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Varmeblæser
I skrivende stund ser det ikke ud til, at
vi får den helt kolde vinter. Det sparer
jo lidt på udgifterne til opvarmning af
klubhuset. Bestyrelsen arbejdede ellers
med planer om indkøb af en ny varme-
blæser til klubhuset.
Vi har foreløbig sat planen på stand by,
da vores samlede udgifter til el ikke er
katastrofalt høje. Vi betaler samlet lige
under 4000,- om året i elregning. Det
vil derfor tage flere år, inden vi tjener
på denne udgift ( ca.10-15000,-)
Et godt argument for at vi alligevel skal
bruge pengene er, at denne varmeblæ-
ser  - ud over at give varme - også kan
rense luften i klubhuset. Nogle mener,
at det er argument nok. Vi må tage
emnet op på en kommende generalfor-
samling.

Ny dør
En anden udgift er at lave en ny hoved-
dør i fuld bredde. Ikke fordi vi er lidt
for tykke, men der er dog lidt besvær
med at komme ud og ind af den smalle
dør. Vi forestiller os, at døren skal
lukke indad.

Nyt låsesystem
Samtidig investerer vi i et nyt låsesy-
stem, som vi fik lov til på generalfor-
samlingen. Vi får ikke nøgler mere,
men et kort med magnetstrimmel på.
Fordelen er indlysende, men forkla-

ringen er den, at hver gang en nøgle
bortkommer, er vores låsesystem ikke
sikret. Med magnetkort kan vi også
bremse for adgang til klubhuset, hvis
bestyrelsen skønner det. 

Hjem igen
Eller synes jeg, vi er kommet nogen-
lunde fint gennem vinteren. Vi glæder
os sikkert alle til at komme "hjem" i
vores egen havn igen. Det har været
lidt besværligt med vores lave både og
de høje broer på den anden side, men
tak til NY for lån af havnepladser i vin-
terens løb. Vi håber så, at de også får
deres havn færdig til den første søsæt-
ning.
Arbejdet med  at udbedre vores side af
havnen har været besværliggjort af for
dårligt vejr - flåden var ved at synke -
megen høj- og lavvande m.v. Men det
skal åbenbart være skidt, før det bliver
godt. Personligt glæder jeg mig til at få
mine egne fortøjningspæle.

Tak til alle
En tak til alle medlemmer for den gode
omgangstone og det kammeratskab vi
har i vores klub - det er unikt. Tak til
alle der har hjulpet med at holde huset
og toilettet rent. Jeg håber så på, at vi
får en bedre sejlersæson i 2005. Vi har
nogle gode oplevelser til gode i den
kommende sommer.

Torben Elhøj

Formandens rubrik

Nyt fra bestyrelsen
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Han havde fået et stykke tov viklet ind
i skruen. At se Per svømme rundt i hav-
nen med kniv i munden - et syn for alle
de tilstedeværende gæster som ikke
mente, der kunne gå mere galt for os
denne dag.

var der kun en lille bro med for lidt
vand bag ved. Vi fik dog fortøjret og
havde en rigtig god aften. 
Vi fik tømt alle slatterne fra flaskerne i
vores både, jeg tror nok, at de havnear-
bejdere, der lavede molerne, mente, at
vi burde have været mange flere -
sådan så det ud om morgenen. 
Vi spiste morgenmad  "Hos Dorthe".
Alt hvad vi kunne spise - dejligt sted.
Her kommer vi igen. Vinden friskede
lidt op, da vi skulle sejle hjem, men
hvad betyder det for en Diana - du har
ret, det klarer den nemt.
En dejlig spontan udflugt som jeg
håber på, vi får flere af denne sommer
- men også med flere deltagende både.
Det kunne være hyggeligt.

På deltagernes vegne
Havlitten og LeCanard

Torben Elhøj
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Det glæder jeg mig til igen at opleve.
Afgang fra Norsminde en tilfældig
weekend sidste sommer, hvor vi tog på
tur med Anna og Per.
Vi sejlede i det dejligste vejr - sol og
ingen bølger. Første stop var ved
Bellevue strand. Vi havde forsyninger-
ne med (madpakke og fornødne drikke-
varer).
Ud med ankeret og så frokost i det blå
- dog undlod vi at bade. Herom senere.
Videre til Egå Marina - stille og rolig
ankomst. Sus og mig i LeCanard skulle
til at fortøjre ved benzinmolen. Sus
greb fat i sprayhooden, og pludselig lå
hun i vandet. 

Da jeg havde grinet af, kunne jeg ikke
finde Anna og Per. Det viste sig, at Per
havde fulgt Sus eksempel og tog en
ufrivillig svømmetur i havnen.

Udflugt sommeren 2004

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 24. mart s 2005

Hilsen Ib og personalet

Nå, men vi fik da handlet ind og sejle-
de derefter til Knebel Bro. Det skal i
prøve, et dejligt sted nu, men sidste årVejret var til bare maver.

Knebel Bro - et dejligt sted.
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Torsdag den 17.marts kl. 19.00
Motorkursus i klubhuset - se omtale på
side 11 i dette blad.

Lørdag den 19. marts - kl. 9.00
Denne dag skal I afsætte for vi vil
prøve at lave en rigtig hyggedag.
Selvfølgelig skal vi knokle lidt af
dagen - men med gode pauser indimel-
lem.
Programmet er som det plejer for mor-
gen / formiddag. Vi skal have gjort rent
og ryddet op, både ude og inde.
Morgenmad kl. 9.00 med diverse.
Husforvalteren deler opgaver ud til
alle. Jo flere vi er - jo hurtigere er vi
færdige med det trælse.
Vi vil som noget nyt så prøve med fæl-
lesspisning om eftermiddagen. Vi har
jo nogle fortræffelige kokke som hel-
digvis er medlemmer hos os. Vi vil
håbe at rigtig mange vil spise sammen
denne eftermiddag. Jeg ved hvor meget
alle hygger sig til julesilden så derfor
prøver vi med denne forårsspisning
Vi satser på at maden er klar kl.15.00.

Lørdag den 23. april - kl. 9.00
Denne dag starter også med morgen-
mad kl. 9.00. Hvis vi ikke er færdige
med forårsrengøringen, kan vi tage det
sidste nap denne dag.
Vi hejser standeren kl. 11.00 som vi
plejer og råber et hurra for
Jolleklubben.

Pinsetur den 14 -15-16. maj
Sidste år havde vi en fælles tur til
Mårup og Tunø. I år vil vi til Øer
Marina i pinsen.

Det skal være en tur for alle - og vi
mener alle. Tag din familie - din hund -
svigermor - nabo eller hvem du kan
holde ud at være sammen med i de par
dage. Hvis I ikke har været på week-
end eller ferie i Øer, skal det prøves.
Her er noget for alle, Svømmehal -
kondirum - restauranter og meget mere.
Hvis I ikke kan deltage alle tre dage -
jamen så kom en eller to dage. Vi glæ-
der os til at se jer.

Sct. Hans aften 
den 23. juni kl. 18.00
Sidste år var det et frygteligt vejr denne
aften. Heldigvis har vi vores partytelt,
det holdt til både blæsevejr og regnvejr.
Jeg må beklage at vi var nogle med-
lemmer der i vores både dampede af til
Tunø. Vi skulle til festival på øen. Der
var lige en pause i stormvejret - det gik
ud over båltalen. Jeg høre dog i min
øresnegl at det gik udmærket alligevel. 
I år falder Sct. Hansaften  også i for-
bindelse med festivalen. Jeg må melde
fra da jeg er med i sekretariatet på fes-
tivalen og derfor ikke er hjemme. Vi
må finde en anden båltaler - det går nok
også. Men det skal jo ikke afholde
andre for at holde denne tradition i
hævd. Det går nok også - vi har heldig-
vis en aktiv medlemsskare der nemt
kan arrangere en sådea aften - ikke
sandt?

Det var hvad vi kunne finde på i forårs-
sæsonen - men vi deltager meget gerne
i andre arrangementer som øvrige med-
lemmer kan arrangere - endda med stor
fornøjelse.

Aktivitetsplan - forår

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



Mar ts 2005 9

Søndag den 19.sept. 2004 havde vi en
god oplevelse i klubben. Søren Rekly
fra Århus Brandvæsen (og nogle af
hans gode kolleger) demonstrerede
redningsudstyr og brug af nødblus  og
nødraketter.
Der var ellers ikke mange fremmødte
til det aftalte tidspunkt, men heldigvis

jeg på kan poleres væk når det bliver
lidt varmere i vejret.
Også flydedragterne blev afprøvet.
Jesper (i ved nok det er Kurts søn) stil-
lede op til vandgang. Han påstod at det

Brand- og 
redningsdemonstration

Mon det er den olympiske ild?

Søren Rekly demonstrerede og forklarede mæg-
tig flot, så alle kunne være med.

kom I da ud af jeres huler, vi var vel
ca.40 deltagere.
Der gik jo nok lidt dreng i os alle - her
tænker jeg på raketterne. Det så vel nok
flot ud.
Græsset ude på området gik i brand,
men nogle gæster på vandretur slukke-
de ilden. De var en anelse opfarende
over vores omgang med raketter, så vi
henviste dem bare til indsatslederen.
Desværre faldt der nogle gnister fra en
af raketterne ned på min båd. Det håber

ikke var koldt - så det tror vi så på.
Besætningen på LeCanard har herefter
også investeret i flydedragter. Det kan
jeg i øvrigt se at de fleste havjægere
også har.
Brandvæsenets motorbåd blev også
afprøvet - men der er jo ikke noget som
en Diana. Torben Elhøj

Mange fulgte interesseret med.
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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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Torsdag den 17.marts kl. 19.00

En aften med Sondrup Marine
Det er lykkedes os at få Peer Høj fra Sondrup Marine til at besøge Jolleklubben
og dens medlemmer.
Mødet finder som sagt sted i klubhuset den 17.marts 2005, kl.19.00.
Peer vil denne aften fortælle om bådmotorens rygt og pleje samt give gode råd.
Det kræver selvfølgelig at han får nogle gode spørgsmål - men det kan vi vel
nok opfylde. Det er ugen før påske mødet finder sted, så måske kan vi lave en
fælles bestilling på reservedele, hvis vi skal have bådene på land i påsken.

Sondrup Marine Motor
Peer Høj

Hovedgaden 12, Gylling
8300 Odder

Tlf.: 86 55 11 57 • Mobil: 20 97 11 59

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

Konstituering af bestyrelsen

Torben Elhøj,
Formand

Ole Gundersen, 
Næstformand

Sten Skriver, 
Kasserer

Carsten Mikkelsen
Sekretær

Henrik Skytte,
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 for det kom-
mende år. Vi håber på at kunne gavne
klubben og dens medlemmer i denne
valgperiode. Vil vil sætte pris på initia-

tiver, der kan gavne fællesskabet.
Henvend dig derfor roligt til en af os
med dine ønsker.

Torben
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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


