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Bestyrelse og redaktion
Formand: 
Freddy Kjellberg
Chr. Christensensvej 10
8300 Odder 
Tlf.: 40 55 44 08
Mail:8300@mail.dk

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

Sekretær:
Kim Vullum
Horsensvej 126A
8300 Odder
Tlf.: 20 89 27 11
Mail: kimvullum@gmail.com

Suppleanter:
Søren Koliander

Oplag: 130

Næste nummer 
udkommer i 
september 2017

Deadline: 13. aug. 2017

Forsidefoto:
En jolle på stranden

Kystvejen 200, Kysing Strand, 8300 Odder
www.restauranthimmeloghav.dk - email: kontakt@restauranthimmeloghav.dk
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Først vil bestyrelsen sige tak til den
afgående formand, Jørgen Prip, for det
arbejde, han har lagt i sit formandskab
gennem årene, hvor klubben nød godt
af Cafe Hack og Aarhus Teaters venlig-
hed med billigt vin, udlån af fadølsan-
læg m.m.
Nu i den skrevne stund vælter sneen
ned over Norsminde Havn og Kysing
Næs, jeg kan se fra mit køkkenbord at
det ligefrem ikke er i dag, vi ska’ på
haw.
Klubbens nye bestyrelsesmedlem Kim
Vullum har lavet en side på Facebook,
som er en lukket side for klubbens
medlemmer.  Den kan man bruge til
køb og salg af ting til maritimt brug.
Men det er jo nok ikke gået nogens
næse forbi at problemer og uenighed
har lavet en dyb splittelse i de forskel-
lige sammenslutninger i og omkring
Norsminde og Norsminde Havn.
Vi har fra klubbens side ikke deltaget -
udover et medlemskab til 300.- kr.
Til standerhejsning den 8. april starter
vi det nye byggeri af en tilbygning til
opbevaring af det nyindkøbte ”party-
telt” og stole samt til opbevaring af det
grej, som vi sjældent bruger.

Bestyrelsens rubrik

Sankt. Hans er jo efterhånden blevet en
tradition med den grillede gris fra den
lokale bondemand. I år er det den
gamle formand Jørgen Prip, som giver
grisen, så vi håber vejret er med os.
Båltalen holdes i år af forstanderen fra
Efterskolen for Scenekunst Malling,
Heine Boe.
Klubbens medvirken i havnens store
events, For Fulde Sejl, har nu 10 års
jubilæum i det populære legeområde
for børnene på pladsen foran klubhuset
med spil, snobrødsbagning med kogt
pølse, krabbefangst og krabbevædeløb. 
Og for de voksne bliver klubbens nye
telt rejst med musik, som vi plejer, - det
kan vi jo bedst lide, at det er - men gå
nu ikke i panik, vores faste musik er
den samme, men har bare ændret navn
til “Den Tilfældige Trio” da bassisten
Klaus Bech har forladt “Palermo”
Vi fik jo også fundet en ny formand for
jolleklubben, det blev så mig der over-
tog den ledige plads. Skulle der blandt
medlemmerne være nogen, som ikke
lige ved hvem jeg er, vil jeg tro, der er
et billede af det nye hold på side 9

P.b.v.
Freddy

Husk:
Max. hastighed i havnen 

er stadig 2 knob
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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.

08.04.17 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.

23.06.17 Skt. Hans aften
Jørgen Prip har lovet at sponserere en
helstegt gris, som forventes klar. ca.
18.00. Til gengæld skal man selv med-
bringe tilbehøret (salat m.m.) Teltet bli-

Aktivitetsplan - forår 2017

ver 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.

22-23.07.17 Fællessejlads evt.
med 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 Mårup i
år.
Nærmere om arrangementet kan ses på
side 7 og ved opslag i klubben.
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Formanden Jørgen Prip bød velkom-
men til generalforsamlingen, og udbad
sig forslag til en dirigent, Carsten
Mikkelsen blev foreslået og valgt. 
Dirigenten takkede for valget, og
oplæste dagsordenen, med følgende
indhold: 

Punkt 1. Valg af dirigent 
Punkt 2. Bestyrelsens beretning. 
Punkt 3. Regnskabet. 
Punkt 4. Fastsættelse af kontingent. 
Punkt 5. forslag. 
Punkt 6. Valg til bestyrelsen. 

På valg er Jørgen Prip 
(modtager ikke genvalg) 
og Steen Skriver. 

Punkt 7. Valg af 1 suppleant for 2 år. 
Punkt 8. Valg af 1 revisor for 2 år. 

( Preben Jensen er på valg) 
Punkt 9. Valg af 1 revisorsuppleant 

for 1 år. (Søren Kolliander er
på valg) 

Punkt 10. Eventuelt. 

Da generalforsamlingen var lovligt
indvarslet, gav dirigenten herefter ordet
til formanden Jørgen Prip, til fremlæg-
gelse af bestyrelsens beretning, som
var punkt 2 på dagsordenen. 

Da formanden ønskede at trække sig
tilbage, takkede han bestyrelsen for et
godt samarbejde, og han rettede også
en tak til alle de medlemmer i klubben,
som havde hjulpet igennem årene ved:
Standerhejsning, Standerstrygning,
Norsminde for fulde Sejl, Skt. Hans
aften, rengøring af klubhuset og områ-
det, rejsning af telt. Formanden rettede
en særlig tak til Freddy og Birgit
Kjellbjerg for deres store indsats. 

Bestyrelsens beretning blev sat under
afstemning og godkendt. 

Punkt 3. var regnskabet som blev frem-
lagt af kasseren Steen Skriver. Dette
regnskab viste et pænt overskud, med
en voksende egenkapital som resultat. 
Regnskabet blev sat under afstemning
og godkendt. 

Punkt 4. Fastsættelse af kontingent.
Med baggrund i den sunde økonomi,
mente kasseren ikke der var nogen
grund til at hæve kontingentet. 
Dette blev vedtaget. 

Punkt 5. Indkomne forslag. 
Her havde bestyrelsen et forslag til
ændring i vedtægterne under §5, hvor
man ønskede at ændre ordlyden til:
Stemmeret har alle medlemmer som
ikke er i kontingentrestance. 
Forslaget blev vedtaget. 

Punkt 6. Valg til bestyrelsen. Et nyt
medlem skulle vælges. Kim Villum
blev foreslået og valgt. Kasseren Steen
Skriver var også på valg. Han blev gen-
valgt. 
Punkt 7. Valg af 1 suppleant for 2 år.
Søren Kolliander blev foreslået og
valgt. 
Punkt 8. Valg af 1 revisor for 2 år.
Preben Jensen blev genvalgt. 
Punkt 9. Valg af 1 revisorsuppleant for
1 år. Søren Kolliander blev genvalgt. 

Punkt 10. Eventuelt. Her var der ikke
indkommet noget. 
Dirigenten takkede herefter for god ro
og orden, og afsluttede mødet. 

Referat fra generalforsamling
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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

Erhvervs- og privatrengøring
Vinduespolering og vask 

af solceller

Boulstrupvej 2
8300 Odder
Mobil 20 98 90 16
www.iderengoering.dk

IDE
Rengøring ApS
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Planlægningen kan du nu selv
være med til
Vi fra bestyrelsen lægger ud med en tur
til Mårup havn, hvor man selv kan
vælge, om man vil bruge den som en
lang weekend.
At sejle om til Ballen er “no go” da der
jo er for meget spildt bar-tid/oplevelses-
tid ved at sejle hele vejen om til Ballen
Forsøgsvis er der opstillet en “løs” plan
for denne weekend, og alt er efter vej-
ret.
Hold 1: Afgang Norsminde til Tunø
fredag eftermiddag efter afgangs-øl.

Hold 2: Afgang Norsminde til Mårup
lørdag morgen efter morgenkaffen.
Hold 1-2: ankomst 10.00 til Mårup og
når alle er samlede, kan der så laves en
tur til Ballen (med TAXA-BUS) for her
så at få en hyggelig aften med spisning
m.m.
Søndag middag sejler vi hjemad igen.
Opslag på tavlen i klubhuset med til-
melding.
Og er der mod forventning dårligt vejr,
drikker vi bare morgenkaffen, smider
denne seddel her i papirkurven, og
kører hjem igen.

Støt vores annoncører
- de støtter klubben

Fællesturen 
den 21 – 23 juli 2017
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Banegårdsgade 27, 8300 Odder. Tlf. 8654 0088

Fax. 8654 3605 email: mail@oddertrae.dk

ODDER TRÆLAST & BYGGECENTER 

Forfuldesejl på Norsminde Havn
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25/3-2017
Find kalenderen frem og marker datoen
med et stort kryds. Denne herlige for-
årsdag er klubben, som tidligere år,
vært ved et hyggeligt morgenbord i
klubhuset.

Kl. 9.00
går det løs med kaffe, rundstykker, ost,
marmelade og en lille skarp til halsen.
Bestyrelsen er til stede, og snakken vil
gå lystigt gennem lokalet. Vi har ligele-
des bestilt et forrygende forårsvejr, der
vil give os lyst til at gå en lille tur uden-
for. Vi vil alle være interesserede i at
bevæge os for at få gang i de slappe
muskler og den udspilede mave efter
det overdådige morgenmåltid.

Kl. 10.00
lister vi forsigtig hen mod de allerede
klargjorte pensler og ruller, hvor for-

manden vil opdele os i hold af 3 perso-
ner. Hvert hold løfter forsigtigt en bøtte
med Gori samt værktøj og slendrer i
passende tempo ned mod bådbroen,
hvor hvert hold får tildelt et lille stykke
af bådbroen, som de skal smøre ved
hjælp af det tildelte Gori og værktøjet.
Der er kalkuleret med en mindre pause
til at læske ganen, så ingen af de frem-
mødte kommer i fare for at dehydrere

Kl. ca. 13.00 
er bådbroen malet.
Herefter serveres der en pølse med
brød i klubhuset. Sluttiden er baseret på
min. 12 deltagere. 
På grund af serveringen vil vi være
glade for tilmelding til dagen.
Tilmelding sker på seddel i klubhuset

P.b.v. 
Jørn

Maling af broer
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Sådan ser bestyrelsen ud

Jørn Rasmussen,
Næstformand

Steen Skriver, 
Kasserer

Poul Koch Lauritzen
Materielforvalter

Freddy Kjellberg,
Formand

Ansvarsområder 
i bestyrelsen
Freddy - Formand
Daglig ledelse

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

Fonden Norsminde Lystbådehavn

Steen - Kasserer
Økonomi

Kim - Bestyrelsesmedlem
Sekretær

Poul - 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

Kim Vullum,
Sekretær 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

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

Varmepumper - Køl og Frys
Telefon 4021 8375

Jolleklubben på facebook

Vi har som et nyt tiltag oprettet en
gruppe på Facebook kun for medlem-
mer af Norsminde Jollekub, formålet
med gruppen er at vi vil bruge den til at
gøre opmærksom på arrangementer og
nyheder i klubben, gruppen kan også
bruges til at medlemmerne kan lave
aftale om fælles sejlture/fisketure, søge
gode råd og det er også tilladt at lave
salgs annoncer det skal bare være båd
relateret.
Find os på Facebook, navnet er Nors-
minde Jolleklub

Pbv. Kim



Tlf. 86 26 02 55
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