Marts 2009 - 31. årgang

Bestyrelse og redaktion
Formand:
Per Sørensen
Gl. Krovej 25 A
8300 Odder
Tlf. 86 93 35 26

Materielforvalter:
Kurt Andersen
Gl. Krovej
8340 Malling
Tlf. 86 93 25 67

Næstformand:
Ole Gundersen
Lundgårdsvej 12
8300 Odder
Tlf: 87 47 83 84
Mail: og@rectus.dk
Sekretær/kasserer:
Sten Skriver
Jegstrupvej 142
8361 Hasselager
Tlf: 86 26 11 45
Mail: jegstrup142@webspeed.dk

Bestyrelsesmedlem:
Lars Mortensen
Fuldenvej 181
8330 Beder
Tlf. 86 93 71 44

Oplag: 225
Næste nummer
udkommer i
september . 2009
Deadline: 15. aug. 2009

Suppleanter:
Per Munk

Åbningstider:
Man. - Fredag 10 - 18
Lørdag
10 - 14

Plakater
Indramning
Spejle
Malerier

Litografier
Lærred
Maling
Udsmykning

Skanderborgvej 107 . 8260 Viby J . Tlf. 86 14 77 96 . Fax 86 14 77 69
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Formandens rubrik

Nyt fra bestyrelsen

Marts 2009
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Aktivitetsplan - forår 2009
25.04.09 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.
Klubben vil være vært ved et let måltid.
Tilmelding til maden foregår ved
opslag i klubben.

23.06.09 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 bålpladsen umiddelbart før dagen.

"Toiletfest"
Det er ved redaktionens afslutning
endnu uvist om, hvordan og hvornår
dette arrangement vil spænde af i år.
Hvis arrangementet bliver til noget, vil
der komme opslag i klubben.
Bestyrelsen

Gl. Krovej 1, 8340 Malling Tlf. 8693 1453

Vi glæder os til at åbne den nye sæson med masser af gode tilbud.
Fra skærtorsdag den 9. april og indtil oktober har vi åbent i alle weekenderne.
I Skolernes sommerferie har vi også åbent alle hverdage.

På sommerligt gensyn
Joan Pathenia Tlf. 8693 14 53

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
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Vedtægter for
Norsminde Jolleklub

November 2007

§ 1. Klubbens navn og hjemsted:
Norsminde Jolleklub
Jollehavnen, Norsmindevej 219
8340 Malling
§ 2. Jolleklubbens formål er:
at være samlingssted for alle bådejere, som er pladshavere i Jollehavnen.
at være informerende om sikkerhed til søs og ved forhandling med Fonden
Norsminde Lystbådehavn og offentlige myndigheder m.v., at få de bedst
mulige løsninger omkring Jollehavnen.
§ 3. Optagelse af medlemmer
Som aktivt medlem kan optages enhver, der er bådpladshaver i Jollehavnen.
Passivt medlem bliver man automatisk, hvis man ønsker det, ved afståelse af
bådplads. Desuden kan personer, som er foreslået af et aktivt medlem optages, dog maximalt 15 ialt.
§ 4. Kontingent
Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen.
Kontingent for pensionister er 50% af normalt kontingent.
Kontingentet opkræves helårligt forud for alle medlemmer.
Betaling skal ske senest 30 dage fra girokortets modtagelse
§ 5. Ordinær generalforsamling
Jolleklubbens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af november måned.
Indkaldelse til ordinær såvel som ekstraordinær generalforsamling skal ske
ved skriftlig indkaldelse af hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når, enten bestyrelsen eller en
tredjedel af medlemmerne ønsker det.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Alle medlemmer har adgang til og taleret på generalforsamlingen.
Stemmeret har alle aktive medlemmer, som er bådpladshaver, og som ikke er
i kontingentrestance.
Såfremt et enkelt medlem begærer skriftlig afstemning, skal dette efterkommes.
§6 Dagsorden for ordinær generalforsamling
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse for 2 år (2 medlemmer i ulige år, 3 medlemmer i lige år)
7. Valg af 2 suppleanter for 2 år
8. Valg af revisorer for 2 år
9. Valg af revisorsuppleant for 2 år.
10 Evt.
§ 7. Generalforsamlingen
Foreningen ledes af den på Generalforsamlingen valgte bestyrelse, som
består af 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter
generalforsamlingen med: Formand, næstformand, kasserer, sekretær og
materialeforvalter.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig med mindst 3 fremmødte.
Ved stemmelighed bliver formandens stemme dubleret.
§ 8. Udmeldelse - Eksklusion
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker personligt til klubbens kasserer
med mindst 14 dages varsel.
Eksklusion af andre årsager end kontingentrestance skal godkendes på en
ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger efter, at medlemmet er
ekskluderet, og kan kun opretholdes såfremt 2/3 af de stemmeberettigede
fremmødte stemmer for eksklusion.
Det ekskluderede medlem har møde- og taleret på den ekstraordinære
generalforsamling.
§ 9. Foreningens opløsning
Til vedtagelse om foreningens opløsning kræves: at 2/3 af foreningens
stemmeberettigede medlemmer er tilstede på generalforsamlingen, og at
forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af foreningens
stemmeberettigede medlemmer, indkaldes snarest muligt til en ny
generalforsamling, dog senest 3 uger efter hvor forslaget kan vedtages med
2/3 af de afgivne stemmer, uden hensyn til antal af fremmødte medlemmer.
Ved opløsning af klubben afgøres det på en ekstraordinær
generalforsamling, hvordan en eventuel formue skal bruges.
§ 10. Ordensregler
Foreningens medlemmer er endvidere underkastet de til enhver tid af
bestyrelsen for Norsminde Jolleklub fastsatte ordensregler.

Vedtaget på generalforsamlingen den 22.november 2007

ODDER TRÆLAST & BYGGECENTER

Banegårdsgade 27, 8300 Odder. Tlf. 8654 0088
Fax. 8654 3605 email: mail@oddertrae.dk

Vedr. “Åbent Hus” arrangement
Vi har endnu ikke hørt fra de andre foreninger, 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 muligvis 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 økonomisk tilskud til dette arrangement.
Ved redaktionens afslutning har vi
netop modtaget datoen for arrangementet, denmlig den 07.06.08.
Bestyrelsen

Vedr. bådvogn
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

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

Vedr. dørlås
fejlinformering fra leverandør (Falck).
De har nu opsat et meget dyrere anlæg,
så mon ikke det går! Beklager den ulejlighed dette måtte have af sted kommet.
Bestyrelsen

Som mange ved, har vi haft problemer
med kortsystemet til klubhusets dørlås.
Dette skulle nu være løst, men det kræver 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

SÆSON 2008
Hvordan mon vejret bliver.

?
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Sådan ser bestyrelsen ud
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.
Ole

Ansvarsområder i
bestyrelsen

Per Sørensen
Formand

Ole Gundersen,
Næstformand

Sten Skriver,
Kasserer og sekretær

Lars Mortensen
Bestyrelsesmedlem

Kurt Andersen,
Materielforvalter
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Bestyrelsens
adresser og
telefonnumre
finder du på side
2 her i bladet.

Per/Romle - Formand
Regler og paragraffer
Ævl og brok
Ole - Næstformand
Kontakt udadtil - kommune /amt o.s.v.
Bådpladser
Repræsentant i N.Y.
Steen - Kasserer og sekretær
Økonomi
Lars - Bestyrelsesmedlem
Kontakt til håndværkere
Diverse
Kurt - Materielforvalter
Huset og omgivelserne
Toilettet i Mogens’ fravær

Ansvarsområder
udenfor bestyrelsen
Ralf
Jollebladet - layout og sats
Carsten Mikkelsen
Kontakt til Fonden Norsminde
Lystbådehavn
Broer
Mogens
Toiletter
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Opskrift på
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

Ryd op efter dig selv,
når du har besøgt
klubhuset

Små vimpler
V/Henrik Skytte
Aut. VVS inst.

med Norsminde Jolleklubs logo
kan købes ved Steen Skriver for
kun 25 kr incl. alt undtagen snor, montering,
garanti m.m

Alt VVS- og
blikkenslagerarbejde udføres

86 93 12 88
Fax 86 93 12 89
E-mail: vvs@skytte-vvs.dk
www.skytte-vvs.dk
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Sten Skriver
Jegstrupvej 142
8361 Hasselager
Tlf: 86 26 11 45
Mail: jegstrup142@webspeed.dk
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BLEGDAMMEN

Denne annonceplads
er ledig og kan lejes
ved henvendelse til formanden

BUDCENTRAL ApS
Tlf. 86 26 02 55
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