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På generalforsamlingen i efteråret
valgte flere fra den gamle bestyrelse at
holde med arbejdet i bestyrelsen. Vi
takker for en stor indsats til gavn for
Jolleklubben i de år I sad i bestyrelsen.
Vi må så se at føre arbejdet videre i den
nye bestyrelse. Der er en liste over
medlemmer i bestyrelsen andet sted i
dette nummer af Jollebladet.

Vi er ved at komme i gang med arbej-
det. Vi har holdt nogle indledende
møder – vi skal jo lige lære hinanden at
kende. Et par ting er der dog sket –
nemlig at toiletbygningen er færdig. Vi
har fået lov til at bruge toiletterne i vin-
terperioden – mod at vi selv holder rent
og låser dørene når sidste mand forla-
der klubhuset. Så nu er det slut med at
vande poplerne bag klubhuset, de er
høje nok.
Der er også kommet rindende vand ind
i klubhuset. Det kan måske være med
til at øge brugen af huset. Jeg har hørt
at der måske skal forsøges at indføre
lørdagsfrokost??? Hvem mon vil glæde
os med forskellige kulinariske ople-
velser til næste vinter?

Den gamle bestyrelse arbejdede med at
få lov til at opføre nogle garnhuse og en
grilplads foran klubhuset. Det har vi
fået afslag på. Naboen på den anden
side af landevejen har gjort indsigelse
mod projektet, husene er for høje og vi
må ikke bygge udenfor de tilladte byg-
gefelter. Vi har dog planer om at lave

en grilplads – herom ved en senere lej-
lighed.

Til de der har både i vandet, er der givet
tilladelse til  i perioder med frost at
bruge en termostatstyret varmeblæser
til at holde motorinstallationerne frost-
fri. Havnebestyrelsen vil vurdere, når
vinteren er overstået om det kræver
ekstrabetaling for forbrug af strøm.
Husk i øvrigt at tilse din båds fortøj-
ninger jævnligt - kig ind i klubhuset ved
samme lejlighed.

Vi havde jo også det traditionelle jule-
arrangement den 28.dec. Der mødte 24
humørfyldte mennesker op til julesil-
den. Jeg skal love for at fisk fik lov til
at svømme, der manglede ikke brænde-
vin denne dag – vel Elmer? Tak til
Steen og Hanne for slæbet med at
handle ind. Senere på dagen kom der
dog også et par forfrosne havjægere til
optøning i klubhuset. Alt maden blev
sunget ned – med Knagsted som for-
sanger. Han manglede bare ”ham den
anden”. Han trillede vist nok med
nogle kugler og slog med en træpind et
andet sted i landet. 

Det nummer af bladet du nu læser i er
lavet af Ralf – ham formanden for hav-
strandjagtjægerne. Tak for dit arbejde
med at lave vores blad – det er flot

Nyt fra bestyrelsen

Formanden serfr em og tilbage

Fortsættes på næste side
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arbejde. Ralf er den tekniske chef på
bladet. Jeg er den skrivende medarbej-
der til lav løn. For at de kommende
numre ikke skal blive alt for kedelige,
efterlyses der flere journalister til
samme løn – skriv til redaktionen på e-
mail eller læg dit indlæg i klubhuset.Vi
modtager også gerne forslag til andre
aktiviteter – fortæl om en spændende

sejltur eller en god jagtoplevelse – bare
skriv eller kom med forslag til nogle
fælles oplevelser. 
Tak for en god sæson i 2003 og vel-
kommen til os alle i 2004.

Med sejler hilsen
Torben Elhøj.
Fmd.
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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

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



6 Mar ts 2004

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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Lørdag den 27.marts.
Traditionen tro åbner vi den nye sæson
med forårsrengøring. Det er nok ikke
den store omgang vi skal igennem, men
alligevel samles vi til morgenkaffe
kl.9.00 i Kahytten. Vi holder selvfølge-
lig de nødvendige pauser i dagens løb.
Husk lige madpakken………..

Lørdag den 24.april.
Standerhejsningen er lidt tidligere end
vi plejer. Vi satser på en lang og dejlig
sæson på havet    med mange ople-
velser – ikke ret meget vind og måske
en enkelt fisk, bare en gang imellem.
Igen starter vi med morgenkaffe i
Kahytten – i daglig tale kaldet KURTS
CAFE – det er kl.9.00. Standerhejsning
med sang og gode ønsker for sæson
2004 er kl.11.00

Bededagsferien 7-8 og 9.maj
Vi ved godt at det er prøvet før – så vi
prøver igen. Vi vil på fælles sejltur med
så mange både som muligt. Vores for-
slag til tur er som følger. Fra
Norsminde til Mårup fredag. Mårup
Havn har nogle gode faciliteter til en
god grillaften med diverse natur lige
omkring os. Lørdag – en gang i løbet af
dagen sejler vi til Tunø, det går ikke at
vi starter omvendt – vi kommer aldrig
fra Tunø igen. Her kender de fleste af
os andre gode mennesker vi kan hygge
os med. Søndag kan vi så sejle hjem –
når tågen har lettet sig. KOM NU MED
PÅ TUR – Hvis det – mod forventning
– bliver for meget med blæst og høje
bølger, laver vi noget andet i
Norsminde.

Onsdag den 23.juni
Sct.Hans aften på Norsminde Havn
skal opleves. Vi håber på godt vejr, så
bålet ikke behøver dieselolie, men kan
brænde uden kunstig åndedræt. Vi
mødes atter ved klubhuset kl,18.00 til
den store grilaften. Bålet tændes
kl.20.00 

Dette er hvad vi kunne finde på i dette
forår. Vi satser på at der er andre der vil
tage nogle initiativer til fælles udfol-
delse og styrkelse af det gode sammen-
hold vi har i vores klub.

Aktivitetsplan for forår et 2004

Et godt
sted

at starte

BankDanske
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Nogle har måske lidt svært ved at sætte
ansigt på de nye bestyrelsesmedlem-
mer. Derfor har vi valgt at hjælpe lidt
til ved at bringe dem alle her.

Kender du din bestyrelse?

Torben Elhøj,
Formand

Ole Gundersen, 
Næstformand

Sten Skriver, 
Kasserer

Bent Pedersen,
Materielforvalter

Henrik Skytte,
Sekretær

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

Har du tjekket
dine 

fortøjninger?
Bestyrelsens
adresserog 

telefonnumre
finder du på side

2 her i bladet.
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Kr ydsen erkun for sjov - 
løsning bringes i 
næste nummer
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Hvad de medlemmerdog
kommer ud for
Et anonymt medlem af jolleklubben og
en præst var ude og spille golf. Vores
medlem var ikke ret god til det, og han
råbte: "Lort - ved siden af!" hver gang
han ikke ramte. Præsten var overbæ-
rende de første par minutter, men så
kunne han ikke tage det mere. "Lad
være med at bande, ellers vil Gud straf-
fe dig." Det hjalp ikke, vores mand
fortsatte. Igen ramte han ved siden af.
"Sådan noget PIS - ved siden af!" Igen
advarede præsten ham: "Lad være med
at komme med sådanne ytringer, ellers
vil Gud straffe dig!" Det hjalp stadig
ikke. Ved det næste slag ramte Ol... -
nåh nej, han er stadig anonym - ved
siden af bolden fulgt af et "Sådan noget
forpulet lort!" Et lyn slog ned og ramte
præsten, som faldt død om på stedet. Så
hørte man en dyb stemme fra himlen
"Pis - ved siden af!"

7.30 - 19.00
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ODDER TRÆLAST & BYGGECENTER A/S

Banegårdsgade 27, 8300 Odder. Tlf. 8654 0088

Fax. 8654 3605 email: mail@oddertrae.dk
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BUDCENTRAL ApS
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Tlf. 86 26 02 55

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 8. april 2004

Hilsen Ib og personalet


