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Bestyrelse og redaktion
Formand: Jørgen PripByagervej 978330 BederTlf.: 42 13 46 07
Næstformand:Jørn RasmussenRådhusgade 828300 OdderTlf.: 40 47 76 47Mail: jsra82@gmail.dk
Kasserer:Steen SkriverLyngmarksvej 118300 OdderTlf.: 24 87 76 10Mail: jegstrup142@webspeed.dk

Materielforvalter:Freddy KjellbergChr. Christensensvej 108300 Odder Tlf.: 40 55 44 08Mail:8300@mail.dk
Sekretær:Poul Koch LauritzenGl. Krovej 318300 OdderTlf.: 86 93 30 80Mail: poha@outlook.com
Suppleanter:
Fritz Zeppelin

Oplag: 120
Næste nummer udkommer i september 2016

Deadline: 21. aug. 2016

Forsidefoto:Der er vist srpunget enfortøjning.
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Foråret truer, og vi kan snart se os ud afmørketiden hvor sne, kulde, blæst ogregn har sat dagsordenen.Som bekendt lykkedes det at komme påen fælles tur til Ebeltoft i løbet af som-meren 2015. Vi prøver igen i år atarrangere en tur, og forventer at derkommer flere deltagere på banen.Blikket er rettet mod Samsø, og det kanblive en kanon tur for deltagerne.
Hvis bladet skal være læseværdigt, vildet være nødvendig med noget inputfra medlemmerne. Der er mange emnerder kan skrives om, MEN HVADØNSKER I at læse om, eller få belysther i bladet. Vi vil gerne høre fra jer.Skriv, ring eller send en brevdue medemner, eller gerne et skriv om det somi brænder for. Kom frit frem med jeresgode ideer, hvorfor skal alle selv gen-opfinde den dybe tallerken. Emnerne er

Bestyrelsens rubrik

mangfoldige, en god fisketur, jagttur,garnfiskeri, sikkerhed, vedligehold afbåd og motor eller emner der vedrørerklubben. kom nu ud af hullerne og sendos en lille fortælling om dine oplevelserved at have en båd i jollehavnen.
Jeg vil selv afsløre en forårsnyhed forjer.Vi tager fat på at smører broernemed gori den 2.-3. April, og inden davil bestyrelsen højtryksrense og sprøjtemod skimmel og svamp. Kom og deltag de to dage, så vil besty-relsen smile og være venlige. Der skalhelst være fire hold af tre medlemmer,altså fire rulleførere og otte pensel-svingere. Vi begynder kl. 9.00 medmorgenkaffe i kahytten.Se opslag i klubhuset hvor der også ertilmeldingsskema. Pbv. Jørn 

Formanden er ved at lave en 
opdateret “nødliste” over personer, 

du kan ringe til, hvis du er i havsnød.
Skriv dig på listen

- den hænger i klubhuset



4 Marts 2016

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.

09.04.16 Standerhejsning
Sædvanen tro mødes vi kl. 9.00, tilmorgenkaffe rundstykker m.m. Denstore rengøring står for, inde som ude.Standerhejsning kl. ca. 12.00.Klubben vil være vært ved et let måltid.Tilmelding til maden foregår vedopslag i klubben.

23.06.16 Skt. Hans aften
Klubben er vært med en helstegt gris,som forventes klar klar. ca. 18.00. Tilgengæld skal man selv medbringe til-behøret (salat m.m.) Teltet bliver

Aktivitetsplan - forår 2016
opstillet, hvis nødvendigt. Bålet tændeskl. ca. 21.00. Har du haveaffald til etgodt Skt. Hans bål, må dette gernekøres på bålpladsen umiddelbart førdagen.
23-24.07.16 Weekendsejladsmed overnatning
Der er afgang fra Jolleklubben kl.09.00, hvor vi sejler i egne både (fæl-lessejlads må kunne arrangeres).Vi regner med at tage en tur til Samsø iår.Nærmere om arrangementet kan ses påopslag i klubben.
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Formanden Jørgen Prip bød velkom-men til den årlige Generalforsamling,og udbad sig forslag til en dirigent,Ralf Petersen blev foreslået og valgt. Dirigenten kunne konstatere at general-forsamlingen var lovligt indvarslet, ogmødets dagsorden kunne herefter god-kendes. Dirigenten gav herefter ordettil formanden Jørgen Prip for aflæg-gelse af bestyrelsens beretning, somvar det 2. punkt på dagsordenen. Formanden indledte sin beretning medat omtale de aktiviteter somJolleklubben havde arbejdet med i åretsløb. Her blev Julesilden, Skt. Hansaften, Norsminde For Fulde Sejl ogWeekendsejladsen med overnatning tilEbeltoft omtalt. Jørgen Prip kom ogsåind på kommunens arbejde med atbeskære gamle træer og buske, samtden mulige renovering af slæbestedet.Med ønsket om at 2016 må blive engod og lang sæson, sluttede formandensin beretning. Beretningen blev sat under afstemning.Den blev godkendt. Det 3. punkt var regnskabet ved kasse-ren Steen Skriver, som fremlagde etsolidt regnskab. Efter enkelte spørgs-mål, blev regnskabet taget til efterret-ning. 
Punkt 4 var fastsættelse af kontingent.Kasseren mente ikke at der var behovfor at hæve det årlige kontingent, ogsådan blev det. 
Punkt 5 var indkomne forslag. Og her

havde bestyrelsen et forslag til ændringaf vedtægter. §6 Punkt 7 ændres til valg af 1 supple-ant for 2 år. Punkt 8 ændres til valg af 1 revisor for2 år. Punkt 9 ændres til valg af 1 revisor sup-pleant for 1 år. Ændringsforslaget blev efter afstem-ning vedtaget. 
Punkt 6 var valg til bestyrelsen. På valg var: Jørn Rasmussen, FreddyKjellbjerg og Poul Koch Lauritzen. De blev alle genvalgt. Punkt 7 var valg af suppleant til besty-relsen. Fritz Zeppelin blev genvalgt. Punkt 8 var valg af revisor. Niels Olesen blev genvalgt. Punkt 9 var valg af revisorsuppleant. Søren Kolliander blev genvalgt. 
Punkt 10 var eventuelt. Rumle mente, at bestyrelsen skullearbejde på at få flere G-pladser i frem-tiden. Søren Kolliander synes at det villevære rart, hvis der var et sted hvor mankunne gøre fisk i stand. 
Dirigenten Ralf Petersen takkede forgod ro og orden, og hermed sluttedemødet.

Referat fra generalforsamling
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Vil du vide mere omNorsminde?
Der, er udgivet to bøger om beboerne iog omkring Norsminde, lige der hvorisbræen stansede for 14.000 år siden.Der, hvor der var en næste uigennem-trængelig skov der dækkede bredden afen kæmpesø.Der, hvor havet i år 6835 f. Kristusbrød ind og ændrede søen til en fjord.Der, hvor stenalder-, broncealder-, ogjernalderens bopladser lå.Der hvor livet er levet, i de mangetusinde år.Der ligger Norsminde og livet levesstadig der.Bøgerne koster 50.- kr. stykket og kankøbes hos Norsminde bylaug. 

Se på www.norsmindebylaug.dk underNorsminde-bøger eller ring 40 55 44 08

Forfuldesejl på Norsminde Havn
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Dette billede viser et problem, som viikke kunne forudse, nemlig at loddernetil tider kan være for små. Så fortøj-ningen mistænkes for at have foråsagetskaden i en kombination af den krafti-ge storm, hvor agterskibet kom indunder bådebroen.

Det kunne måske være en god ide attjekke vægten på loddet.For en god ordens skyld skal det næv-nes at alle liner var i god stand 

En Diana blev taget bagfra af Gorm
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Mandag den 28. december var der fuldhus i kahytten. Der var mødt 26 aktivesamt passive medlemmer op i voreshyggelige klubhus til årets populærejulesild. 
Jolleklubben leverede som sædvanligrød samt hvid sild, julemedister og ostsamt lidt sødt til kaffen. Derudover varflere af deltagerne leveringsdygtige ihjemmelavede retter, her var blandtandet frikadeller, ørredsalat, æbleflæsksamt røget laks. Al denne dejlige mad

blev i festligt lag nydt sammen med ølog små skarpe i form af snaps og bitter. 
Klubbens bidrag var 2 gratis genstandetil hver, og flere af deltagerne var gladegivere af en kasse øl1 fl. brændevin, 1 gl. dansk samt 1enkelt.  
EN STOR TAK til alle for de mangebidrag i form af mad og drikkevarer. Steen  

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

ODDER TRÆLAST & BYGGECENTER 

Julesild 2015
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Husk:Max. hastighed i havnen er stadig 2 knob
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Sådan ser bestyrelsen ud

Jørn Rasmussen,Næstformand

Steen Skriver, Kasserer Poul Koch LauritzenSekretær

Freddy Kjellberg,Materielforvalter

Ansvarsområder i bestyrelsen
Jørgen - FormandDaglig ledelseRepræsentant i Fonden Norsminde Lystbådehavn
Jørn- NæstformandKontakt udadtil - kommune /amt o.s.v.BådpladserRepræsentant iFonden Norsminde Lystbådehavn
Steen - KassererØkonomi
Poul - BestyrelsesmedlemSekretær
Freddy - MaterielforvalterHuset og omgivelserne

Bestyrelsensadresser og telefonnumrefinder du på side2 her i bladet.

Sådan ser bestyrelsen ud. Har duspørgsmål, ideer eller forslag, kan duroligt henvende dig til os. Vores adres-
ser og telefonnumre kan du finde påside 2. Bestyrelsen

Jørgen Prip,Formand

Små vimpler
med Norsminde Jolleklubs logokan købes ved Steen Skriver forkun 25 kr incl. alt.



Marts 2016 11

V/Henrik SkytteAut. VVS inst.

Alt VVS- og
blikkenslager-

arbejde udføres

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

Varmepumper - Køl og Frys
Telefon 4021 8375

På den anden side af fyret
Vi er mange, der har nogenlunde styrpå, hvad der foregår i havnen. Men derer nok ikke helt så mange, der ved,hvad der foregår på den anden side affyret.Derfor kunne det være sjovt, hvisnogen af dem, der rent faktisk kommerder, vil være forfattere til nogle artiklerher i bladet under overskriften “På denanden side af fyret”. Hvis du ved (ellerhar hørt) noget fra den anden side affyret, må du meget gerne fortælle omdet i en artikel, som du kan aflevere tilet medlem af bestyrelsen.En sådan artikel kunne nemt belønnesmed en flaske med rart indhold.
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