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Åben forening 2007
På opfordring af Norsminde/Ajstrup
Grundejerforening, afholdtes som tidli-
gere beskrevet det første arrangement
hvor vi deltog, med mulighed for en
lille sejltur - udlån af Kahytten hvor 2
kunstnere fra Ajstrup - Lillenor udstil-
lede deres billeder, akvareller og teg-
ninger. Endvidere var der mulighed for
at få lavet en portræt tegning, ganske
gratis på stedet. Vi havde stillet party-
teltet op, hvor Asger og Mogens var
plantet bag baren for udskænkning af øl
- vin - vand. For ikke at lave unfair
konkurrence overfor Kroen -
Fiskehuset, havde vi fastsat priser sva-
rende til deres, dog gav Jolleklubben et
tilskud til egne medlemmer. Alt i alt
gav det et overskud på 300 kr. Det dår-
lige vejr til trods, var der alligevel
mange mennesker. En tak skal lyde til
alle der hjalp med at gennemføre arran-
gementet.
Vores største investering siden på
ombygningen af Kahytten blev en rea-
litet, også på denne dag. Midt på dagen
døbte vi nemlig den nye båd vogn
ROMSØ, navnet fordi den hovedsage-
lig er lavet af Romle og Søren T. Romle

hældte med vilje en hel øl hen over
vognen, inden vi fik små pølser og en
øl selv.
Der har hen over sommeren været en
meget træls sag imellem Norsminde
Jolleklub og MC-Fjolle. Vi så os des-
værre nødsaget til at foretage en eks-
klusion af MC-Fjolle´s formand.
Problemstillingen er senere blevet
drøftet på ny, hvor der efterfølgende er
indgået et forlig, som kort fortalt går ud
på at de af Norsminde Jolleklub stille-
de regler og krav overholdes af MC-
Fjolle og eksklusionen hermed ophæ-
ves.
Håber meget dette igen kan føre til en
god stemning i Norsminde Jolle klub
og MC-Fjolle.
Er der spørgsmål til denne sag, der
ønskes yderligere belyst, besvarer for-
manden af Norsminde Jolleklub natur-
ligvis gerne. Formanden kan træffes i
klubben eller på tlf. 8654 0064, bedst
om aftenen.
Grundet denne sag har Carsten
Mikkelsen valgt at udtræde af besty-
relsen, i stedet er indtrådt en anden
Carsten, nemlig Carsten Andersen.

Bestyrelsen

Formandens rubrik

Nyt fra bestyrelsen
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Formand: 
Niels Normand
Tværgade 4
8300 Odder
Tlf: 86 54 00 64

Næstformand:
Ole Gundersen
Lundgårdsvej 12
8300 Odder
Tlf: 87 47 83 84
Mail: og@rectus.dk

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

Sekretær:
Carsten Juul Mikkelsen
Hinnedrupvej 3
8340 Malling
Tlf. 86 93 25 70
Mail: carstenjuul@

mikkelsen.mail.dk

Materielforvalter:
Kurt Andersen
Gl. Krovej 
8340 Malling
Tlf. 86 93 25 67

Suppleanter:
Asger Andersen
Henrik Skytte

Oplag: 225

Næste nummer 
udkommer i marts. 2008

Deadline: 15. feb. 2008

Bestyrelse og redaktion

Åbningstider:
Man. - Fredag 10 - 18
Lørdag 10 - 14

Plakater Litografier
Indramning Lærred
Spejle Maling
Malerier Udsmykning

Skanderborgvej 107 . 8260 Viby J . Tlf. 86 14 77 96 . Fax 86 14 77 69
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Bisserne har haft lidt fri for de store
projekter denne sommer, men har på
sædvanlig stabil vis, ordnet uden-
omsarealer, godt gået selv om I har
været ramt af div. fravær p.g.a. sygdom

"Mellembisserne"
Hvad er nu det?? Jo Asger og Mogens
igen, igen tog endelig sagen i egen
hånd og gik i gang med at opstille de

Bisserne
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Har du prøvet 
at gøre rent
i klubben?

Bådvogn

Jolleklubben har fået 
ny bådvogn!
Pludselig en dag sagde Romle til mig:
"Du formand, hvis du skal se den vogn,
så kør lige ned til "Nølev smede- og
svejseforretning" i morgen eftermid-
dag. Det gjorde Kurt og jeg, medbring-
ende lidt øl…. Og sikke et syn, der stod
den næsten færdig til at sende til galva-
nisering. Rigtig gode detaljer var

opfundet/konstrueret af Søren og
Romle, således at vognen både kan
benyttes af kølbåde og fladbundede
både, hvilket skulle give en optimal
udnyttelse af vognen.
Bestyrelsen vil gerne hermed sig jer tak
for indsatsen. FLOTarbejde.

Niels

nye affaldsstativer Århus Kommune
har stillet til rådighed, og ve den der tør
sige hvis ét af stativerne skulle være
0,01mm. Ude af vatter! SÅ flot arbej-
de, og vi kan jo alle se at de virker -
ingen tømte affaldsposer på arealet
mere.
P.S. Den "halvgamle" har vel ikke stil-
let pengeskabe op forgæves …vel
Egon!!
"Balle" kæmper stadig med græsset -
Jeg har rykket Århus Kommune for
planering -  det pynter hver gang du
kører en tur, dejligt at se.

Niels
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27.10.07  Standerstrygning
Kl. 9.00 Morgenkaffe og almindelig 

oprydning/rengøring
Kl. 11.30 Standeren stryges
Kl. 13.00 Skipper lobeskoves med 

tilbehør og kaffe.
Tilmelding til spisning - se opslag i
“Kahytten” eller ring til Steen tlf. 8626
1145.

28.12.06 kl.12.00 Julesild
Sædvanen tro, afholder vi igen
"julesild" hvor der serveres sild, medis-
ter, ost, snapsog sennep.
Øl, vand 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
torsdag den 22.11.2007 kl. 19.00

Dagsorden.

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning v/ Niels.
3. Forelæggelse af regnskab v/ Steen.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelse:

Niels Normand modtager genvalg
Kur t Andersen modtager genvalg

7. Valg af 2 suppleanter
8. Valg af 1 revisor Bent Kristensen   modtagergenvalg
9. Valg af revisorsuppleant
10. Evt.

Forslag til generalforsamlingen, skal være formanden i hænde,
senest den 14.11.07.

Efter generalforsamlingen vil klubben være vært ved et parstyk-
ker smørrebrød og en øl.

HUSK: Tilmelding til spisning, ved opslag i Kahytten ellertil
Steen 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

Tak for den vådeste sommer i mands minde.
Tak for venlig opmærksomhed ved Ib Farø’ s død og begravelse.

Vi fort sætter forretningen i hans ånd med åbning 
den lørdag den 12. april 2008.

På gensyn 
Joan Pathenia Tlf. 8693 14 53
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Endelig efter en væmmelig sommer,
hvor det nærmest var umuligt at plan-
lægge noget som helst p.g.a. regn og
blæst afholdt vi "toiletfest"
Dagen kom, ca. 30 fremmødte til en øl
- snak - en praktisk fordeling af bord-
dækning, madlavning m.v.
Hanne og Inger dækkede bord, lavede
salat og rettede an. Brøndum og frue
havde lavet forret (jeg siger, det var
guf) undertegnede ordnede stegen - en
hel oksefilet, den fik lidt for længe på
grillen, men det hele gled ned.

Dagens store overraskelse kom da
dagen hovedperson, Mogens "sherif"
Jensen ankom i et dress der var en tur
til Dronningen værdig. Bowlerhat -
jakkesæt - hvis skjorte - slips - køkken-
rulle i brystlommen og paraply. Der var
ikke et øje tørt.
Alt i alt, en rigtig god dag, som Mogens
var vært ved, og endnu en gang, tak for
det store arbejde du laver for
Norsminde Jolleklub.

Niels

Toiletfest
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Banegårdsgade 27, 8300 Odder . Tlf. 8654 0088

Fax. 8654 3605 email: mail@oddertrae.dk

ODDER TRÆLAST & BYGGECEN TER 

Sct. Hans aften startede som forventet
med regn og rusk. Ildsjæle i Jolle klub-
ben havde dog forberedt sig ved at
sætte klubbens partytelt op.
Grillen blev tændt ved sædvanlig tid.
Inden længe måtte vi såmænd hente
flere stole og borde. Så mange mennes-
ker kom der, for at grille de medbragte
stykker kød og pølser m.m.
Efterhånden som væsken holdt op med
at falde fra oven, gled den lifligt ned
gennem halsen på de tilstedeværende.
Humøret var som altid ved disse
sammenkomster helt i top.
Ud på aftenen begyndte folk fra nær og

fjern, at samle sig omkring bålet ude på
stranden. Det er meget længe siden, der
har været så mange mennesker for at se
Jolle klubbens Sct. Hans bål.
Bålet blev tændt, og undertegnede
holdt en lille båltale, hvor der blev tak-
ket for den indsats, de frivillige lægger
i arbejdet for Jolle klubben året igen-
nem.
Klubbens sanghæfter blev omdelt, og
de obligatoriske blev sunget af karsken
bælg.
Vejrguderne var blevet formildede. Det
blev en rigtig smuk aften.
Rigtig midsommer. Ole

Skt. Hans
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Pænt fremmøde til dagens opgaver.
Mange ting blev ordnet inden vi med
Asger som den store "standerhejser",
igen kunne ønske hinanden en rigtig
god sejlsæson!!!!

Steen og Hanne havde igen stået med
slæbet med maden - og rigeligt med
snaps…godt gået!

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

Karsten Andersen
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

Foto
mangler



12 Oktober 2007

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


