
September 2017 - 39. årgang



2 September 2017

Bestyrelse og redaktion
Formand: 
Jørn Rasmussen
Rådhusgade 82
8300 Odder 
Tlf.: 40 47 76 47
Mail:jsra82@gmail.com

Næstformand:
Søren Koliander
Tunø Hovedgade 5
8799 Tunø
Tlf.: 22 64 35 67
Mail: sko@alboa.dk

Kasserer:
Steen Skriver
Lyngmarksvej 11
8300 Odder
Tlf.: 24 87 76 10
Mail: jegstrup142@webspeed.dk

Materielforvalter:
Poul Koch Lauritzen
Gl. Krovej 31
8300 Odder
Tlf.: 86 93 30 80
Mail: poha@outlook.com

Sekretær:
Kim Vullum
Horsensvej 126A
8300 Odder
Tlf.: 20 89 27 11
Mail: kimvullum@gmail.com

Suppleanter:

Oplag: 130

Næste nummer 
udkommer i 
marts 2018

Deadline: 13. feb. 2018

Forsidefoto:
Sct. Hans bål med paller

Kystvejen 200, Kysing Strand, 8300 Odder
www.restauranthimmeloghav.dk - email: kontakt@restauranthimmeloghav.dk
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Vi er blevet bestykket med en bom ved
vejen ned til slæbestedet. Den ide er
ikke groet i vores have, tvært imod har
vi arbejdet på at få forbedret slæbeste-
det og svellevejen både ved møder med
krydsfeldtet og møder med Århus kom-
mune. 
Som alle kan se, endte det med en bom
så offentligheden ikke længere kan få
adgang til slæbestedet, og kun pladsha-
vere kan benytte det til ophaling og
isætning. Århus kommune ville ikke
bruge midler for at tilgodese vores
ønsker.
Der er dog sket lidt positivt i løbet af
det sidste halve år, vores nye redskabs-
rum er blevet opført og taget i brug til
det nye telt, et kæmpe arbejde som
Bjarne var arbejdende formand for, og
andre ildsjæle deltog i. 

Bestyrelsens rubrik

Det nye telt var i brug for første gang
og viste sig at være funktionsdygtig.
Det blev opstillet til  sommerens store
hit, For Fulde Sejl og blev pakket ned
igen den 22. Juli, hvor vi skulle have
været på Weekendtur på havet. 
Weekendturen blev aflyst på grund af
vejret, men de fremmødte benyttede
lejligheden til pakke teltet sammen,
ingen havde derfor dårlig samvittighed
over at have deltage i morgenmaden
der blev nydt i klubhuset.
Århus kommune har bekæmpet hyben-
roserne på hele strandarealet. Det har
resulteret i at vi har manglet vand ved
broen. Maskinen som flåede buske og
rødder op og findelte det, fik også held
til at ødelægge vandrøret der går ned til
broen. I skrivende stund er det ved at
blive repareret.

Dødsfald
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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.

14.10 Standerstrygning
Kl. 9.00 Morgenkaffe og almindelig 

oprydning/rengøring
Kl. 11.30 Standeren stryges

Efter standerstrygningen vil 
der blive serveret en varm ret.

Tilmelding til spisning - se opslag i
“Kahytten” eller ring til Steen tlf. 24 87
76 10

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

Aktivitetsplan - efterår 2017

16.11 Generalforsamling
Se indkaldelse på modsatte side.



September 2017 5

Indkaldelse til
generalforsamling

i Norsminde Jolleklub
torsdag den 16.11.2017 kl. 19.00

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

På valg er: Jørn Rasmussen
Poul Koch (ønsker ikke genvalg)
Søren Koliander

7. Valg af 1 suppleant for 2 år: 
8. Valg af 1 revisor for 2 år:  På valg er: Niels Olesen
9. Valg af revisorsuppleant for 1 år: 

På valg er: 
10. Evt.

Forslag til generalforsamlingen, skal være formanden i hænde,
senest 8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil klubben være vært ved et par 
stykker smørrebrød og en øl.

HUSK: Tilmelding til spisning, ved opslag i Kahytten eller til
Steen tlf. 24 87 76 10 senest den 13.11.2017.
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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

Erhvervs- og privatrengøring
Vinduespolering og vask 

af solceller

Boulstrupvej 2
8300 Odder
Mobil 20 98 90 16
www.iderengoering.dk

IDE
Rengøring ApS
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Mail fra Fonden
Ikke alle har set denne mail fra Fonden Norsminde Havn 
- derfor bringer vi den også her:

Orientering fra Fonden Norsminde Havn

Til pladshavere på havnens nordside.

Som i sikkert har erfaret, har Århus kommune samt Naturstyrelsen lukket slæ-
bestedet for offentligheden. Der er opsat en aflåst bom før svellevejen til slæ-
bestedet.

Det er stadig muligt for pladshavere i jollehavnen at benytte slæbestedet.
Medlemmer af jolleklubben kan finde nøglen i klubhuset, andre pladshavere
kan afhente nøglen på havnekontoret på  sydsiden.

Det er vigtigt at bommen altid er låst så uvedkommende ikke har adgang til
slæbestedet og at nøglen straks efter brug bliver lagt på plads.
Nøglen til bommen må under ingen omstændigheder udlånes til personer
der ikke er pladshavere i Fonden Norsminde Lystbådehavn.

Begrundelse for lukningen

Nedkørslen til slæbestedet ( svellevejen ) er ejet af Naturstyrelsen, men bliver
vedligeholdt af Århus kommune.
Ved et møde med bestyrelsen for Fonden Norsminde havn, begrundede Århus
Kommune sin beslutning med at der ikke var økonomi til at vedligeholde vejen
samt slæbestedet. Desuden kunne det ikke accepteres at biler med bådtraile-
re parkerede uforsvarligt på Norsmindevej, til fare for den øvrige trafik.  

Resultatet af mødet blev at Nordsiden af havnen stadig kunne bruge slæbe-
stedet som det er i dag.
Kommunen ville opsætte en Bom der kunne aflåses og under forudsætning af
at vi på nordsiden selv kunne holde justits, så kun pladshavere benyttede slæ-
bestedet, ville kommunen ikke foretage yderligere med hensyn til slæbestedet. 

Medlemmer af jolleklubben der har et nøglekort, kan finde nøglen i klubhuset.
Desuden er der en nøgle på havnekontoret der kan afhentes af pladshavere
der ikke er medlem af jolleklubben.

P.b.v.
Jørn Rasmussen
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Banegårdsgade 27, 8300 Odder. Tlf. 8654 0088

Fax. 8654 3605 email: mail@oddertrae.dk

ODDER TRÆLAST & BYGGECENTER 

Husk:
Max. hastighed i havnen 

er stadig 2 knob
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Sct. Hans
var igen et tilløbsstykke hvor medlem-
mer med familie var samlet til en hyg-
gelig aften. Vi har altid en gris på gril-
len som er sponsoreret af et medlem
eller klubben, i år var Jørgen Prip den
glade giver. Alle medbringer en form
for tilbehør til det fælles bord i form af
brød, salat eller andet som passer til
gris. Det er en oplevelse at smage på
alle de forskellige og lækre ting som
medlemmerne medbringer. Det er
muligt at tilkøbe drikkevarer. 
Bålet bliver forberedt i løbet af måne-
den op til Sct. Hans så alle er velkom-
men til at levere træ der egner sig til
bålet. Kontakt en fra bestyrelsen hvis
du har brændbart til bålet.

Siden sidst
Løst og fast om klubbens aktiviteter gennem
det sidste halve år

Weekend tur på havet
prøver vi at afholde sidst i juli eller
først i august. Turen foregår i egen båd
eller sammen med andre der har god
plads i båden. Vi overnatter i bådene og
finder et lokalt cafeteria eller en restau-
rent hvor vi samlet spiser et måltid
mad. Klubben giver et tilskud til

maden. Sidste år var vi på Endelave,
kanon tur med godt vejr.
I år måtte vi aflyse på grund af vejret.
Vi var dog tre både der lavede en lille
tur ind mod Århus da vejret artede sig
et par uger efter den aflyste tur. 

Tomme pladser
er desværre almindelig i lagunen. Vi
ønsker os at pladshavere kommer deres
både i vandet omkring standerhejsning-
en og hvis de vil, tager dem op igen
omkring standerstrygningen. Begge
dele annonceres i bladet.
Mange går tur  ved havnen og kan ikke
forstå at der ikke er ledige pladser til
salg. Hvis i ikke benytter jeres plads så
sælg den.
Hvis i ikke får jeres båd i vandet fra
sæsonens begyndelse så giv mig et praj
på 40477647 eller mail
jsra82@gmail.com så jeg har en mulig-
hed for at leje den ud indtil i skal bruge
den. 

Tyverier
i lagunen har vi foreløbig været forskå-
net for i denne sæson. Bestyrelsen har
troen på at vores projekt med lys på
broerne har båret frugt. JR



10 September 2017

Sådan ser bestyrelsen ud

Søren Koliander
Næstformand

Steen Skriver, 
Kasserer

Poul Koch Lauritzen
Materielforvalter

Jørn Rasmussen
Formand

Ansvarsområder 
i bestyrelsen
Jørn - Formand
Daglig ledelse
Kontakt udadtil - kommune /amt o.s.v.
Bådpladser
Repræsentant i

Fonden Norsminde Lystbådehavn

Søren- Næstformand
Forefaldende

Steen - Kasserer
Økonomi

Kim - Bestyrelsesmedlem
Sekretær

Poul - Materielforvalter
Huset og omgivelserne

Bestyrelsens
adresser og 

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.

Bestyrelsen

Kim Vullum,
Sekretær Små vimpler

med Norsminde Jolleklubs logo
kan købes ved Steen Skriver for

kun 25 kr incl. alt.
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V/Henrik Skytte
Aut. VVS inst.

Alt VVS- og
blikkenslager-

arbejde udføres

E-mail: vvs@skyttevvs.dk
www.skyttevvs.dk

Varmepumper - Køl og Frys
Telefon 4021 8375

Til inspiration

Undervejs på vores ferie i år så vi denne alternative båd. Fribordet består af ølkasser. Der er
installeret fadølsanlæg, og der er masser af plads til hygge. Underligt at ingen fra Norsminde har
fundet på det for længe siden. Bemærk i øvrigt agterlanternerne. Ralf



Tlf. 86 26 02 55

12 September 2017


