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Ja så kom vinteren, og jeg skal love for,
at den kom. Allerede i efteråret, hvor
der normalt kun kommer lidt tøsne, fik
vi snestorm med en del frostgrader, så
det er ikke meget, der er sejlet siden
sidst i november. Lidt er det da blevet
til. Nogle af jagtbådene har da været et
smut ude, derimod har fiskeriet stået
meget stille, men der er jo heller ikke
nogle fisk..
På havnen går det sin vante gang med
store og små opgaver.
En af de større opgaver var at få trakto-
ren under tag. Med en hård indsats fra
Bisserne, og et par af de andre med-
lemmer, lykkedes det meget hurtigt. Et
virkeligt flot stykke arbejde.
En anden stor opgave var at lave et
vindtæt "rygevindfang". Det går lidt
langsommere af forskellige årsager,
men måske rygerne skulle være mere
med til byggeriet. Det har de nemlig
ikke været indtil nu.. 
Klubhuset har fået installeret en varme-
pumpe. Det har givet en helt anden
form for varme i huset. Jeg har godt nok
måttet fjerne fjernbetjeningen, FOR
mange mente, de skulle bestemme hvor
varmt, der skulle være i klubhuset.
Nogle gange var huset forvandlet til en
sauna, men jeg tror, der er styr på det nu.
I klubhuset er der desværre stadig en
hård kerne af rygere, der ikke vil aner-
kende generalforsamlingens beslutning
om rygeforbud. Flere - også rygere
brokker sig over dette. Rygning inden-
dørs skal stoppe.
I modsat fald må bestyrelsen tage kon-
sekvensen af dette brud på
Jolleklubbens vedtægter.

Sikkerhed på havnen er jo normalt ikke
noget vi i Jolleklubben gør så meget ud
af, men efter Prip havde et lille uheld
med en varmeblæser, går det jo op for
en, at der er godt at have udstyret i
orden. Så vi har fået anskaffet et par
ildslukkere og et brandtæppe, som bli-
ver hængt op i bagrummet og vil blive
efterset jævnligt. Det er også besluttet
at indkøbe en motorpumpe, så vi, hvis
bådene fyldes med vand, hurtigt kan
pumpe en masse ud uden brug af strøm.
Og nu når vi er ved bådene, vil jeg kraf-
tigt opfordre bådejerne til at aflægge
deres båd et besøg, og eventuelt få
pumpet vandet ud af den samt lige se
efter om den ligger ordentligt, om alle
fortøjninger og fendere (4 stk.) er på
plads. En del af bådene er meget hårdt
ramt af vinteren..
Bisserne går jo deres sædvanlige
ugentlige runde på havnen. Ved tøm-
ning af skraldespandene er der fundet
en del hele edderfugle, der bare var
proppet ned i skraldesækken.. Det er
noget forbandet svineri.
Jeg håber godt nok ikke det er folk fra
Norsminde, der står bag. Vedkommen-
de burde holde op med at gå på jagt..
Forrige sommer prøvede vi jo at lave
en tur til Tunø. Det blev faktisk en rig-
tig god tur (dag) trods lidt hårdt vejr, så
det vil vi gentage her i år. Vi har også
talt om at lave flere ture, som f.eks.
Endelave eller måske endnu længere
væk.
Det vigtigste i en jolleklub - ER AT
KOMME UD AT SEJLE..

Formanden

Formandens rubrik

Nyt fra bestyrelsen
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16.04.11  Standerhejsning
Sædvanen tro mødes vi kl. 9.00, til
morgenkaffe rundstykker m.m. Den
store rengøring står for, inde som ude.
Standerhejsning kl. ca. 12.00.
Klubben vil være vært ved et let måltid.
Tilmelding til maden foregår ved
opslag i klubben.

23.06.10 Skt. Hans aften
Grillen er klar kl. ca. 18.00. Igen i år
har klubben tænkt sig at grille en gris,
som koster ganske gratis. Til gengæld
skal man selv medbringe tilbehøret

Aktivitetsplan - forår 2010

(salat m.m.) 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.

20.08.10 Udflugt til Tunø
Der er afgang fra Jolleklubben kl.
09.00, hvor vi sejler i egne både (fæl-
lessejlads må kunne arrangeres). På
øen vil der blive rundtur i traxa.
Nærmere arrangement ses på opslag i
klubben.

l

l

l
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Vidste du, hvor farligt det er at
optø sin båd?
Jo, det kan være farligt, jeg har prøvet
det selv - med en varmeblæser (ja, det
var en tanketorsk fra min side).
Varmeblæseren blev sat til i båden
hvorefter jeg gik op i klubhuset i ca. 5
minutter. Derefter gik jeg igen ned i
båden, og nu var der meget røg, og der
var ild i gulvtæppet.
Det skyldes, at blæseren ikke kørte
rundt, men kun varmede. Det var nok
til, at der var gået ild i tæppet, og min
værktøjskasse var blevet meget varm.
Det samme var motorkassens lyd-
dæmpningsmåtter, og det udvikler
meget røg.
Heldigvis så de personer, der sad i

klubhuset, røgen, og de kom hurtigt til
med den Co2-slukker, der står i klub-
huset. Det var sgu’en hjælp.
Og hvad kan man så lære af det? Bliv
ved din båd, hvis du er ved at tø den op!
P.g.a. mit lille uheld, er det besluttet, at
klubben nu både vil have en Co2-sluk-
ker og en pulverslukker i huset. Der vil
blive hængt en pjece om, hvordan de
bruges, op.
Venlig hilsen en glad mand, som stadig
har sin båd og med tak for en hurtig
indsats med at slukke til de personer,
der så den sorte røg fra klubhuset.

J. Prip

Valg af brandslukker i båd
Kulsyr eslukker (Co2)

En kulsyreslukker er at foretrække ved slukning af brand i en båd,
da den ikke sviner og ikke ødelægger noget i båden.

Pulverslukker
Pulverslukkeren er mere effektiv end kulsyreslukkeren, men til

gengæld laver den et frygteligt svineri i båden, og den er skadelig
for de elektriske installationer.

Red nabo-båden
Kan du ikke slukke branden selv, så alamer 112. For at undgå, at
branden breder sig til nabo-bådene, så skub dem ud i havnebassi-

net, hvis der er fare for at branden breder sig.
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Vi startede som sædvanligt med mor-
genkaffe og rundstykker kl. 9.00 samt
en lille morgendram. Så var vi klar.

Nu gik alle i gang med oprydning og
rengøring af huset. Vinduerne blev
pudset af Asger og ventilatorerne blev
som sædvanligt gjort rene af Preben.
Der blev ryddet op ude i skuret, sat hyl-
der op og det store køleskab blev kørt
på lossepladsen. Så nu er der igen god
plads i skuret.

Klokken ca. 12.00 blev standeren strø-
get og jollesangen blev sunget.
Bagefter blev der serveret masser af
grillpølser samt hjemmelavede frika-
deller, som Brøndum stod for.

Det var en kølig og våd efterårsdag,
men trods det blev det alligevel en
meget hyggelig dag

Standerstrygning
lørdag den 23. oktober

Alle måtte tage sin tørn for føden. Så får Jollesangen ikke for lidt!.

Flagteknisk udvalg i arbejde. 2 kasserere kan jo nok regne den ud...
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Igen i 2010 var der stor tilslutning til
julesild, som blev afholdt tirsdag den
28.december.
Der var tilmeldt 30 personer, så klub-
huset var fyldt godt op. Men også
denne tirsdag i 2010 blev en rigtig hyg-
gelig dag med masser af sild, bl.a.
Birgit Kellbergs hjemmelavede rulle-
mops, samt den populære julemedister

fra slagteren i Tranbjerg og Romles
hjemmelavede rullepølse. Til sidst blev
der serveret kaffe med ostemadder og
chokolade. Alt dette for kun kr. 25,00
pr. næse.
Der var selvfølgelig også snaps og øl i
rigelige mængder, og disse koster kun
kr. 5,00 pr. genstand. Det er jo uhygge-
lig billigt!!!! 

Er du flyttet?
Har du fået ny båd?

Har du skiftet forsikring?

Så husk at melde ændringerne til 

Ole Gundersen
Ovenstående eraf stor vigtighed, og du kan finde Oles 

kontaktoplysninger på side 2 heri bladet.

Julesild 2010

Ikke ridderne. Næsserne om det runde bord. Så er der udendørs rygning.
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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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Så skete det - efter mange planlæg-
ningsmøder på bænken og bag køb-
manden på Tunø.
Vi fik en invitation fra Lars og Bente
Pedersen, Hovedgård, til at aflægge et
sejlende besøg i deres campingvogn på
Husodde Camping.
Vi slog straks til og bookede plads.
Hvilket førte til mange konstruktive
planlægningsmøder under kastanietræ-
et. Freddy var den, der havde størst
erfaring ud i langturssejlads, så
“Mettevuns” blev udtaget til moderskib
(forsyningsskib).
Afgang fra Norsminde fredag den
16.8.2010 kl. 16.00 med fulde tanke.
På vores ture på mc’erne plejer vi at
holde rimelige pauser til at nyde mad-
pakkerne. Disse pauser blev til tapas-
platte a’la Birgit og frisk kold øl i her-
ligt dansk sommervejr. 
Og snart havde vi Endelave i sigte. Vi
havde købt engangs-griller til de med-
bragte bøfffer, som blev indtaget på
molen. 
Havnefogeden anbefalede os en tur på

kroen. Prip, Elmer og Freddy (Birgit
måtte blive hjemme - havde fået en fal-
ske Cuxi cacaomælk ned over foden)
drog af sted og fik et par øller.

Lørdag
Efter en god nats søvn skulle der osse
lid morgenmad til. Elmer fik ikke
noget, han gik og målte molen op.
Så var der afgang mod Horsens med et
kort ophold på Hjarnø, hvor der var tid
til en fra madpakken.
Vi forsøgte at finde landingplads nær
campingpladsen, men uden held, så vi
måtte ind til lystbådehavnen.
Her blev vi hentet af Lars. På camping-
pladsen fik vi en hyggelig eftermiddag
og aften. Vi fik uventet besøg af Per
Munk, og vi tog en taxa tilbage til hav-
nen.

Søndag morgen sejlede vi direkte hjem
til Norsminde på 3 timer til en slutter
på havnen.
Tak for en dejlig weekend.

Freddy

Tur til Endelave

Er du i havsnød - ring til en ven

Jørgen Prip har opdateret telefonlisten over 
bådejere i Norminde Jolleklub.

Der vil ligge nogle laminerede eksemplarer i klubhuset 
til fri afhentning.
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Sådan serbestyrelsen ud

Ole Gundersen, 
Næstformand

Sten Skriver, 
Kasserer og sekretær

Jørgen Prip
Bestyrelsesmedlem

Karsten Andersen,
Materielforvalter

Ansvarsområder
i bestyrelsen
Per/Romle - Formand
Regler og paragraffer
Ævl og brok

Ole - Næstformand
Kontakt udadtil - kommune /amt o.s.v.
Bådpladser
Repræsentant i

Fonden Norsminde Lystbådehavn

Steen - Kasserer og sekretær
Økonomi

Jørgen - Bestyrelsesmedlem
Kontakt til håndværkere
Diverse

Karsten - Materielforvalter
Huset og omgivelserne
Toilettet i Kirstens fravær

Ansvarsområder
udenfor bestyrelsen
Ralf
Jollebladet - layout og sats

Karsten Andersen
Repræsentant i  

Fonden Norsminde Lystbådehavn
Broer

Kirsten
Toiletter

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.

Bestyrelsen

Per Sørensen
Formand
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Nettet i kikker ten

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

Steen Skriver
Lyngmarksvej 11
8300 Odder
Tlf: 86 26 11 45
Mail: jegstrup142@webspeed.dk

Her er lige et par gode links,
når du sidder og kikker på
nettet:

www.sm
aabaadsfis

ke
ri.d

k
www.duelighed.dk

www.molsnaturfoto.dk

www.netnatur.dk

www.naturskriveren.dk
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BUDCENTRAL ApS
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Tlf. 86 26 02 55

Vognmand

Per Hauge
Malling


