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Siden generalforsamlingen, har vi haft
et bestyrelsesmøde, hvor vi konstitue-
rede os. Her er ingen ændringer i for-
hold til sidste år.
Som lovet på generalforsamlingen,
prøver vi at opsætte en "husorden",
som gerne skal følges for at så mange
medlemmer som muligt kan føle sig
bedst muligt tilpas.
Vi har i flere tilfælde fået klager fra
"morgenholdet" ang. oprydning eller

mangel på samme. Der henstilles til at
man ikke lader flasker, askebægre -
beskidte borde stå. Det er vel ikke for
meget forlangt, at alle rydder op efter
sig selv.
Udkast som følger, er lavet på grundlag
af flere kritikpunkter fremsat på gene-
ralforsamlingen vedrørende rengøring
m.v. og hvem der kommer i "kahytten".
Evt. ændringer - andre forslag bedes
fremsendt til bestyrelsen.

Formandens rubrik

Nyt fra bestyrelsen

Ordensregler for "Kahytten"/Jolleklubben:
l Adgang har medlemmerog nærmeste pårørende, 

samt gæstesejlere.

l Der skal vises hensyn i forhold til r ygning. 
Sørg for udsugning ertændt, når der ryges. 
Vis ekstra hensyn, hvis derer folk der spiser.

l Ryd op efter dig selv. Flasker, askebægre ryddes op. 
Borde tørres af hvis det ernødvendigt. 
Støvsug, hvis det trænger.

l Tager du din hund med i klubhuset, hardu pligt til 
at holde den i ro, så den ikke generer andre gæster.

l Både må maximalt, stå på Jolleklubbens vogn, i 14 dage.

Bestyrelsen



AFI MARINE A/S
AFI Marine er en nystiftet virksomhed
dannet ved sammenlægningen af AFI
Marine ved Hans V. Jensen og Marselis
Bådudstyr ved brødrene Mogens og
Torben Holm.

Selvom vi er nystiftede så har vi dybe
rødder. AFI er en sammentrækning af
Aarhus Fiskernes Indkøbsforening som
blev stiftet i 1948 og siden da altid har
været at finde på Århus Havn.

Om AFI Marine
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Julesild 2007

Som sædvanlig d. 28.12 var der jule-
sild. Ca. 25 var tilmeldt. Sild i flere
afskygninger, medister og ost er jo det
sædvanlige fra klubben. I år havde
Brøndum´s sponsoreret en rigtig hjem-
melavet sylte, uhm….. Det var et pro-
dukt, hvor den mængde kød der var
brugt til 25 mand, i en Stryhns kunne
gå under navnet "Julesylte til 125
mand". Mange tak for det Kirsten og

Johny. Jeg har én gang sagt at der var
lige i underkanten af snaps…. Det sker
vist aldrig mere, godt Steen. Hanne og
Steen stod som vanligt for alt det for-
beredende arbejde, godt gået.
Heldigvis er alle flinke til at hjælpe
med oprydning, tømning af div. slatter
m.m. Alt i alt, igen en rigtig hyggelig
dag.

Niels

Ved sammenlægningen og stiftelsen af
den "nye" virksomhed AFI Marine A/S
har vi fra starten sikret en høj volumen,
et meget bredt sortiment og mulighe-
den for at kunne tilbyde en bred vifte af
serviceydelser baseret på et team af
kompetente og erfarne medarbejdere.

AFI Marine A/S er ved etablering ble-
vet tilført en betydelig kapital og er
derfor fra starten så velkonsoliderede at

Fortsættes næste side

Af AFI Marine
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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

vi kan sikre en stabil drift og høj grad
af finansiel manøvredygtighed i et mar-
ked præget af mange små butikker og
virksomheder.

Vi ved hvad vi taler om.

Du kan købe udstyr til både mange ste-
der. Men få steder kan du få så kompe-
tent rådgivning og service som her. AFI
Marine teamet er på i alt 8 personer. Vi
har opbygget vores kompetencer gen-
nem mange år i branchen og vores fag-
lige baggrund er bred. Fra erhvervsfis-

ker over sejlmager til værktøjsmager
og så er vi alle, eller har været, aktive
sejlere.

Desværre, i forbindelse med stiftelsen
af AFI Marine, er den tidligere aftale
med Marselisborg Bådudstyr, angående
rabat for medlemmer af Norsminde
Jolleklub, ophørt. Der vil i løbet af for-
året komme et forslag fra AFI Marine
angående ny aftale. Hvis du køber
varer i butikken - gem da dine kvitte-
ringer til senere brug, når en aftale evt.
indgåes.



6 Mar ts 2008

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 satser, og st arter i år meget tidligt. Allerede den 20.03.08 (skærtorsdag) kl.1 1.00
Herefter åbent week-ends samt helligdage, dog vil vejrsituationen kunne tvinge os 

til at lukke. Der vil være arrangementer henover sommeren. 
Se opslag, dog allerede fastlagt den 26.07.8 - V isens skib.

På sommerligt gensyn 
Joan Pathenia Tlf. 8693 14 53

Igen i år finder havnen det nødvendigt
med en lille erindringsskrivelse.
ELLER en ordentlig opsang. Tag dog
for pokker at meddele havnen, når du
skifter adresse, tlf.nr., forsikrinsselskab
og lignende. Alt hvad der kan vedrører
dit arrangement i havnen. Det er ikke
kun for havnens skyld. Det er da også
for din egen, så du får de relevante
oplysninger, der bliver sendt ud. 
Alt det arbejde bestyrelsen i Fonden

Norsminde Havn laver, foregår jo i fri-
tiden. Og tro det eller ej, så værdsætter
vi vores fritid mindst lige så meget som
dig. Så derfor. Kom nu med de oplys-
ninger når du flytter, skifter båd osv.
Nu nærmer sig så en ny sæson på van-
det. Nyd den og pas på jer selv derude.

MVH
Ole gundersen

Kære pladshavere
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26.04.08  Standerhejsning
Sædvanen tro mødes vi kl. 9.00, til
morgenkaffe rundstykker m.m. Den
store rengøring står for, inde som ude.
Standerhejsning kl. ca. 11.30.
Medbring evt. selv frokost.
P.S. Fiskehuset skulle have åbent.

"T oiletfest"
Vi vil igen i år indfri Mogens´s ønske
om en rigtig god fest for det store arbej-
de han gør med renholdelse af toiletter-
ne. Dato for dette arrangement er
endnu ikke fastlagt. Vi vil se tiden lidt
an med hensyn til vejret. Der vil i god
tid blive sat opslag op på tavlen i
"Kahytten" for tilmelding. Husk
Mogens gør et kæmpe arbejde for
Jolleklubben, det skal han fejres for.
Tak.

Bestyrelsen

Aktivitetsplan - forår 2008

24.05.08 Hyggedag
Vi mødes kl.11.00 til kaffe - øl - vand,
gør lidt rent, hvis vi syntes det trænger.
Klubben er vært ved en varm ret og en
øl/vand ca. kl. 13.00 Tilmelding til
spisning - se opslag i "Kahytten" eller
ring til Steen tlf. 8626 1145 - aften.

23.06.08 Skt. Hans aften
Grillen er klar kl. ca. 18.00 til stegning
af medbragt mad. Teltet bliver opstillet,
hvis nødvendigt. Bålet tændes kl. ca.
21.00. Har du haveaffald til et godt Skt.
Hans bål, må dette gerne køres på bål-
pladsen umiddelbart før dagen.

Har du prøvet 
at gøre rent
i klubben?
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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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Vi har endnu ikke hørt fra de andre for-
eninger, ang. Et sådant arrangement.
De sidste meldinger fra sidste år gik på,
at man i Norsminde kan fejre et 200 års
jubilæum, og i den forbindelse mulig-
vis vil sætte alle sejl til. Hold øje i
klubhus på havnen eller dagspressen
for yderligere information.
Jolleklubbens tilbud, vil være nogen-

lunde som sidste år. Udlån af klubhus
til kunstnere - sejlture -
telt med øl - vand. Vi yder ikke økono-
misk tilskud til dette arrangement.
Ved redaktionens afslutning har vi
netop modtaget datoen for arrangemen-
tet, denmlig den 07.06.08.

Bestyrelsen

Vedr. “Åbent Hus” arrangement

Som mange ved, har vi haft problemer
med kortsystemet til klubhusets dørlås.
Dette skulle nu være løst, men det kræ-
ver at man skal have et nyt kort. Gamle
kort kan ombyttes ved Kurt.
Hvad problemet egentlig skyldes, vides
ikke, men i bund og grund er det nok en

fejlinformering fra leverandør (Falck).
De har nu opsat et meget dyrere anlæg,
så mon ikke det går! Beklager den ulej-
lighed dette måtte have af sted kom-
met.

Bestyrelsen

Vedr. dørlås

SÆSON 2008
Hvordan mon vejret bliver.

?

Nu nærmer foråret sig. Så bliver der
gang i mange aktiviteter. Bl.a. vil båd-
vognen blive brugt flittigt. Skal du
bruge vognen, aftal da med Kurt hvor-
når. Vi bliver i den forbindelse nødsa-

get til at sætte en begrænsning på max.
14 dage pr. optagning. Skal man bruge
yderligere tid, må man opstille båden
på anden vis.

Bestyrelsen

Vedr. bådvogn
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Sådan serbestyrelsen ud

Niels Normann
Formand

Ole Gundersen, 
Næstformand

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.

Niels
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Som sædvanlig, et stort stykke arbejde
for klubben. Et eller andet sted, må
man sige - det er imponerende hvad
sådan en flok sammentømrede mænd
kan få ud af at have startet en klub for

så mange år siden, og stadig være ved
godt mod, gøre den indsats helbred
m.m. nu tillader, at hver tirsdag måske
er mere hellig end en søndag kl.10.00 -
Flot! Niels

BISSERNE

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

Ryd op efter dig selv, 
når du har besøgt 

klubhuset
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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 formanden


