hauge. Norsminde for
fulde sejl; her kom der igen i år mange,

og stemningen omkring klubhuset var
høj lige til det sidste. En påmindelse til
medlemmerne om at rydde op efter sig
selv manglede ikke i år. Formanden
takkede medlemmerne for hjælpen ved
rengøring/oprydning af klubhuset både
ved standerhejsning og standerstryg-
ningen. Beretningen blev godkendt
uden anmærkninger.
3. Fremlæggelse af regnskabet ved
Steen Skriver, Steen gennemgik de
enkelte poster i regnskabet for med-
lemmerne, regnskabet blev godkendt
uden anmærkninger.

Banegårdsgade 27, 8300 Odder. Tlf. 8654 0088
Fax. 8654 3605 email: mail@oddertrae.dk

ODDER TRÆLAST & BYGGECENTER 

Referat Generalforsamlingen i
Norsminde Jolleklub
Torsdag den 20 nov.2014 start kl.19:00
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Vi skrot ter din bådvogn
Vi har før truet med at fjerne bådvogne på p-pladsen ved
Norsmindevej,  der ikke var forsynet med pladsnummer 

inden den 1. oktober 2014. 
Af flere årsager blev det ved truslen, men nu er det alvor. 

Er der ikke tydeligt pladsnummer på din bådvogn 
inden standerhejsningen den 11.4.2015 

vi l  den b l ive f jernet .

4. Fastlæggelse af kontingentet: Ingen
forhøjelse af kontingent i 2015
5. Behandling af indkomne forslag:
Der var ingen forslag.
6. Valg til bestyrelsen: Jørgen Pripp
og Steen Skriver blev genvalgt, Poul
Kock blev nyt medlem af bestyrelsen.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen:
Fritz Zeppelin (ulige år), Lars Madsen
(lige år).
8. Valg af revisor: Preben Jensen
9. Valg af revisorsuppleant: Valgt er
Lars Madsen 

10. Evt.: Her kom medlemmerne ind
på nedlæggelse af nogle af de små
pladser, da der er stor mangel på G-
pladser, der var også tale om en flyde-
bro midt i havnen. Der er indkøbt mate-
riale til at udvide broen ved slæbeste-
det. En ny jernplade til slæbestedet vil
blive lagt i snarest. 

Generalforsamlingen var slut kl. 19.22
og herefter spisning m.v.

Ref. Freddy K

Så ryd dog op efter dig,
når du har været i klubben
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Sådan ser bestyrelsen ud

Jørn Rasmussen,
Næstformand

Steen Skriver, 
Kasserer

Poul Koch Lauritzen
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
Poul - 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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V/Henrik Skytte
Aut. VVS inst.

Alt VVS- og
blikkenslager-

arbejde udføres

23 23 88 97

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

K øleJ ørgen
Varmepumper - Køl og Frys

Telefon 4021 8375

Forfuldesejl på Norsminde Havn

Norsminde for fulde sejl 
lørdag den 13. 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.

mailto:vvs@skyttevvs.dk
http://www.skyttevvs.dk
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Vognm and

Per Hauge
Mal l ing


