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

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

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

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

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

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

Suppleanter:
Andreas Breuer
Birgit Kjellberg

Oplag: 140

Næste nummer 
udkommer i 
september 2019

Deadline: 18. aug. 2019

Forsidefoto:
Lagunen med højvande
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Standerhejsningen er d. 6 april. Før
standerhejsningen skal vi have malet
vores bro, det bliver d. 23 Marts. Vi
håber der vil møde en masse op for at
hjælpe, for uden hjælp fra medlemmer-
ne er det svært at få tingene til at fun-
gere.
Arbejdet med at udskifte plankerne på
broen vil fortsætte i løbet af året, der er
ingen tidshorisont på hvornår det bliver
færdigt, da det bliver gjort ved hjælp af
frivilligt arbejde.
Der skulle også gerne være monteret et
nyt tæppe i Kahytten inden stander-
hejsningen.
Vi har jo desværre haft lidt problemer
med vandet på broen sidste år, det viser
sig, at det desværre nok er nødvendigt
at få skiftet det hele omkring broen, for
at vi slipper for problemerne i fremti-
den, selve udgiften omkring udskift-
ningen ligger i Fonden Norsminde
Havn, vi håber, de får det lavet inden
Standerhejsningen, men det er ikke
noget, vi kan være sikker på, så hvis det
ikke virker, må i lige have lidt tålmo-
dighed, vi presser på alt det, vi kan for
at få det lavet.
Steen og jeg har været til møde i
Norsminde for Fulde Sejl, som afhol-
des d. 9. Juni. fra kl. 11 til 17. det lyder
til at der er flere nye spændene tiltag på
vej, vi vil fra Jolleklubbens side fort-
sætte med de samme ting som vi plejer,
det vil sige legeområde på pladsen
foran klubhuset med spil, snobrødsbag-
ning med kogt pølse, krabbefangst og
krabbevæddeløb.

Bestyrelsens rubrik

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.
Klubben arranger som sædvanligt også
en weekendsejlads, i weekenden d. 20-
21 Juli. 
i år går turen til Juelsminde, hvis vejret
tillader det, vi håber at se en masse
medlemmer på turen, klubben giver et
tilskud til turen.
Der har også i løbet af vinteren været et
enkelt arrangement omkring fiskeri,
der var desværre ikke så mange der del-
tog, men det var også lidt svært af få
fortalt om arrangementet. Vi vil frem-
adrettet prøve at sende mail ud til de
medlemmer, vi har mailadresser på, hvis
der er nogle nyheder og nogle arrange-
menter. Vi har desværre ikke mail på
alle medlemmer, så hvis du er i tvivl om,
vi har din mailadresse og du gerne vil
modtage mail fremadrettet, så send en
mail til formanden, hvor du skriver, at
du gerne vil på maillisten.

Pbv. 
Kim Vullum

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.

23.03.2019 Maling af broerne
Se nærmere side 7.

06.04.19 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.

23.06.19 Skt. Hans aften
Klubben sørger for en helstegt gris,
som forventes klar. ca. 18.00. Til gen-
gæld skal man selv medbringe tilbehø-

Aktivitetsplan - forår 2019

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.

20-21.07.19 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
Julsminde i år.
Nærmere om arrangementet kan ses på
opslag i klubben, når tiden nærmer sig.
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D. 04-02-2019 var vi så heldige at få
besøg af Morten Bech Nielsen. Morten
er tilknyttet Rappala`s danske Proteam.
Morten fisker normalt omkring
Silkeborg og i Storebælt, men han har
også fisket rundt omkring i udlandet,
Morten har flere officielle og uofficiel-
le rekorder i størst fangede fisk, Morten
viste os også nogle billeder af hans båd,
den var rimeligt godt udstyret med
elektronik. Det elektronik Morten har i
båden er af mærket Humminbird, da de
sponsorerere Morten.
Det Morten selv fisker mest efter er gedde,
aborre, sandart og torsk i Storebælt. Når de
fisker efter torsk i Storebælt, fisker de som
regel om aften fra kl. 19 til 24 ca. og altid
omkring Storebæltsbroen, da lysene fra
broen tiltrækker småfisk og dermed også
rovfisken.
Morten havde også nogle råd til os,
angående fiskeriet omkring Norsminde.
I februar, marts, april og oktober skulle
der være gode muligheder for at fange
Havørred. Han havde 2 råd i forhold til
at fange havørreden, man kunne Trolle
eller Dørge fiske i de øverste 3 meter af
vandsøjlen, da ørreden går der for at
fange hundestejler og tobis. Hvis man

trollefisker skal hastigheden være
omkring 2,5 knob. Man kan eventuelt
også ligge sig lidt fra kysten og så kaste
ind mod kysten, da ørreden gerne vil gå
på rimeligt lavt vand, ørreden står også
gerne i områder med tang, hvor de hol-
der pause på deres vej mod åerne.
Maj er godt i forhold til hornfisk, hvis
man trollefisker så gerne plus 2,5 knob.
Juni er god til fladfisk, de fiskes på 4 til
6 meter vand, hvis man lader båden
flyde imens man fisker, skal man bruge
et tungt lod, gerne med perler på, mad-
ding kan være sandorm eller skalrejer.
Juli-September der er makrellen kom-
met, prøv eventuelt med noget natfiske-
ri, man kan fiske med flåd og fiskestyk-
ker på trekrog. Man kan også have
noget fiskeaffald til at hænge i en behol-
der ved båden, da det tiltrækker fisken.
Hvis man trollefisker så gerne 3 knob.
Udstyr der kræves: Der er ikke noget
bestemt, man behøver at bruge. Man
kan fiske med Apexblink, Dipsy Diver
eller Downrigger. Hvis man ikke kan
sejle langsomt nok i forbindelse med
Trolling fiskeriet, kan man bruge et dri-
vanker eller eventuelt en billig spand
hvor man laver nogle huller i bunden.
Husk at binde spanden fast helt inde
ved båden, så den ikke kommer i
karambolage med fiskelinerne.
Man skal helst fiske med strømmen, da
det er den naturlige vej for rovfisken at
jage.
Hvis det kan lade sig gøre vil Morten
komme med hans båd engang i løbet af
sommeren, hvor vi så vil arrangere en
fælles fisketur.

Venlig hilsen 
Fiskeriudvalget

Fiskeaften i Kahytten
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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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Vi er blevet lidt udfordret af den nye
persondata lovgivning, det betyder at
for at være på nødhjælpslisten, skal
man give skrifteligt tilsagn, man kan
sende en mail til
kimvullum@gmail.com.
De oplysninger vi skal have er Navn,
Tlf nr. eventuelt bådplads nr.
Hvis man ikke har mulighed for at
sende en mail, kan man aflevere en
seddel til en fra bestyrelsen med ens
oplysninger.
Sedlen vil blive lagt op på vores hjem-
meside under de beskyttede medlems-
sider.

Dem der står på den eksisterende nød-
hjælpsliste blive slettet, så man skal til-
melde sig igen hvis man vil på nød-
hjælpslisten.
For fremtiden bliver man stående på
listen, hvis man ikke ønsker det, skal
man give besked til formanden om at
man gerne vil slettes fra listen.
Der er ikke nogen frist på hvornår man
skal tilmelde sig, da vi hele tiden hol-
der listen opdateret.
Pbv.
Kim Vullum

Nødhjælpslisten

Traditionen tro blev der den 28. decem-
ber 2018 afholdt julesild i klubhuset. Vi
var 26 deltagere. Klubben gav som
sædvanlig sild og medisterpølse samt
ost og lidt sødt.
Derudover var der Økjærs frikadeller,
røget ål fra Karsten. Birgit havde lavet
røget fasanbryst med tilbehør, Bjarne
gav røget laks og mørbrad med tilbe-
hør. Hanne O. havde lavet en hjemme-
kogt rullepølse med tilbehør. Og til kaf-
fen var der hjemmebagte småkager fra
Erland og fruen.
Drikkevarer var der også rigeligt af og
der blev sponsoreret både hele kasser øl
og spiritus i forskellige varianter.
I løbet af eftermiddagen blev der
afholdt musikquiz. Det var Ole Nielsen
som stod for arrangementet, med mas-
ser af god nostalgisk musik. Og der
blev uddelt præmie til vinderen.

Tak til Ole for god underholdning og
tak til alle som bidrog med mad og
drikkevarer.

Bestyrelsen

Julesild
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Forfuldesejl på Norsminde Havn
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Referat fra generalforsamlingen

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, rund-
stykker, ost, marmelade og en lille
skarp til halsen. Bestyrelsen er til stede
og snakken vil gå lystigt gennem loka-
let. Vi har ligeledes bestilt et forrygen-
de 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 udspi-
lede mave, efter det overdådige mor-
genmåltid.
Kl. 10.00 Lister vi forsigtig hen mod de
allerede klargjorte pensler og ruller,

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 frem-
mødte kommer i farer for at dehydrere.
Kl. 13.00 ca. er vi færdige, hvor efter
der serveres en pølse med brød i klub-
huset. Sluttiden er baseret på min . 12
deltagere. 
På grund af serveringen vil vi være
glade for tilmelding til dagen. Til-
melding på mail til jsra82@gmail.com
eller sms 40477647

Hjælp fra medlemmerne
Vi skal male bådbroen 
og håber på jeres hjælp den 23. marts kl. 9.00

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af beretning v/ Kim Vullum
3. Forelæggelse af regnskab v/ Steen Skriver
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen:

På valg er:
Kim Vullum og Steen Skriver

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

På valg er Preben Jensen
9. Valg af revisorsuppleant for 1 år: 

På valg er: Poul Andersen
10. Evt.
Bestyrtelsesformand Kim Vullum bød

på bestyrelsens vegne velkommen.
ad1) Ralf blev valgt til dirigent og gen-
nemgik dagsorden og konstaterede
at indkaldelse ect. var i sin fineste
orden.
ad2) Beretning (formandens beretning
kan læses i sin fulde tekst på klubbens
hjemmeside). Ralf have bemærkning
om en begrænsning i omfang af
”medlemmer” på nødliste således at det
kun skulle være ”hjælpere” der
stod på listen. Dette førte til en mindre
diskussion om hvorvidt der også
skulle oprettes en kontaktliste, så der i
tilfælde af problemer med fortøjning

Fortsættes side 11
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Sådan ser bestyrelsen ud

Jørn Rasmussen,
Næstformand

Steen Skriver, 
Kasserer

Søren Koliander
Materielforvalter

Kim Vullum
Formand

Ansvarsområder 
i bestyrelsen
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

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

Fritz Zeppelin
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

23 23 88 97

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

KøleJørgen

Fortsat fra side 9

ol. nemt kunne skabes kontakt til båd-
ejerene. Grundet GDPR
skal en sådan liste være frivillig og kan
så ligges under ”medlemssiden”
Beretning blev godkendt.
ad3) Steen fremlagde regnskab hvortil
der dog skulle en yderliguddybning af
udgifter til. Regnskab blev godkendt.
ad4) Kontingent fastholdes på nuvæ-
rende beløb.
ad5) Der var ingen indkomne forslag,
så derfor hastes der videre til 
ad6) Kim og Steen blev genvalgt.
ad7) Birgit blev valgt.
ad 8) Preben Jensen blev genvalgt.
ad9) Der blev peget på Ralf der tog
imod posten.
ad10)
1) Hanne ville gerne høre om det var
muligt at ligge GF før pladshavermødet

da der så var mulighed for at medtage
evt. beslutninger fra vores GF til dette.
Jørn kunne fortælle at der fra næste år
vil blive 2 møder opdelt som ét for jol-
lehavnen og ét for yachtklubben.
At rykke GF vil umiddelbart skabe en
del bøvl. Blandt andet mht. regnskab,
vedtægter etc. Om det skal rykkes kan
tages op på næste GF hvis det ønskes.
2) Jørn forklarede om de problemer der
var p.t (har været gennem sommeren)
med vandtilslutningen til hanerne på
broen rundt i havnen. Der er en lækage
i vandsystemet, men det har ikke været
muligt at lokalisere. Der er koblet et
VVS firma på opgaven der forventes
løst til foråret.
Efter 28 minutter kunne Ralf erklære
generalforsamlingen for afsluttet.
Så var der spisning for de tilmeldte.

Ref. Fritz
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Vognmand

Per Hauge
Malling


