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Bestyrelsens rubrik

Fra bestyrelsen side skal lyde en tak til
afgående bestyrelsesmedlem Søren
Koliander for det arbejde, han har lavet
i klubben. Søren er stadigvæk med i
Fondsbestyrelsen for havnen, så vi vil
stadigvæk have et tæt samarbejde med
ham, da det er ham, der er materialeforvalter for Havnen på Nordsiden. Så
hvis der er nogle problemer omkring
broen eller slæbestedet, er det Søren i
skal tage fat i.
Standerhejsningen er d. 4 april. Før
standerhejsningen skal vi have malet
vores bro. Det bliver d. 21 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.
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.
Vi er i gang med at lave så man kan se
sit bådplads nr. ude fra vand siden. Vi
er også i gang med at sætte nye pladsnumre på broen.
Steen har været til møde i Norsminde
for Fulde Sejl, som afholdes d. 13. juni.
fra kl. 11 til 17. Det lyder 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. Arne vil også gerne lave noget med
børnene, hvor de kan lære at binde
knob.
For de voksne vil der som sædvanligt
være rejst et telt, hvor der spilles
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musik, og der vil være mulighed for at
købe lidt til ganen.
Spisningen om aftenen har vi valgt at
aflyse, muligvis bliver der lavet noget
spisning over på den anden side af havnen.
Klubben arranger som sædvanligt også
en weekendsejlads. Det bliver i weekenden d. 15.-16. august. Der står lidt
om turen i bladet.
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
nogle arrangementer omkring fiskeri.
Der var flere af dem der deltog, der
ikke havde været med før. Vi er ikke
sikker på om, de deltog pga. emnerne
eller om, det var fordi, at nogle af vores
klubmedlemmer viste, de også mestrede bagningens kunst. Men mon ikke
det var fordi, der var stor interesse
omkring de emner, der var valgt. Skulle
du have et ønske til et emne, vi tager op
i løbet af vinteren, så tag fat i en fra
bestyrelsen eller fiskeudvalget.
Vi har jo fået en ny materialeforvalter i
bestyrelsen. Andreas er ikke i klubben
hver eneste dag, så hvis i opdager nogle
ting, der skal ordnes, så kan i sende en
mail eller ringe til Andreas, kontakt
oplysningerne finder i på vores hjemmeside.
Derudover har vi også valgt at lægge en
bog i klubhuset, hvor man kan skrive
ønsker/defekter i. Men hvis det er
noget der haster, skal man skrive en
sms eller ringe til Andreas.
P.bv. Kim Vullum
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Aktivitetsplan - forår 2020
21.03.2020 Maling af broerne
Se nærmere side 7.

04.04.2020 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.

12.06.2020 Opsætning af telt

Vi mødes kl. 14.00 for at sætte teltet
op, så det er klar til Norminde for Fulde
Sejl.

23.06.2020 Skt. Hans aften

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.

15.-16.08.20 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
Julsminde, som vi ikke nåede sidste år.
Nærmere om arrangementet kan ses på
opslag i klubben, når tiden nærmer sig.

Klubben sørger for en helstegt gris,

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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Ved betaling af kontingent
Ved betaling af kontingent, så er det
vigtigt, at du skriver PLADS NR. eller
PM NR på dit girokort.

Det gør det nemmere at registrere din
indbetaling.
Venlig hilsen Kassereren

Duelighed.dk
Jeg vil gerne reklamere lidt for denne
hjemmeside. Der er en masse gratis
stof, men man kan også tegne et
årsabonnement til 195 kr. Så har man
mulighed for at tage flere kurser, hvor
man kan gå til en online prøve, det
kunne bla. være et VHF Certifikat.
Når man har betalt, har man adgang til
alt deres undervisningsmateriale i et år.
Vi er 2 fra klubben, der tog vores VHF
certifikat på den måde sidste vinter.
Der ligger nogle forskellige prøver på
deres side, hvor man kan øve sig. Når
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man så føler sig klar, kan man gå til
prøven online. Hvis man mod forventning skulle dumpe, kan man bare gå op
igen, men sværhedsgraden på prøven er
ikke specielt høj, så de fleste vil bestå
uden problemer første gang.
Det man skal betale ud over abonnementet er hæftet, der hedder “Radiostationer i skibe”, og som kan købes
til ca. 139 kr. Dette hæfte kan godt
deles af flere, da det kun skal bruges til
opslag under prøven.
Kim Vullum
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Weekend tur på havet 2020
Turen finder sted den 15.-16. august og
går igen til Julsminde. Det er noget
senere end tidligere år, men vi håber på
flere deltagere, da sommerferien er slut
for de fleste.
Vi mødes i kahytten kl. 9.00 til en kop
kaffe incl. rundstykker m.m.
Godt vejr er en forudsætning for en
hyggelig weekend, og vejret vil vi tage
bestik af, medens kaffen nydes.
Hvis vi mod forventning får dårligt
vejr, har vi besluttet, at vi tager bilerne
og kører til Julsminde og nyder en fro-

kost på en restaurent i havnen. Klubben
vil stadig give det samme tilskud til forplejningen, som hvis vi sejlede.
Sidste år trodsede vi blæsten og bølgerne og måtte søge nødhavn i Hou. Det
sker ikke for os i år. Vi vil sejle til
Julsminde og overnatte, hvis det er
muligt.
Derfor beslutningen om at tage bilerne.
Hvis vejret viser sig fra sin værste side,
så får vi dog lidt social samvær.
Pbv. Jørn

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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Hjælp fra medlemmerne
Vi skal male bådbroen
og håber på jeres hjælp den 21. 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 opslag i
klubben,
mail
til
sekretaer
@norsminde-jolleklub.dk eller telefoninsk til Steen på 24 87 76 10.
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Klubben på MobilePay
Nu er vi i jolleklubben også blevet helt moderne. Det betyder
at Norsminde Jolleklub har fået
en Mobilpay konto.
Hvad betyder det i praksis for
medlemmerne? Det betyder, at
man fremadrettet har mulighed
for at betale sit kontingent på
Mobilpay. Man kan selvfølgelig
også betale på samme måde,
som man altid har gjort.
Det er vigtigt, at man husker at
skrive sit Plads nr. eller PM nr.
(passiv medlems nr.), der hvor

man kan tilføje en kommentar,
da det ellers bliver umuligt for
Steen at se, hvem der har
betalt. Det samme gælder selvfølgelig også hvis man betaler
ved hjælp af Girokort. Klubbens
Mobilpaynr. er: 10 87 77

Forfuldesejl på Norsminde Havn

8

Marts 2020

Genoptryk

Fortøjning af både i jollehavnen
For at forhindre bådene i at blive ødelagte, og også for at forhindre at stolper
og broer bliver ødelagte, skal bådene fortøjes efter følgende anvisninger

Når anvisningerne følges og bådene er
bestykket med to fendere på styrbord
og bagbord side, kan bådene ikke
beskadige hinanden. Fendere skal
benyttes i henhold til Fondens særlige
betingelser § 16.
Til fortøjning til pælene i havnebassinet skal der til hver pæl anvendes:
1 stk. lod
1 stk. galvaniseret blok
(skal kunne anvende min. 10 mm tov).
Ca. 6 meter 10 mm tov

Forslag til udførelse af lod:
Loddet kan støbes i et stykke 110 mm
nedløbsrør i 40-60 centimeters længde
afhængig af bådens vægt.
Der skal faststøbes et øje i toppen for
fastgørelse af den ene tovende.
Hvis cylinderen er 50 cm lang, vejer
den ca 12 kg.
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Galvaniseret blok.

Blokken fastgøres til den øverste del af
stolpen.
Tovet føres fra loddet gennem blokken
og bindes til bådens agterende eller
stævnen, afhængig af hvordan båden
placeres på pladsen.
Såfremt du er i tvivl om ovenstående,
kan du kontakte et bestyrelsesmedlem.
Pbv. Jørn

Husk at
rydde op
efter dig
selv
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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
Andreas - Materielforvalter
Huset og omgivelserne

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

Andreas Breuer
Materielforvalter
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Bestyrelsens
adresser og
telefonnumre
finder du på side
2 her i bladet.
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Mindeord

Birgit Kjellberg
er desværre sovet ind d. 25-02-2020
Birgit har altid været en stor del af
klubben. Birgit har været primusmotor
på For Fulde Sejl, hun har altid sørget
for, at der var mad til vores
Standerstrygning. Hvis man spurgte
om hjælp, var Birgit altid villig til at
hjælpe, og man kunne også være sikker
på, at Birgit nok skulle fortælle en, hvis
der var nogle ting, hun ikke var
enig i.

Æret været hendes minde

KøleJørgen
V/Henrik Skytte
Aut. VVS inst.

Alt VVS- og
blikkenslagerarbejde udføres

23 23 88 97
E-mail: vvs@skyttevvs.dk
www.skyttevvs.dk
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Vognmand

Per Hauge
Malling

Tlf. 86 26 02 55
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