
September 2006 - 28. årgang

Nu med ny delfin



September2006 3

Hen overen herlig sommer
Lidt forår - lidt regn, herefter en virke-
lig fantastisk sommer. Har man i år
ikke fået sin lyst til sejlads stillet er det
ikke på grund af vejret. Selv Ralf har
været så flittig, at han har været på land
(eller bund) flere gange. Håber meget,
at du nu har styr på det HELE.
Undertegnede havde en dejlig sejltur til
Mårup. Da vi skulle hjem ville motoren
ikke starte - SHIT!! Nå, polsko blev
renset m.m. indtil jeg efter en times tid
opdagede at gearvælgeren stod ca. 1
cm. forkert, hvilket betyder, ingen start.
Ja, så dygtig en "mekanikere" har vi i
klubben, men hva´ jeg fik da også lidt
ir af, så går det nok igen.
Mogens samt medhjælpere har haft en
travl sæson med toiletterne med de
mange brugere på grund af det gode
vejr og måske ekstra væske! Men det
ser ganske godt ud.
Materialeforvalteren har svunget pis-
ken, så der er blevet ryddet godt op i
buskads omkring bænk og flagstang, vi
havde vist glemt den bænk. Maling af
borde/bænke nås også. En hjørnebænk
blev det til af et par flotte planker
"Romle" heldigvis ikke fik brug for i
"paladset" på Tunø.
Vi har endelig fået nyt klubflag - det
var ikke så nemt endda, Ralf måtte
mange år tilbage i sin faglige kunst som
grafiker for at få lavet den forhåbentli-
ge rigtige delfin, en såkaldt rentegning
som skulle bruges i det nuværende
tekniske samfund.

Bisserne har været i gang hele somme-
ren, hver tirsdag, med at forlænge halv-
taget på bagsiden af klubhuset, således
vi forhåbentlig til standerstrygningen
kan holde TOTAL oprydning i værk-
sted samt skur. Vil du være med til at
vurdere hvad der skal beholdes, eller
afdrage effekter så mød op d.21.10.
P.S. der vil blive skåret til benet, og det
er IKKE for at der skal fyldes op igen
med ting som kun bruges meget få
gange om året - eller aldrig!!
Da vores gamle bådtrailer har udtjent
sin værnepligt har vi i bestyrelsen ved-
taget man indhenter tilbud på en ny,
som skal kunne bruges af alle bådtyper
i jollehavnen. Anslået udgift er lidt
vanskelig pt. men størrelsesordnen er
10.000 -  12.000 måske lidt mere.
Håber Kurt og Romle klarer opgaven
inden foråret.
Vi har også drøftet alternativ varmefor-
syning - en varmepumpe. En sådan kan
købes for ca. 10.000. 

Vurdering fra bestyrelsen:
Årligt strømforbrug var sidste år totalt
4.200,-. Deraf er anslået andel til varme
ca 2.500,-. Besparelsen med en varme-
pumpe udgør ca. 60% =1.500,- pr. år.
Det vil sige at investeringen forventes
afdraget på ca. 8 år, hvilket bestyrelsen
mener ikke er fornuftig pt. Punktet kan
selvfølgelig tages op igen. Altså ikke
nu.
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Snart er renoveringen/udbygningen af
skuret er overstået. 
Det har været et stort projekt for bisser-
ne, men det grå guld har heldigvis lyst
og evner til at løse opgaverne. Vi glæ-
der os til at kunne holde et "lille" rejse-
gilde til standerstrygningen - ca. kl.
11.00
Godt gået til alle bisserne.

Niels

“Bisserne” slår til igen

54 September2006

Fortsat fra side 3
Det var vist alt fra bestyrelsen denne
gang - Mød op til diverse arrangemen-
ter resten af året til nogle hyggelige
timer.
Tak til alle som har ydet en indsats for
at få det hele til at se godt ud, jeg kan
godt se der er mange gengangere der

tager det store slæb - har du lyst og tid
- er der støvsuger i hjørnet ved skæn-
ken - redskaber i skuret, der dur - der-
efter sæt dig på en bænk - og nyd en
stille "skænk".

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Niels

Har du prøvet 
at gøre rent
i klubben?

Misbrug af skraldespandene
Der har sommeren over været proble-
mer med overfyldte og stinkende skral-
despande. Derfor skal det her pointe-
res, at spandene er beregnet til affald
fra klubhuset og området omkring os.
Selvfølgelig er der også plads til den
tomme dåse, eller hvad du nu måtte
have af rester fra sejlturen.

Sådan skulle spandene gerne se ud - altid...

Derimod er spandene ikke beregnet til
hverken husholdsningsaffald derhjem-
mefra eller fiske/vildtaffald. Vi får ikke
tømt så ofte, så organisk affald vil hur-
tig komme til at stinke ganske forfær-
deligt - specielt i sommervarmen.
Bestyrelsen takker for Jeres forståelse.

Bestyrelsen

Vi har nu fået et flot lukket skur, somkan aflå-
ses.
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21.10.06  Standerstrygning
Kl. 9.00 Morgenkaffe og almindelig 

oprydning/rengøring
Kl. 11.00 "lille" rejsegilde af skuret
Kl. 11.30 Standeren stryges
Kl. 13.00 Skipperlabskovs med 

tilbehør og kaffe.
Tilmelding til spisning - se opslag i
“Kahytten”.

28.12.06 kl.12.00 Julesild
Der serveres sild, medister, ost, snaps
og sennep.
Øl og snaps sælges til kr. 5.-
Tilmelding - se opslag i “Kahytten”.

Aktivitetsplan - forår 2006

7.11.06 Generalforsamling
Se indkaldelse på modsatte side.

Indkaldelse til
generalforsamling
I Norsminde Jolleklub
tirsdag den 7.11.2006 kl. 19.00

Dagsorden
1. Valg af dirrigent.
2 Bestyrelsens beretning v/ Niels
3. Forelæggelse af regnskab v/ Steen.
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg til bestyrelse:

Steen Skriver modtager genvalg
Ole Gundersen modtager genvalg
Carsten Mikkelsen modtager genvalg
Valg af 1. revisor:
Niels Olesen modtager genvalg
Valg af 1. supleant:
AsgerAndersen modtager ikke genvalg

Bestyrelsen foreslår Carsten Andersen
6. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest d. 24.10.06.
Efter generalforsamlingen, erder spisning, med Jolleklubben
som vært.

HUSK TILMELDING TIL SPISNING VED OPSLAG I
KAHYTTEN ELLER TIL STEEN SKRIVER TLF, 8626 1145

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

Eller besłg os

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

Gl. Krovej 1, 8340 Malling Tlf. 8693 1453

Vi glæder os til at åbne den nye sæson med masser af gode tilbud
skærtorsdag den 13. april 2006

Hilsen Ib og personalet
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Så lykkedes det. Min båd er endelige
kommet i vandet, og den er rent faktisk
i stand til at sejle ved egen kraft. Det er
ellers noget siden (faktisk to år og 4
måneder). Historien er den, at jeg nok
ikke er den heldigste mand i havnen,
samtidig med at jeg heller ikke er det
store motormaskimekaniske geni. Så i
den tid jeg har haft båden er jeg blevet
trukket i havn adskellige gange. Sidste
gang var til Tunøfestivallen i 2004,
hvor motoren sagde underlige lyde og
røg lige vel meget. Kurt var (som sæd-
vanlig) ude for at trække mig ind.
Dagen efter forsøgte jeg mig igen med
en tur til Hov - Elmer hentede mig
dagen efter!
Nu kom båden så på land, og jeg fik
handlet mig til Elmers gamle Yanmar-
motor. Efter en fantastisk hjælp fra
Ballegård med montering af motor
m.m. lykkedes det så endelige at få
båden i vandet. Det var en stor dag, og
det varede da også en hel nat før Ole G.
ringede og fortalte, at den stod på bun-
den. 
Med hjælp fra Skytte og hans trailer
samt en del af gutterne fra klubben lyk-
kedes det at få båden trukket op igen.
Efter båden var en tur hos Sondrup

Marine hjalp Ballegård mig så færdig
med den (og forbød mig at sætte den i
vandet, før han var tilstede).
Nu er båden så i vandet (ovenpå),
Rumle har justeret lidt på gassen, så
motoren nu kører perfekt.
De gange, jeg har fået hjælp til båden,
ville fylde hele dette blad, hvis jeg rem-
sede dem op. Derfor bare dette eksem-
pel.
Når jeg så tænker tilbage på hele forlø-
bet, jeg har haft med min båd, slår det
mig, at vi har en helt fantastisk klub
med nogle helt fantastiske mennesker.
Det er stort set alle, der har den daglige
gang i klubben, der har hjulpet mig i
projekt “Ralf har fået båd” med en tål-
modighed man kun sjældendt ser (gan-
ske vist er lytte-tålmodigheden vist ved
at være brugt op, når jeg fortæller om,
hvordan jeg nu kommer i havn ved
egen kraft).
Moralen kunne være, at vi måske lidt
oftere skal tænke på, hvor priviligerede
vi egentlig er at kende og omgås så fan-
tastiske mennesker.

Tak til Jer alle for hjælpen.
Ralf 

- måske alligevel den heldiste mand

Den sejlersgu selv

8 September2006

Banegårdsgade 27, 8300 Odder . Tlf. 8654 0088

Fax. 8654 3605 email: mail@oddertrae.dk

ODDER TRÆLAST & BYGGECEN TER 
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Det store fremmøde udeblev, men hel-
digvis mødte den hårde kerne som sæd-
vanlig.
Der var morgenbuffet og en lille én og
efterfølgende et godt byggemøde om
udvidelsen af skuret, hvor Poul var den
store arkitekt. Tegne kan han vist ikke,
men med arme og ben får han alligevel

forklaret sine tømrersvende, hvordan
det skal se ud.
Ved standerhejsningen skulle Jolle-
sangen naturligvis synges. Arne sang
for, og det blev måske i en lidt for høj
toneart. Efter Arnes eget udsagn skyl-
des det, at han er begyndt at gå med G-
streng. Niels

Standerhejsning

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

Sådan serbestyrelsen ud

Niels Normann
Formand

Ole Gundersen, 
Næstformand

Sten Skriver, 
Kasserer

Carsten Mikkelsen
Sekretær

Kurt Andersen,
Materielforvalter

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

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

Har du tjekket
dine 

fortøjninger?
Bestyrelsens
adresserog 

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.

Niels

Små vimpler
med Norsminde Jolleklubs logo
kan købes ved Steen Skriver for

kun 25 kr incl. alt - 
undtagen snor, montering, 

garanti m.m

Sten Skriver
Jegstrupvej 142
8361 Hasselager
Tlf: 86 26 11 45
Mail: jegstrup142@webspeed.dk

Nogle var der da mødt op - og hvad er det dog de samles om???
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BUDCENTRAL ApS
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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


