Marts 2018 - 40. årgang

Bestyrelse og redaktion
Formand:
Kim Vullum
Horsensvej 126A
8300 Odder
Tlf.: 51 16 72 44
Mail: kimvullum@gmail.com

Materielforvalter:
Søren Koliander
Tunø Hovedgade 5
8799 Tunø
Tlf.: 22 64 35 67
Mail: sko@alboa.dk

Næstformand:
Jørn Rasmussen
Rådhusgade 82
8300 Odder
Tlf.: 40 47 76 47
Mail:jsra82@gmail.com

Deadline: 19. aug. 2018
Sekretær:
Fritz Zeppelin
Sønderbro 5
8310 Tranbjerg
Tlf.: 8629 18 98
fritz.zeppelin@yahoo.dk

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

Oplag: 130
Næste nummer
udkommer i
september 2018

Forsidefoto:
Ny erhvervsfisker
i havnen

Kystvejen 200, Kysing Strand, 8300 Odder
www.restauranthimmeloghav.dk - email: kontakt@restauranthimmeloghav.dk
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Bestyrelsens rubrik

Fra bestyrelsen side skal lyde en tak til
afgående bestyrelses medlem Poul
Koch for det arbejde, han har lavet i
klubben.
Som I nok har lagt mærke til har vi fået
en ny hjemmeside, mange tak for det
store arbejde du lægger, med at holde
vores hjemmeside kørende Ralf.
Standerhejsningen er d. 14.4. Før standerhejsningen skal vi have malet vores
bro det, bliver d. 24. marts. Vi håber,
der vil møde en masse op for at hjælpe,
for uden hjælp fra medlemmerne er det
svært at få tingene til at fungere.
Steen og jeg har været til møde i
Norsminde for Fulde Sejl, som afholdes d. 9. Juni fra kl. 11 til 17. Det lader
til, at der er flere nye spændene tiltag
på vej. Vi vil fra Jolleklubbens side
fortsætte med de samme ting, som vi
plejer, det vil sige legeområde på pladsen foran klubhuset med spil, snobrødsbagning med kogt pølse, krabbefangst og krabbevæddeløb. Det kan
være der sker lidt nyt i vores område
også, men det vides ikke på nuværende
tidspunkt.
For de voksne vil der som sædvanligt
være rejst et telt, hvor der spilles
musik, og der vil være mulighed for at
købe lidt til ganen.
Vi har også prøvet noget nyt i år, da vi
var nogle medlemmer, der kom til at
snakke om, om det kunne være hyggeligt, hvis vi kunne prøve at se, om vi
kunne lave et par hyggeaftener i klubhuset. Det har resulteret i, at der er
nogle klubaftener på vej. Første arrangement bliver d. 12 marts, hvor det vil
dreje sig om sikkerhed til søs. Der er
også noget planlægning i gang til en
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aften d. 23 april, hvor emnet vil være
fiskeri med stang og tilbehør. Se flere
oplysninger i bladet.
Det er også året, hvor klubben har 40års jubilæum. Det skal selvfølgelig fejres. Det betyder, vi holder en fest en
gang i august, men datoen er ikke fastsat endnu.
Århus Kommune lukkede jo vores slæbested for offentligheden. Som alle nok
ved, har vi en nøgle til slæbestedet liggende i vores klubhus, denne nøgle må
kun benyttes af dem, der er medlemmer
af klubben og kun til medlemmernes
egne både. Har man båd i jollehavnen,
og man ikke er medlem i klubben, skal
nøglen hentes på den anden side.
Vi er i gang med at opdatere vores nødhjælpsliste, så hvis du vil på, så du kan
hjælpe, hvis der er nogle, der får motorproblemer, så skriv en mail til kimvullum@gmail.com, eller skriv dig på listen, der hænger i klubhuset. De oplysninger vi gerne vil have er: Navn, bådplads nr. og tlf. nr. Sidste tilmelding på
listen er den 28 marts.
Pbv. Kim Vullum

Husk:

Max. hastighed
i havnen
er stadig 2 knob
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Aktivitetsplan - forår 2018
24.03.2018 Maling af broerne
Se nærmere side 7.

14.04.18 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.

23.06.18 Skt. Hans aften
Klubben sørger for en helstegt gris,
som forventes klar. ca. 18.00. 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.

21-22.07.18 Fællessejlads evt.
med overnatning
Der er afgang fra Jolleklubben kl.
09.00, hvor vi sejler i egne både (fællessejlads må kunne arrangeres).
Vi regner med at tage en tur til Tunø i
år - det er vist længe siden sidst.
Nærmere om arrangementet kan ses på
side 7 og ved opslag i klubben.
11.08.2018 40 års jubilæumsfest
Vi holder festen i teltet på parkeringspladsen. Nærmere kommer senere.

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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Erhvervs- og privatrengøring
Vinduespolering og vask
af solceller

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

IDE

Rengøring ApS

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
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Klubben ny hjemmeside
Webhotellet, som vores hjemmeside lå
på, er blevet solgt, og det program, jeg
havde lavet hjemmesiden i, blev nedlagt. Det betød, at det ikke var muligt at
opdatere siden fra omkring november
2017.
Derfor har jeg måttet lave en helt ny
hjemmeside i et nyt progam, som jeg
aldrig har arbejdet med før.
Det betyder så, at vi nu har en funktionsdygtig hjemmeside med rigtig
mange muligheder. Problemet er blot,
at jeg endnu ikke har fået sat mig helt
ind i, hvordan jeg får tingene til at
virke, og der derfor går noget tid før alt
er, som det skal være.

Til gengæld bliver der mulighed på
siden for at lave diverse fora, hvor man
kan diskutere forskellige emner eller
dele informationer, ligesom det bliver
muligt at sende nyhedsmail ud til alle
interesserede.
Mulighederne er næsten ubegrænsede,
det kræver blot noget mere kendskab
fra min side.
Så hvis der skulle være et af medlemmerne, der er skrap til programmet
Wordpress, og som kunne tænke sig at
hjælpe mig med det, er jeg meget interesseret.
Ralf

Hjælp fra medlemmerne
Vi skal male bådbroen
og håber på jeres hjælp den 24. marts kl. 9.00
Find kalenderen frem og marker datoen
med et stort kryds. Denne herlige forårsdag 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 ligeledes bestilt et forrygende forårsvejr der vil give os lyst til at gå
en lille tur udenfor. 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,
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hvor formanden vil opdele os i hold a`3
personer. Hvert hold løfter forsigtigt en
bøtte med Gori,samt værktøj og slendre
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 fremmødte kommer i farer for at dehydrere.
Kl. 13.00 ca. er vi færdige, hvor efter
der serveres 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 på mail til jsra82@gmail.com
eller sms 40477647
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ODDER TRÆLAST & BYGGECENTER

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

Forfuldesejl på Norsminde Havn
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Klubaftener i jolleklubben
Vi var 3 der satte os sammen efter
generalforsamlingen, for at se om vi
kunne finde på noget vi kunne mødes
om i klubben nogle aftener i den mørke
tid, det resulterede i at vi den 15. januar inviterede ind til en aften, for at se
om der kunne være interesse for at vi
lavede nogle klubaftener med forskellige emner, såsom fiskeri i bugten
omkring Norsminde og for at høre om
der var interesse/mulighed for lidt
vidensdeling medlemmerne imellem,
der mødte 14 stk. op, hvilket må siges
at være godkendt, da der kun var lagt
op til at vi skulle snakke om der var
interesse for noget fremadrettet, vi
kunne høre der var stor interesse for at
vi lavede nogle klubaftener med nogle
forskellige emner, der kom så mange

forslag til emner, at vi ikke ville kunne
nå det inden sejlsæsonen starter, så vi
har valgt at ligge ud den 12. marts kl.
19.30 hvor vi har været så heldige at få
Nicolas til at komme ud og holde et
oplæg omkring sikkerhed til søs, når
man sejler i mindre joller og fisker.
Nicolas er uddannet som sejlsikkert
ambassadør. Det er gratis at deltage.
Se invitation til Fritidsfiskeri og sikkerhed i bladet.
Vi er også i gang med planlægningen af
en klubaften den 23. april. hvor emnet
vil være fiskeri med stang fra båd,
Dipsy Diver, Downrigger og tilbehør i
det hele taget til når vi fisker fra båd.
Kim B Nielsen
Fritz Zeppelin
Kim Vullum

Bare det nu
ikke går helt i
fisk for dem
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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

Kim Vullum
Formand

Jørn Rasmussen,
Næstformand

Steen Skriver,
Kasserer

Fritz Zeppelin
Sekretær

Kim - Formand
Daglig ledelse
Jørn- Næstformand
Kontakt udadtil - kommune /amt o.s.v.
Bådpladser
Repræsentant i
Fonden Norsminde Lystbådehavn
Steen - Kasserer
Økonomi
Fritz - Bestyrelsesmedlem
Sekretær
Søren - Materielforvalter
Huset og omgivelserne

Små vimpler
med Norsminde Jolleklubs logo
kan købes ved Steen Skriver for
kun 25 kr incl. alt.

Søren Koliander
Materielforvalter
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Bestyrelsens
adresser og
telefonnumre
finder du på side
2 her i bladet.
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Jolleklubbens
40-års jubilæumsfest
Lørdag den 11. august markerer klubben sit 40-års jubilæummed en fest for
klubbens medlemmer. Vi stiller teltet
op på parkeringspladsen, så der bliver
plads til alle.
Der vil blive serveret 3 retter mad, og
der vil være fri bar.
Alt dette kan du deltage i for 100,- kr.
pr. person.
Hvis det skulle være noget for dig at
deltage i, skal du tilmelde dig på opslaget i klubhuset senest den 5. august.
Tilmeldingsopslaget vil være ophængt i
klubhuset fraden 7. juli.

V/Henrik Skytte
Aut. VVS inst.

Varmepumper - Køl og Frys
Telefon 4021 8375

Alt VVS- og
blikkenslagerarbejde udføres

E-mail: vvs@skyttevvs.dk
www.skyttevvs.dk
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Tlf. 86 26 02 55
12

Marts 2018

