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Ny formand
Vi måtte jo konstatere, at vi igen i år
skulle vælge ny formand. 
Torben valgte at flytte til "djævleøen",
for der at tage sig af døde såvel som
levende. Torben; der skal fra
Jolleklubben lyde en stor tak for din tid
som formand for Norsminde Jolleklub.
Håber meget du, når du har lyst og tid,
kigger forbi "Kahytten".
Jeg kan ved samme lejlighed bemærke,
at med undertegnede som formand er
der kommet andre "boller på suppen" -
jeg kan ikke synge!!!

Rengøring af klubhus
Som sagt, andre "boller på suppen".
Dette gælder også rengøring af
Kahytten.
Det skulle gerne være et rart sted at
komme for alle medlemmer. Kommer
man og kan se, der er snavset, så gør
noget… Kryds af på den ophængte
liste, hvad du har gjort - forhåbentlig
smitter det af på alle.
Rengøring af Kahytten inden julesild,
udført af Elmer, Inger, Romle, Kurt,
Mogens - det var meget tiltrængt.
Samme dag klarede Erland lige at
udbedre udsugningen, med både luft-
indtag og forlængelse af slange, således
luften nu ender helt ude i det fri. God
arbejdsdag. Tak.

Vedr. offentlige toiletter.
Århus Kommune har opfordret

Jolleklubben til at rengøre toiletterne,
mod et beløb svarende til 7000,- kr. pr.
år. Heraf skal vi selv afholde udgifter
til rengøringsmidler papirvarer mv.
Vi har i den anledning fået en ny "dag-
mand" (han kan og vil ikke udføre
måneskinsarbejde!) Helt frivilligt har
Mogens meldt sig til at varetage denne
opgave. Meget stor indsats af et passivt
medlem. Hvis der er nogen der føler sig
provokeret af det, kan der opfordres til
at melde sig til Mogens - han skal jo af
sted med Inge en gang imellem, Da det
jo er forbudt at forrette sin nødtørft
rundt omkring på arealet, skal toiletter-
ne altid være rene, så manglende ren-
gøring ikke kan være undskyldning for
ikke at benytte toiletterne.

Jeg vil slutte med at ønske alle en god
sejlsæson - helst med bedre vejr end
sidste år.

Niels

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

Redaktion:
Ralf Petersen
Strandlodsvej 8.
Tlf: 61 33 69 71
Mail: ralf.petersen@gmail.com

Oplag: 225

Næste nummer 
udkommer i sept. 2006

Deadline: 15. aug. 2006

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
Mogens er klar til aktion på toilettet.
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Jeg var en tirsdag morgen en tur hos
"Bisserne". Hyggeligt, kaffe - ostemad,
et par smøger og en pibe blev tændt.
Heldigvis kan Erik´s hund huske det er
tirsdag, så når Erik ikke kan finde sin
hund - er han også klar over hvor han
skal hen!
Lidt skavanker, kan jeg forstå sniger
sig ind her og der. Lange lignede, som
Arne sagde: "En dørmand på et disko-
tek" (stort plast korset i.f.m. rygopera-
tion). Poul "brokkede sig" som sæd-
vanligt. Nu skal han, fra først i decem-

ber til februar sidde i en stol (stakkels
Gerda). Dette kan have ændret sig
siden dette er skrevet. Forhåbentlig har
I det alle godt.

Niels

Besøg hos “Bisserne”
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Generalforsamlingen i 2005 var
overstået på tre kvarter. Der var kun
15 fremmødte incl. bestyrelsen, så
alle havde rig lejlighed til at fremfø-
re deres synspunkter. 

Beretning
Det blev en lidt amputeret beretning, da
vores formand var flyttet til djævleøen
kort før generalforsamlingen, men
næstformanden fik da nævnt, at efter
"vores" rengørings/opsynsmand, Løn-
nerup, desværre pludselig døde, har
nogle medlemmer har været så venlige
at overtage rengøringen af toiletterne
og lade lønnen derfor gå til klubkassen.
Der var også lidt debat om den nye dør
og de nye nøglekort. Herefter blev
beretningen godkendt.

Regnskab
Vores dygtige kasserer Steen fremlagde
regnskabet, som viste et overskud på
5.555,81 kr. Der var ingen
bemærkninger til regnskabet, som der-
efter blev godkendt.

Valg
Udover vores formand, Torben Elhøj,
trak Henrik Skytte sig også fra besty-
relsen, så der skulle vælges to nye med-
lemmer. De to nye blev Niels Normann
og Kurt Andersen.
Da Kurt tidligere var suppleant, måtte
der vælges en ny til denne post. Henrik
Skytte var villig til at modtage valg til
posten og blev valgt uden modkandi-
dat.

Revisor blev på genvalg Bent Kristen-
sen.

Forslag
Der var ingen indkomne forslag, hvor-
for punktet blev udeladt.

Eventuelt
Under eventuelt blev der debatteret
flere emner og forslag, bestyrelsen kan
arbejde videre med. Emnerne var: 
l Evt. at sælge de runde borde i huset

og i stedet bruge de firkantede, som
står i værkstedet.

l Opfordring til at rydde op efter sig i
værkstedet.

l Opbygning af et skur under halvta-
get bag værkstedet (skulle bruges til
opmagasinering).

l Maling af gulvet på toiletterne. (Det
er en opgave, kommunen skal tage 
sig af).

l Redningskranse (står de rigtigt, og 
er de i orden). Henvendelse til kom-
munen.

l Udsugning i klubhuset (kan den 
laves mere effektiv).

l Installering af varmepumpe i stedet
for de flytbare olieradiatorer.

Efter det sidste punkt kunne dirigenten
takke for god ro og orden, hvorefter vi
gik i gang med smørrebrødet (jeg kan
hilse og sige, at der var nok, og det
smagte godt).

RP

Generalforsamling den
24.10.2005

Har du prøvet 
at gøre rent
i klubben?



Mar ts 2006 7

Da vi har fået udskiftet hoveddøren,
gjort den bredere så vi alle kan komme
ind, er der også sket en ændring med
hensyn til nøgler. De bliver nu erstattet
med et elektronisk kort, som kan fås
ved aflevering af nøgle, eller købes
mod depositum på kr. 100,-. Dette kan
foregå ved Steen Skriver eller Kurt
Andersen. Dato for sidste ombytning er
den 29.04.2006, som samtidig er dagen
for forårsrengøring og standerhejsning
- fra kl. 9.00.

Niels/bestyrelsen

Ny lås på døren til Kahytten
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Lørdag den 18. marts kl. 11.00
Hyggedag
Fra bestyrelsens side vil vi forsøge at
lave en hyggedag. 
Vi starter ved 11 tiden med en formid-
dags øl eller to. 
Tillader vejret det, kan vi måske finde
på et eller andet at lave - oprydning,
rengøring m.m.
Kl.13.00 vil klubben være vært ved en
varm ret, efter Steen og Hanne´s valg.
Tilmelding nødvendig - Se opslag.

Fredag den 23. juni kl. 18.00
Skt. Hans aften
Kurt sørger for grillen er klar til
kl.18.00. Her kan alle selv medbringe
Kylling - bøf - pølser eller lign. + div.
tilbehør.
Håber vejret vil være med os så bålet
kan blusse uden brug  af 300 liter die-
sel!!
Kl. 21.00 Tændes bålet.

Aktivitetsplan - forår 2006

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 13. april 2006

Hilsen Ib og personalet

 

 

 

 

 

Lørdag den 19. april kl. 9.00
Standerhejsning/forårsrengøring
Kaffe og rundstykker + en lille én.
Herefter giver vi den lidt gas med ren-
gøring, små reparationer m.v. Kurt har
en plan. Medbring evt. selv frokost.

Man hygger sig til Skt. Hans i Jolleklubben.
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Klubhuset var gjort til en rigtig hygge-
lig julestue, med resterne af de flotte
dekorationer og adventskrans som
Lisbeth så flot havde lavet, igen i år,
mange tak for det Lisbeth og Peder, du
har jo trods alt kørt dem fra Rude til
Norsminde.
Rammerne var altså i orden. Klubbens
vanlige traktement var - heldigvis -
igen i år udvidet med kolonariske læk-
kerbiskner, sponsoreret af både tilste-
deværende og ikke tilstedeværende. Vi
starter med silden som Birgit og Freddy
havde lavet. "Bedstefars julesild", en
som jeg ikke må sige ligner en roll-
mops, men den smager da også så
meget bedre, alene navnet gør den jo
mild og blid, men alligevel en bedstefar
værdig. Brombærsild er absolut også
en behagelig oplevelse. Mange tak til
jer begge. 
Efter mange dejlige sild og snaps,
endnu en oplevelse, 
Brøndum, han kan også noget med fisk.
Havde tilfældigvis lige en meget stor
side hjemmelavet gravad laks i over-
skud!! Ikke nok med det, også hjem-
melavet dressing, fordi som Kirsten (på
fynsk) siger: Det man køber, smager
ikke ret godt". Det var meget lækkert,
selv Verner, som skar laksen ud, måtte

rose denne fisk for både størrelse (det
var han nu ikke meget for, men der blev
alligevel til 30 personer så han måtte
overgive sig) og smag. Dejligt, mange
tak for det. 
Romle havde også været i "støberiet",
igen var det endt med en lækker - læk-
ker paté som sikkert har bestået af lever
- dyrekød - edderfugle - måger - noget
vi ikke må skyde, men kan flyve og så
lidt kemikalier, den var bare dejlig,
mange tak for det.
Hertil var der ca. 15 der fik en snaps -
så Steen remind lige indkøbet næste år,
det skal være den eneste kritik for din
og Hannes store indsats med indkøb,
arrangement m.m.
Ellers ikke nogen skandaler eller andet
nævneværdigt, ud over vi fortsatte med
osten uden snaps. Kaffen gik også uden
bemærkninger - ikke engang
"Næsholdet" brokkede sig. Kan dette
eventuelt skyldes at hr. Damp har en
rigtig hyggelig juletradition andet-
steds?

P.S.
Vi var 29. Kan ved godt venskab og lidt
"juleklem" udvides til ca. 35 personer,
så husk tilmelding ved opslag ca. 1.
nov. 2006. Niels

Julesild 2005

Igen i år afholdt vi årets julesild
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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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Nu skal du snart til at 
sejle igen
Derfor skal du tænke på følgende
Har jeg fået nyt forsikringsselskab?
(ansvarsforsikring er påkrævet)
Er jeg flyttet? Har jeg oplyst havnen
om min nye adresse?
Har jeg fået anden båd?
Har jeg i det hele taget returneret
REGISTRERINGSSKEMAET?
Det er småting for dig at give mig disse
oplysninger, men det er en rigtig stor
hjælp for mig.
Bring tingene i orden, så undgår du
også, at meddelelser fra havnen udebli-
ver.

HUSK 
I forbindelse med anskaffelse af anden
båd, er det dit eget ansvar, at båden
overholder de mål, der er tilladt på den
aktuelle plads.
Du kan ikke forventes dispensation for
både der købes større, end den plads du
er registreret på tillader.
Når jeg gør opmærksom på dette, er det
fordi, at ikke alle mener, at reglerne er
til for at blive overholdt. Det er de.
Ha` en rigtig god sommer på vandet.
Vis havet respekt, det kræver det.

På vegne af 
Fonden Norsminde Havn

Ole Gundersen

Nyt fra Fonden 
Norsminde Havn

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

Niels Normann
Formand

Ole Gundersen, 
Næstformand

Sten Skriver, 
Kasserer

Carsten Mikkelsen
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 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.

Niels

Denne 
annonceplads

er ledig
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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


