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Det er altid sundt og godt at være gode
venner med sine omgivelser. Vi skal
respektere hinanden for det, vi er.
Vi hjælper også, hvor vi kan - naboen
lånte vores borde og stole samt et have-
bord. Borde og stole fik vi tilbage, men
havebordet var væk. Vi havde lige fået
det af Århus Kommune, så jeg var lidt
irriteret over, at det var stjålet.
Der gik lang tid - vi talte om at støbe
bordene fast og lænke dem o.s.v. Men
vi vil jo også godt have, at de, der besø-
ger pladsen foran klubhuset, må bruge

bordene - eller vi kan flytte dem hen på
grillpladsen.
Nu “fandt” vi det inde hos naboen - et
at vore klubmedlemmer havde set det i
haven. Vi har selv hentet bordet tilbage
igen.
Moralen i denne lille historie er, hvis I
låner noget at vores materiel ud, så sørg
lige for at det kommer tilbage snarest
muligt. Går noget af vores grej i styk-
ker, så sig det til mig - jeg kan ikke lave
det, men det kan andre.

Torben Elhøj

Formandens rubrik

Et lille suk

Husk også vores spændende specialbutik i Højbjerg.
Se alt om den på www.pathenia.dk.

Eller besøg os

PATHENIA
Rosenvangs Alle 214 . 8270 Højbjerg . Tlf. 8627 2800 . Fax 8627 4418

Gl. Krovej 1, 8340 Malling Tlf. 8693 1453

Tak for sommeren 2004. V i har åbent hver weekend i september og lukker
helt den 26.9. V i kommer igen skærtorsdag den 24.3.2005

Hilsen Ib og personalet
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ikke engang - ville jeg have mig en god-
natøl, og jeg skulle måske lige smage på
ROXYEN. Men nej, der var ingen klist-
ret kage. Egentlig kan man vel godt for-
stå, at en 5-6 års knægt ikke kan holde en
hel klistret kage i sig. Det kunne jeg ikke
engang have gjort i stille vejr.

Næste morgen var han dog frisk igen
og vi fik sammen en dejlig sensommer
weekend på Tunø.
Der var ingen spøgelser på hjemturen.
For resten var der heller ikke nogen
ROXY kage.

Motoraften
Aftalen blev først lavet samme dag,
som der var deadline på dette blad, så
derfor kan vi desværre ikke komme
med en nærmere dato for aftenen, men
der vil blive hængt opslag op i klubben,
så snart vi ved nærmere.

Klubben vil en aften i efteråret arrange-
re en “motoraften” i samarbejde med
Peer Høj fra Sondrup Marine Motor.
Peer vil komme og fortælle lidt om
bådmotorer, og der vil blive lejlighed
til at stille spørgsmål om alt inden for
dette emne.

YANMAR DIESEL

Sondrup Marine Motor
Peer Høj

Hovedgaden 12, Gylling
8300 Odder

Tlf.: 86 55 11 57 • Mobil: 20 97 11 59

SALG
SERVICE

RESERVEDELE
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Det var ved at blive sen aften.
Fredagsfilmen var forbi, og Tomas, der
vel var 5-6 år dengang, sov for længst
med mit ene ben som hovedpude. I
løbet af aftenen havde jeg luftet mulig-
heden for at sejle en tur til Tunø, og af
frygt for ikke at komme med ville han
sove op ad mig. Han var forbavsende
hurtig vågen, da jeg blidt ruskede i ham
og spurgte, om vi skulle tage afsted.
Det skulle vi.
Vi fik hurtigt pakket det, vi havde brug
for samt en ROXYkage. En af disse klis-
trede tingester med ubestemmelig smag.
Omkring midnat ankom vi til
Norsminde. Det var sent på sommeren.
Månen var næsten fuld, og der var kun
få drivende skyer på himelen. Vinden
var øst/sydøst. Altså lidt imod, men der
var ikke voldsomt meget af den.
Motoren startede, som den skulle. Og
Tomas og jeg fik hurtigt stuvet båden.
Det er egentligt helt utroligt, hvor
meget arbejde der er i sådan en lille
mand - når det altså er noget, der er
spændende. Vi sejlede ud af havnelø-
bet, og bugten lå badet i månens stråler.
Det var meget smukt at se Helgenæs,
Samsø og Tunø badet i gyldent skær.
Længe varede det dog ikke før der kom
flere mørke skyer, og det begyndte at
blæse noget kraftigt. Stadigvæk var det
fantastisk at se den gyldne skive
komme til syne mellem de efterhånden
forrevne skyer.

Vi var nødt til at lukke presenningen til
for ikke at få røgvand ind. Nu begyndte
det også så småt at regne, og ret hurtigt
stod vandet ned i tove. Væk var bugten
badet i gyldent skær. Nu var det gråt i
gråt og jeg måttge med jævne mellem-
rum have hovedet uden for presenning-
en for at se, om jeg kunne få øje på fyret
på Tunø. Det var godt nok vådt derude.
Efterhånden overvandt kedsomheden
den lille mand, og han bedyrede, at han
ville gå til køjs. Vi var ved at nærme os
Tunø, vidste jeg efter den tid, vi havde
sejlet. Fyret var stadigvæk gemt i disen,
men efter bølgerne at dømme var vi i
Stenkalvrenden. Der er de næsten altid
store. Nå pyt, båden klarede sig jo godt.
Tomas var gået til køjs, og jeg stod helt
i min egen verden. Jeg havde lige haft
hovedet ude for at spejde efter fyret, og
idet jeg vente mig for at fortsætte udsy-
net gennem vindspejlet, fik jeg et chok.
Et stort hvidt spøgelse stod halvvejs
oppe fra lokafet, og de lyde det kunne
udtrykke var grufulde. Jeg var klar
over, at det havde taget Tomas, og nu
kom turen til mig. Jeg fik dog styr på
min panik, og ved at høre nærmere
efter var lydene nok mere som opkast-
ningsgylp end egentlige spøgelseshyl.
Han var godt nok sløj den lille mand.
Efter han havde gylpet færdig fik jeg
ham til køjs igen. Fik spulet dørken og
fortsatte med åben presenning.
Vel ankommet til Tunø - Tomas vågnede

Dengang jeg havde et 
spøgelse ombord...

En beretning af Ole Gundersen
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Det er selvfølgelig  et sats at komme ud
at sejle med flere både i jolleklubregi.
Vi prøvede alligevel i den såkaldte
bededagsferie.
Fredagen oprandt - skippermøde kl
11.00 i klubben . Hvor var alle de der
skulle med til Mårup? Nå jo, nogle var
til konfirmation andre til noget andet.
Så vi sejlede altså selv, men så til Tunø.
Vejret var ikke det allerbedste, men en
Diana kan jo klare sig. En hyggelig
aften på  denne ø sammen med Bente
og Søren på kroen. Senere dukkede Ole
Gundersen op. Han havde alligevel for-
trudt at han ikke tog med, og minsanten
om ikke også Henrik Skytte viste sig.
En fest blev det da til.
Lørdag morgen tidlig ankommer Per og
Anna i regnvejr. Morgenmad på
Mejeriet, en tur rundt for at se om vi
kunne finde husly, så vi endte på
Kroen. Her blev vi det meste af dagen.
Susanne havde medbragt noget mad,
men ikke nok til alle, så Søren og Bente
supplerede. Atter en hyggelig aften, vi
plettede vist lidt på Bentes bord.

De fleste sejlede så tilbage til
Norsminde. Skytte og os selv sejlede til
Mårup i det fineste solskin; vi skulle jo
nå turen som vi havde aftalt. En god
times tid derovre var nok, Henrik ville
til Norsminde, og Susanne var blevet
sulten, så vi tog tilbage til Tunø, Her
møder vi så Elmer og Kurt på Mejeriet,
så dagen sluttede hyggeligt. En dejlig
sejltur hjem i stille  vejr med flot sol.
Turen endte alligevel med, at vi så
mange medlemmer på denne udflugt.
Vi må prøve at lave en tur til næste
sommer igen. 
Måske er det for mange dage at være
væk? Er det bedre med nogle endagstu-
re? Hvad synes I selv?
I denne sommer fik vi ikke så mange
gode sejldage, som vi kunne ønske os,
da det har blæst og regnet meget. Vi
håber på en bedre sæson i 2005.
God vintersæson. Jeg håber, vi ses i
klubben til de møder, vi laver.

Torben Elhøj

Udflugt med Jolleklubben
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Afgifter for 2004
Gæsteleje/jollehavnen NORD Kr. 150,-/overnatning
Gæsteleje/kølbådshavnen SYD Kr. 190,-/overnatning

Jolleplads på land SYD Kr. 800,-/sæson inkl. slæbested

Leje af bådplads

Jollehavnen NORD Kr. 400,-/måned
Kølbådshavnen SYD 2% af indskud på den nødvendige 

pladsstørrelse pr. måned, oprundet 
til nærmeste beløb, 
deleligt med kr. 5,-

max. 225 cm A-pl. Kr. 1865,-/måned
max. 225 cm B-pl.Kr. 1050,-/måned
max. 275 cm B-pl.Kr. 1200,-/måned
max. 325 cm B-pl.Kr. 1350,-/måned
max. 375 cm B-pl.Kr. 1500,-/måned

For hele sæsonen betales samlet 
6 rater (ekskl. vinterlandplads)

Landplads/vinteropbevaring tilbydes kun undtagelsesvis.
Pris som 1 måneds leje

Sæsonkort til slæbested Kr. 400,-
Brug af slæbested (ned og op) Kr. 150,-
Traktorassistance Kr. 150,-

Både uden fast plads i havnen

Brug af mastekran Kr. 150,-/pr. gang
Brug af søsætningskaj Kr. 200,-/pr. gang

FONDEN NORSMINDE LYSTBÅDEHAVN
Bestyrelsen / maj 2004

Husk at meddele til 

havnen hvis

n du flytter adresse

n du får ny båd

n du ændrer din forsikring
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på Århus Bugten, at Norsminde
Jollehavn stadig lever og er aktiv.
Samtidig med at vi fik skabt en dejlig
hyggeplads og forøget bålet med en
ordenlig omgang brændsel, fik vi en
rigtig hyggelig dag ud af det ved at

hjælpe hinanden med et stykke arbejde,
der bare skulle udføres - de medlem-
mer, der som sædvanlig kom forbi
klubben på vej hjem fra arbejde for at

få sig en hyggelig sludder med venner-
ne, greb straks et redskab eller et par
arbejdshansker og gik ufortrødent i
gang med at hjælpe til. Bagefter fik alle
sig en velfortjent læskedrik, og endnu
en dag i klubben var bare “kanon”.
Se, det var jo hele tre ting på en gang!

Ja, men det erjo hele tre ting på en
gang - det gårvirkelig ikke... Joh, i
Norsminde Jolleklub går det nok.
Det har gennem et stykke tid været
bestyrelsens ønske at skabe en hygge-
plads foran klubhuset, hvor medlem-
mer og havnens øvrige gæster kan
sidde og nyde udsigten over havnen,
medens man evt. nyder en grillmiddag
en lun sommerdag/aften. 
Samtidig er det en tradition, at klubben
i samarbejde med Norsminde
Strandjagtforening afholder en uforlig-
nelig Skt. Hans-aften med grillmad,
Skt. Hans-bål, båltale og almindelig
hyggelig samvær. 

Så i samarbejde med Henrik Skytte
(aut. buskrydder-ejer) udtænkte man
den snedige plan at bruge en ganske
almindelig fyraftens-møde-dag til at
rydde et område i nærheden af flag-
stangen for hybenbuske og derved
skabe plads til et lækkert bænke-grill
miljø i umiddelbar nærhed af klubhuset.
To mange-kilos trailerfulde grenaffald
blev det til, efter et par vaskeægte
buskrydderførere havde “ædt” sig gen-
nem ca. 40 m2 hybenvildnis. Disse to
trailerfulde grene blev straks kørt ud til
Skt. Hans-bålet, hvor de den 23. juni
skulle bevidne over for enhver sejlende

Grillplads, Skt. Hans bål og hygge

Så ikke et ord om, at Skytte ikke vil arbejde.

Nå, ja - lidt luxus tillader vi os vel alle!

Velfortjent hygge er altid på sin plads.

8 September2004

Husk redningsdemonstration 
i havnen

søndag den 19.9.2004 kl. 11.00

Vinterkonservering af dinmotor udføres. 
Alle mærker - såvel inden-
bords som udenbords.
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Norsminde 
Strandjagtfor ening

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
torsdag d. 4.11.2004 kl. 18.30

i Norminde Jolleklubs hus “Kahytten”

Dagsorden
Valg af dirigent

Formandens beretning
Regnskab

Indkomne forslag
Valg

Formand Ralf Petersen
Bestyrelsesmedlem Per Sørensen

Suppleant Steen Poulsen
Revisor Kjeld Rasmussen

Revisorsuppleant Henrik Skytte
Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden 
i hænde senest d. 28.10.2004

Arrangementer i sæsonen
Redningsdemonstration i havnen d. 19.9.2004 kl. 11.00

med Århus Brandvæsen

Generalforsamling d. 4.11.2004 kl. 18.30

Gourmetaften d. 26.11.2004 kl. 19.00
Pris: 20,-kr. Vi medbringer hver især en ret (helst vildt eller fisk) inkl. evt. tilbehør.

Øl og vand kan købes, vin medbringes selv

Julehygge d. 9.12.2004 kl. 19.00
Pris: 20,- kr. Glögg, æbleskiver og videofilm

Fællesjagt d. 22.1.2005 kl. 7.30
Vi mødes uanset vejret til rundstykker i Kahytten

Tilmelding til gourmetaften skal ske til formanden senest d. 19.11

10 September2004

Jan Simonsen
Salgsnet.dk

Østermarksvej 136
8300 Odder

Tlf. 86 54 61 05

Et rigtigt godt 
alternativ til andet 

kvalitetshundefoder

Din lokale forhandler:

V/Henrik Skytte
Aut. VVS inst.

Alt VVS- og
blikkenslager-

arbejde udføres

86 93 12 88

Fax 86 93 12 89
E-mail: vvs@skytte-vvs.dk

www.skytte-vvs.dk

Det er lykkes os at fremskaffe opskrif-
ten på Romles berømte edderfugle-fri-
kadeller.
Den bringes her med eneret for Jolle-
bladet.

Ingr edienser:
500 g flæskefars 19%
3 stk. edderfugle = 6 bryststykker
100 g fersk spæk
100 g røget spæk el. snitte
2-3 store løg
3-4 spsk mel
mælk eller vand
1 spsk bagepulver

2-3 æg
salt + pebber
eventuelt vildtkrydderiblanding

Fremgangsmåde:
Fersk og røget spæk, edderfuglebryster
og løg hakkes og blandes med øvrige
ingredienser.
Væde tilsættes til farsen har “frikadel-
lekonsistens”.
Dellerne formes og steges ved middel
varme.
God appetit.

Romle’s deller
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19. septemberkl 11.00
Århus Brandvæsen vil denne dag
demonstrere redningsudstyr og vise
hvordan, du slukker en brand i din båd
samt mange andre spændende ting.
Strandjægerne og Jolleklubben står for
dette arrangement. Vi håber at se
mange af jer der ikke kommer så tit på
havnen. Vi stiller vores nye partytelt
op, griller nogle pølser og sælger lidt øl.

7. oktober kl. 19.00
Hermed indkaldes der til ordinær gene-
ralforsamling i Jolleklubben. Mødet
starter kl.19.00. Du kan se dagsordenen
andet steds i dette blad. Vi gør opmærk-
som på at det kun er for medlemmer af
Jolleklubben.

23. oktoberkl. 9.00
Standerstrygning  og en mindre opryd-
ning på området og i klubhuset  - gan-
ske som vi plejer. Kaffe og rundstykker
og en lille Dr. Nielsen, også som vi
plejer.
Vi stryger standeren kl.11.00. Det blev
ikke helt den sommer, som vi håbede
på, men så må vi håbe på en god vinter
med høj himmel og blankt vand. Vi har
lidt til gode.

28.decemberkl . 12.00
Årets store sildebord med mere. Denne

dag ved jeg, der er flere, der ikke kan
vente på. Der bliver trængsel i klubhu-
set denne dag. Tilmelding er nødvendig
- ring venligst til en i bestyrelsen.
Navne og telefonnumre findes andet-
steds i dette blad.

En aften i efteråret vil Peer Høj fra
Sondrup Marine fortælle og vise hvor-
dan du behandler din motor. Vi ved
ikke endnu, hvornår det bliver. Du må
holde øje med opslagstavlen i klubhu-
set.

Herudover vil vi prøve at lave en mad-
dag i klubhuset en lørdag hver måned.
Det kunne være hyggeligt med lidt
socialt samvær, vi kan eventuelt skiftes
til at lave en delle eller noget andet
lækkert mad. Vi hører gerne fra nogle
dygtige madlavere. Ring venligst sna-
rest -  arbejdet bærer lønnen i sig selv.

Det var, hvad vi nåede. Andre må gerne
bidrage med andre aktiviteter. Vi er
lydhøre for gode ideer.

Aktivitesplan for efteråret 2004

Mød op til 
klubbens 

arrangementer

12 September2004

Til hund
og jæger...

Patroner og riffelammunition
lagerføres

Våben hjemtages på bestilling

Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 7.30 - 16.30

Lørdag kl. 9.30 - 12.00
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Jeg havde lovet at holde båltalen til
denne traditionsrige aften på
Jollehavnen. Jeg har brugt timer på at
skrive en tale, som måske indeholdte
en del af det religiøse, som denne aften
jo i gamle dage var en del af.
Vi havde sikret os imod regn, klubben
har nemlig indkøbt et dejligt stort telt.
Der er lige plads til de borde, som
Århus Kommune har stillet til rådighed
for området. Grillen var tændt, øllet
indkøbt. En rigtig god aften og kasse-
ren var i det gavmilde hjørne.
Desværre kom jeg jo ikke til at holde
min tale. Den får i så til næste år.
Vinden løjede af, så vi var flere, der
“desserterede” til Tunø. Vi skulle til
den årlige festival, og med vejrudsigten
for de kommende dage, besluttede vi i
hast at sejle.
Jeg forsøgte at overbevise Ole
Gundersen om, at han kunne holde min
tale, men den var vist nok lidt for reli-
giøs. Beklager Ole, men du fik da holdt
en fin båltale alligevel.
Som sædvanlig havde vi en god festi-
val. Der var dog ca. 250 deltagere, som
ikke kunne komme derover på grund af
det dårlige vejr. Heller ikke de sædvan-
lige søndagsgæster, men så slap vi jo
for at sejle om kap hjemover.
Åh jo! Der var jo lige det med Niels
Olesen. Han har aldrig glemt, da jeg i
min gamle røde båd sejlede rundt om
ham et par gange - i blæsevejr. I hvert
fald skulle han hævne sig da vi sejlede
hjem. Nu har familien Olesen jo fået en
speedbåd, der kan sejle 27 mil/timen.
Han kom så tæt på, at flere i vores båd

fik våde bukser. Nå, men Olesen - alt er
dig tilgivet. Måske var det Hanne, der
lokkede dig til det?

Torben Elhøj

Sct. Hans Aften endte 
på Tunø-festivalen

Traktorfør ere
Skal din båd op, så kontakt 
i god tid en af følgende godkendte 
traktorfør ere:

Karl Nørskov
Mich. Ankersvej 8, 
8270 Højbjerg
Tlf.: 86 27 21 52

Kim Kristensen
Nyløkkevej 56
8340 Malling
Tlf.: 86 93 24 68

Erik Lauritsen
Fjordvej 32
8340 Malling
Tlf.: 86 93 01 21

Kur t Andersen
Gl. Krovej 37b
8340 Malling
Tlf.: 86 93 25 67

Steen Poulsen
Rudevej 51
8300 Odder
Tlf.: 20 13 64 42

Arne Jensen
Fasanvej 3
8300 Odder
Tlf.: 86 54 28 39

14 September2004
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I Norsminde Jolleklub
Onsdag den 7.10.2004 kl. 19.00
i Kahytten

Dagsorden:
1 Valg af dirigent
2 Bestyrelsens beretning
3 Forelæggelse af regnskab
4 Fastsættelse af kontingent
5 Valg til bestyrelsen for2 år

På valg:
Bent Pedersen (modtagerikke genvalg)
Ole Gundersen (modtagergenvalg)
Sten Skriver (modtager genvalg)

7 Valg af 2 suppleanter
8 Valg af 2 revisorer
9 Valg af revisorsuppleant
9 Indkomne forslag
10 Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden (Torben
Elhøj, Løjenkærvej 22, 8300 Odder) i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.

Indkaldelse til ordinær
generalforsamling

16 September2004

Løsning på krydsen 
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Vi lukker for sæsonen den 31.10.2004
og glæder os til næste sæson

der starter den 19.3.2005 
med åbent fra kl. 8.00 - 20.00

Har du tjekket
dine 

fortøjninger?
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ODDER TRÆLAST & BYGGECENTER A/S

Banegårdsgade 27, 8300 Odder. Tlf. 8654 0088

Fax. 8654 3605 email: mail@oddertrae.dk

18 September2004

Når det er tåget og vi befinder os i nær-
heden af færgeruten - det være sig såvel
hurtigfærgen eller “bare” Tunø-færgen
er det ofte med liv, lemmer og båd som
indsats.
Efter en diskussion i klubben satte
redaktionen sig for at undersøge, hvo-
vidt færgernes radar kan opfange vores
små både. Vi ringede til koordinerende
skibsfører Jens Nielsen fra Molslinien
og forelagde ham vores problem. Jens
Nielsen kunne bekræfte, at vores både
er for små til at radaren kan opfange
signaler fra dem, hvis ikke de er forsy-
net med radarreflektor. 
Jens Nielsen poienterede, at det ikke er
nok at købe en radarreflektor og så
lægge den i bunden af båden.
Refleksen skal anbringes på en mast,
således at den befinder sig ca. 2,5 m
over vandoverfladen.
Specielt på jagtbåde er man måske ikke
så interesseret i at have en mast til at
rage op i skudlinien, men man kan så
eventuelt montere reflektoren på et
kosteskaft, en bådshage eller lignende
og kun rejse den i tilfælde af tåge.
Når en reflektor er korrekt monteret, vil
færgerne normalt - alt efter forholdende
- kunne se os på ca. 1-2 mils afstand.
En radarreflektor kan erhverves fra ca.
150,- kr., så de fleste skulle have en
mulighed for at være med her.
Opfordringen skal lyde: Få nu anskaf-
fet den radarreflektor - det ville dog
være kedeligt hvis klubben mister med-
lemmer på den konto.

Den kan ikke garantere, at du bliver set, men
den giver dig noget større chancer for det.

Husk din radarr eflektor
Der har flere gange været diskussion i klubben
om, hvorvidt færgerne og andre kan se os på
deres radar

Der findes flere typer radarreflektorer, men
efter flere forsøg er man nået frem til, at de
traditionelle hjørnereflektorer stadig er de mest
effektive, når de er rigtigt anbragt (mindst 2,5
m over havoverfladen). Men vær opmærksom
på, at ingen reflektorer kan garantere, at du
bliver set. 
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Tlf. 86 26 02 55

Kan tilbyde:
Bowling • Compact golf • Petanque • Pool • Dart
Spillehal • Solarium • Kiosk • Cafe • Restaurant
Selskaber • Mad ud af huset • Fødselsdag • fester

Frokoster • Receptioner • Kurser • Møder

Ring og få et godt tilbud

Vi ses

Odder Bowling Center, Ballevej 2
Tlf. 8654 1300 . Fax 8654 1351

DDER
BOWLING CENTER


