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Formandens afgang. Ja, det kom jo lidt
overraskende et halvt år før generalfor-
samlingen.
Men Niels og Inge har valgt at flytte
båden til Hov. Og Niels valgte så at
stoppe som formand.
En stor TAK.  skal der lyde til Niels og
Inge. Til Niels for det store arbejde han
har gjort for Jolleklubben.
Og til Inge for det store arbejde hun har
lagt i klubhuset. Og for den dejlige mad
hun har serveret for os, når vi trætte og
udmarvede satte os til bords efter
bestyrelsesmøde i Jolleklubben.
Lad os ønske dem god vind på deres
videre sejlads.
Nu skal i/vi så have fundet en ny for-
mand, der skal vælges på generalfor-
samlingen.
Der er jo mange gode og kompetente
personer i klubben. Snak sammen og
find den person, som i syntes kan og vil
varetage jobbet som formand i en
periode fremover.
En stor tak skal der også lyde til "
Bisserne " for det store arbejde, de gør
med at holde orden på området og i
huset.
Jeg vil også benytte lejligheden til at

takke samtlige medlemmer i
Jolleklubben. Uden medlemmer var der
jo ikke noget at komme efter.
Og så vil jeg godt opfordre nye med-
lemmer til at integrere sig i klubben.
Og de "gamle" til at tage godt imod de
nye. 
Da jeg nu er igang, vil jeg benytte lej-
ligheden til at erindre de pladshavere,
der ikke benytter deres plads, om den
regel i havnen der siger. At hvis man i
et år ikke har haft båd på sin plads. Og
ikke har truffet anden aftale med hav-
nen. Så har havnen ret til at afhænde
pladsen til den første på ventelisten.
Lad nu andre få fornøjelse af vores dej-
lige havn, hvis du alligevel ikke længre
gider benytte din plads .
Fortsat fod sejlads.

M.v.h.
Ole  

Formandens rubrik

Nyt fra bestyrelsen
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Har du prøvet 
at gøre rent
i klubben?

Åbningstider:
Man. - Fredag 10 - 18
Lørdag 10 - 14
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Spejle Maling
Malerier Udsmykning
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Kurt Andersen
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Bestyrelse og redaktion



Oktober 2008 5

havde et langt ar over den ende kind.
Da jeg spurgte til det, fortalte hun, at
det fik hun under vandmasserne, der
kom væltende. De to første par hænder,
der forsøgte at trække hende op på et
tag måtte give slip. Først det tredie par
fik hende reddet op i sikkerhed.
Det blev en meget følesladet nat.
Rislamper blev sendt op til den lyse
morgen. Og som de sagde. Aldrig før
havde der været så mange spøgelser på
stranden. Alle havde jo mistet enten
gods eller familie. Flere steder kunne
man se hvor vandmasserne havde fejet
alt væk. huse , palmer , alt.
Man kan næsten ikke tro det. Selv et år
efter.
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En lidt anderledes sejltur

Jeg havde aftalt med min gode ven
Gunnar Madsen, at holde Jul på hans
båd. En Møn 391 sejlbåd der lå i
Andamanerhavet .
Jeg ankom til Phuket den 15 des. Og
tog den lokale bus til Chalong Bay.
Fandt et logi med swimming pool uden
for døren. Brus og air con.
Til ca 60,00kr i døgnet.
Gunnar hentede mig på sin lille Honda
125cc med sidevogn. Og så gik det
hend til vaskeridamen, hvis mc. jeg
havde fået lov at leje for ganske få
penge.
Op i bjergene gik det så. Op til et
kæmpe supermarked hvor vi skulle
proviantere. Vi skulle jo være væk i
nogen tid. Og da flere af øerne ned mod
Malaisia er muslimske, måtte vi jo
sørge for ikke at løbe tør for Gin og
tonic vand. Vi skulle jo have vores sun-
downer.
Alt blev læsset i dinkyen og sejlet ud til
Condor, som lå for morring i bugten.
Og endelig, endelig blev det morgen,
hvor fortøjningen blev løsnet og gjort
fast til morringsbøjen.
Sejlene blev hejst, solkremen og sanda-
lerne fundet frem, og stille gled vi ud af
bugten. Ud mod et for mig ganske
ukendt og anderledes farvand.
Pu ha det blev varmt. Uden sandaler
var det umuligt at gå på dækket.
Men hvor var det skønt, at se Fregat
fuglene kredse højt til himmels. At se
de farvestrålende fiskerbåde. Ja det var
bare livet. To mand i en 40 ft. båd.
Vi manglede da ikke plads. Gunnar
boede i agterkahytten. Og jeg i forka-
hytten.
Efter nogle timers sejlads kom vi til en

lille ø, hvor der var nogle smukke
koralrev. Så i med ankeret og på med
dykkergrejet.
Og hvor var det smukt. Alle de farve-
strålende fisk, blæksprutter, sø anne-
moner, søpindsvin osv. osv.
Sådan gik den ene dag efter den anden.
En efrermiddag ankrede Nordkaperen
ved på siden af os. Det var lutter unge
mennesker, der var ombord.
Så kom vi i tanke om, at i morgen er det
faktisk Jule aften. Hvad gør vi? Mange
af langturssejlerne finder sammen, men
vi var for langt væk til at være med der.
Altså vi ankrede op i en lille bugt. Kom
vores penge i en plastikpose, kravlede
ned i dingyen og sejlede ind mod den
1m høje brænding vi skulle igennem.
Vi blev nu hurtigt gode. Ind under
brændingen, stævnen op mod bølgerne,
op med motoren og fat i årene. Så kom
vi næsten tørre i land.
Julemiddagen blev en kæmpe engesk
bøf. Indtaget på ja på restaurant H C
Andersen.
Den 26. Et års dagen for Sunamien lå
vi igen i en stille bugt. Hen på efter-
middagen begyndte de lokale fiskerbå-
de at sejle ud på det Indiske Osean.
De kom fra alle øerne. Pyntede med
bannere og lygter. Alle skulle det
samme sted hend for at ofre og mindes
de omkomne.
Senere sejlede vi ind til kysten og gik
op for at møde de lokale. Jeg kom i
snak med en mand, der nettop den dag
havde fået at vide, at både hans to børn
og hans kone var omkommet et år tidli-
gere. Ham tog jeg med i byen hele nat-
ten. Han trængte til at glemme.
Senere mødte vi en kone på 45 år. Hun

Og hjælpen. Hvor blev den af? Sig til
jeres venner at de skal kommer her ud.
Brug lidt penge her. Dem får vi jo. Det
var hvad de ønskede.
Nå. Tiden gik jo med et herligt driver-
liv. Sig nærmede tiden, hvor jeg skulle
tilbage til civilationen.
Den 31dec. Skulle jeg booke ind tidlig
om morgenen. Så kunne jeg være i
Århus kl. 16,30 og holde nytår hjemme
på næsset.
Sådan skulle det ikke gå. Jeg var 39
timer undervejs.
Men det er en anden historie.

Ole   

ALT I BÅDUDSTYR
ALLE KENDTE MÆRKER INDEN FOR
SEJLSPORTEN
SALG, SERVICE OG REPARATIONER AF 
BÅDMOTORER
SEJLER- OG MODETØJ

Shop og Serviceværksted Shop Riggerværksted  

AFI Marine A/S AFI Marine A/S AFI Marine A/S
Hjortholmsvej 1 Marselisborg havnevej 36 Graham Bells vej 23A
DK- 8000 Århus C DK- 8000 Århus C DK-8200 Danmark

webshop .  www.a�.dk
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26.10 Standerstrygning
Kl. 9.00 Morgenkaffe og almindelig 

oprydning/rengøring
Kl. 11.30 Standeren stryges

Efter standerstrygningen vil 
er blive serveret en varm ret.

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

28.12 kl.12.00 Julesild
Der vil som altid være spændende tying
på bordet. Har du en ret, du kunne
tænke dig at servere, er du mere end
veldkommen.
Se opslag i klubhuset.

Aktivitetsplan - efterår 2008

20.11 Generalforsamling
Se indkaldelse på modsatte side.

Indkaldelse til
generalforsamling
I Norsminde Jolleklub
torsdag den 20.11.2008 kl. 19.00

Dagsorden.

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

Ole Gundersen modtager genvalg
Steen Skriver modtager genvalg
Karsten Andersen modtager ikke genvalg

7. Valg af 2 suppleanter
8. Valg af 1 revisor: Niels Olesen
9. Valg af revisorsuppleant: John Hald
10. Evt.

Forslag til generalforsamlingen, skal være formanden i hænde,
senest den 12.11.08.

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 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

Vi glæder os til at åbne den nye sæson med masser af gode tilbud
skærtorsdag den 9. april 2009

På gensyn 
Joan Pathenia Tlf. 86 93 14 53
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Dette kunne være overskriften, hvis
man realiserede et lille tankespind
udspundet af de lange ventelister.

Tænk, hvis man fastsatte havnelejen
efter, hvor meget pladsen blev benyttet. 

D.v.s. en båd, der aldrig er ude at sejle,
men blot ligger og forfalder på båd-
pladsen, benytter pladsen meget og
skal derfor betale meget havneleje.

En båd, der derimod sejler jævnligt og
derfor ikke benytter pladsen så meget
skal naturligvis ikke betale nær så
meget i havneleje.

Regnestykket kunne f.eks. se således
ud:

Ca. 100 bådpladser à gennemsnitlig
2000,- kr. årligt giver en lejeindtægt på
200.000,- kr.
Hvis man så siger,at de ca. 10% både,
der altid ligger i havn skal betale f.eks.
5000,- kr. i årlig leje, vil der være en
rest på 150.000,- kr., der skal dækkes
ind af de restrende 90 både.

Det vil sige, at sejler du ikke i din båd,
men blot optager pladsen for de, som
står på venteliste koster en gennemsnit-
lig bådplads 5000,- kr. årligt.
Sejler du derimod i din båd og derved
benytter pladsen til det, som den er
beregnet til vil en gennemsnitlig leje
være på 1666,- kr. årligt.

Naturligvis er ovenstående kun et tan-
keeksperiment, men det kunne måske
også være et oplæg til diskussionen
om, hvorvidt det er rimeligt at mange
pladshavere har både til at ligge og for-
falde i årevis, medens andre ikke kan få
plads til den båd, de så gerne vil købe
og sejle i.

Ved samme lejlighed kunne man så
også diskuttere, om det er ligegyldig-
hed, dumhed eller helt andre årsager
der gør, at man efter et uvejr - storm
eller ligende - ikke kigger til sin båd i
flere måneder. Den kunne jo træffe at
have revet sig løs og ligge og banke ind
i nabobåden, som måske ejes af én, der
ikke er ligeglad med sin båd.

RP

Havnen indfører
taxameterordning på 
bådpladserne
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Banegårdsgade 27, 8300 Odder. Tlf. 8654 0088

Fax. 8654 3605 email: mail@oddertrae.dk

ODDER TRÆLAST & BYGGECENTER 
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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

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

Sådan serbestyrelsen ud

Ole Gundersen, 
Fungerende formand

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.

Ole

Per Sørensen
Næstformand

Hvis du er træt af havørred - stegt eller
kogt - så prøv Romles ørredfrikadeller.

Redaktionen har efter lange og svære
forhandlinger fået eneret på at bringe
opskriften til glæde for “Jollebladets”
læsere.

Til dellerne skal du bruge:
500 g havørred eller laks uden
ben/skind
1 stk. løg
100 g bacon

1 æg
1 stor spiseske mel
Salt og peber
En sjat mælk

Ørred, løg og bacon hakkes fint. 
Det hele blandes til en passende kon-
sistens og steges ved middel varme.

P.s. Man kan tilsætte krydderurter -
f.eks. persille eller dild.

Romles ørredfrikadeller
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BUDCENTRAL ApS
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Tlf. 86 26 02 55

Denne annonceplads
er ledig og kan lejes 

ved henvendelse til kasseren.


