Marts 2012 - 34. årgang

Formandens rubrik

Bestyrelse og redaktion
Formand:
Jørgen Prip
Byagervej 97
8330 Beder
Tlf.: 42 13 46 07
Næstformand:
Ole Gundersen
Lundgårdsvej 12
8300 Odder
Tlf.: 21 54 75 35
Mail: og.privat@hotmail.com
Kasserer:
Steen Skriver
Lyngmarksvej 11
8300 Odder
Tlf.: 86 26 11 45
Mail: jegstrup142@webspeed.dk

Materielforvalter:
Freddy Kjellberg
Chr. Christensensvej 10
8300 Odder
Tlf.: 40 55 44 08
Mail:8300@mail.dk

Oplag: 120

Sekretær:
Jørn Rasmussen
Rådhusgade 82
8300 Odder
Tlf.: 40 47 76 47
Mail: jsra@sol.dk

Deadline: 31. aug. 2012

Næste nummer
udkommer i
september 2012

Suppleanter:
Tony Grøn
Søren Koliander

Lidt om mig selv
Jeg hedder Jørgen Prip, er 61 år og
single med bopæl i Beder.
Jeg har en hund af racen Cavalie King
Charles Spaniel 4 år gammel.
Jeg er udannet indenfor Blik & Rør i
1974. Derefter militæret til 1975.
Så kom jeg til det kooperative VVSfirma Blikas 72 Århus, hvor jeg var til
1985. Derefter jeg blev ansat på Aarhus
Teater som Bygningsforvalter, hvor jeg
er den dag i dag.
Hvis der er nogle, som har noget brok
eller ros, så skriv til mig på min mail
adresse, som er: jfprip@gmail.com. Så
vil jeg sammen med bestyrelsen se, om
det er noget, vi kan klare.

Forfuldesejl på Norsminde Havn

Til de gode BISSER i klubben
Det er dejlig at have jer i klubben, for
jeg ved, I gør et godt stykke arbejde for
klubben - det skal i have tak for. Jeg
håber, vi kan forsætte det gode samarbejde.
Tak drenge.

Norsminde for fulde sejl
lørdag den 2. juni 2012 fra kl. 10.00
på Norsminde havn.
Udskænkning af vådt og tørt i
"Havnekneipen" i købmandshaven
med levende musik fra kl. 1400 til 1800.

Til os hundeejere

Fælles spisning i Jolleklubbens telt på nordsiden af havnen
kl. 19.00. Pris 140.- kr

Husk! Vi skal jo lige tage noget hensyn
til dem som sidder i klubhuset, når den
firbenede er blevet luftet .

Musik og underholdning af den lokale trio "PALERMO" fra Beder
(www.trio-palermo.dk) i teltet ved Jolleklubben.

Snak i klubhuset i andres
påhør
Der skal vi jo lige have et sprog, som vi
alle kan tåle og høre på - så husk det.
Ja, så synes jeg, når vi er færdige med
at diskuter valuta-jagt-fisk-arbejdehuspriser, den forfærdelig verden og

Tilmeldning er nødvendig dagen før til
Herold Leif Juul tlf. 23 36 37 41.

2

Nyt fra den nye formand

Marts 2012

Marts 2012

skal til at hæve mødet, at vi lige skal
huske de tomme skaller. Der er opsat
en sort skraldespand på hjørnet af klubhuset. Så husk lige at få de tomme
dåser med ud. Smid dem ikke i affaldsposen under køkkenvasken.

Fra bestyrelsesmødet
15.02.2012
På bestyrelsesmødet blev der anbefalet
2 nye medlemmer, som begge blev
optaget som passive medlemmer.
Med de to nye er vi nu oppe på 12 passive medlemmer.

Til bådfolket
Som man siger: “Det tage kun 5 min. at
handle i Fakta”, men det tager også kun
5 min. at se til sin båd. Uanset om det
er sommer eller vinter skal man jo tjekke sine fortøjninger, se hvordan den
ligger, ligesom der jo også kan være
noget vand i den, som skal ud.
Ja det var lidt fra den nye formand. Og
husk, at vi jo er alle glade for at komme
i klubben, for der kommer mange kloge
ord, så man skulle næsten tro, at man
var kommet på universitet.
Til sidst vil jeg håbe på et godt sammen
arbejde og en god sommer.
Jørgen Prip

Jobannonce:
M/k søges til rengøring af
toiletterne ved klubhuset.
Henv.: Steen Skriver
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Aktivitetsplan - forår 2012
14.04.12 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.

23.06.12 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

Vil du vide mere om
Norsminde?

(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.

20.08.12 Udflugt på havet
Der er afgang fra Jolleklubben kl.
09.00, hvor vi sejler i egne både (fællessejlads må kunne arrangeres).
Nærmere om arrangementet kan ses på
opslag i klubben.

Der, er udgivet to bøger om beboerne i
og omkring Norsminde, lige der hvor
isbræen stansede for 14.000 år siden.
Der, hvor der var en næste uigennemtrængelig skov der dækkede bredden af
en kæmpesø.
Der, hvor havet i år 6835 f. Kristus
brød ind og ændrede søen til en fjord.
Der, hvor stenalder-, broncealder-, og
jernalderens bopladser lå.
Der hvor livet er levet, i de mange
tusinde år.
Der ligger Norsminde og livet leves
stadig der.
Bøgerne koster 100.- kr. stykket og kan
købes hos Norsminde bylaug.

Se på www.norsmindebylaug.dk under
Norsminde-bøger eller ring 40 55 44 08

Valg af brandslukker i båd
Kulsyreslukker (Co2)

l
l

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

l

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 havnebassinet, hvis der er fare for at branden breder sig.
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En herlig sen-søndagsoplevelse
på Aarhus bugten
med slæbebåden "Hermes"
Vi havde længe talt om, at jeg skulle
med Knud Erik en tur ud at skubbe med
skibe i Aarhusbugten.
Så nu blev det endeligt til noget, et
opkald fra Knud Erik: Du påmønstrer i
eftermiddag kl. 1600 nul dyt, og vil du
høre, når vi starte svinet, så en halv
time før..
Som sagt mødte jeg op og kom ned i
maskinrummet - "lille skib stor motor",
den slog i gang i første hug. Men den
var også lige blev efterset for flere millioner kroner i Odense.
Oppe på broen blev der trykket på
knapper og drejet på håndtag - man styrer hende med en fjernbetjening på en
lang ledning - smart ide.
Så var vi klar til afgang, og det med rettidig omhu, for ude i bugten kom en af
Hr. Møllers blå skibe med stabler af
containere, der skulle losses i Aarhus.
Vhf’en summede af hastige ordrer med
tilbagemelding, så der ikke kunne ske
fejltagelser.
Godt fat om kaffekruset, afsted gik det
ud i bugten, op på siden af
Ebba Maersk, et kik ud af
styrehuset,
her var alt blåt, og med
en længde
på 398 m og 56 m bred

fylder den meget. På med slæbetrossen,
bremse den lidt, og med en kontrolleret
håndbremsevending i havneindløbet
fik vi den hevet og skubbet ind til
kajen.
Så skulle dagen være forbi, men nej,
ude i bugten kom der endnu en containerbåd, som ikke mente, han havde
maskinkraft til at gå ind selv, da der var
begyndt at blive meget mere vind fra
den forkerte retning. Så ud igen og
hente den, men den fyldte ikke meget i
forhold til Ebba.
Det var nu en god oplevelse, også for at
vi boldværksmatroser kan tale med om
hvordan det foregår omkring en havn.
Du kan følge med i hvad der sker i
Aarhus bugt / havn på følgende links:
www.marinetraffic.com
www.aarhushavn.dk
Freddy

Julesild 2011
Traditionen tro blev årets julesild
afholdt den 28. december. Der var god
tilslutning og til en forandring var bordene opstillet på en anden måde, dette
gav en rigtig god stemning. Der blev
serveret sild i lange baner, medisterpølse samt ost. Elmer bidrog med hjemmelavede karrysild, Birgit med sine
populære rullemops og Karen bidrog
med harepaté.
Det blev til en rigtig hyggelig dag, hvor
også mange gav et tilskud til drikkevarerne, det var både i form af hjemmelavet snaps, bitter og øl - TAK FOR
DET!

Der var dækket op ved lange borde.

Er du flyttet?
Har du fået ny båd?
Har du skiftet forsikring?
Så husk at melde ændringerne til
Ole Gundersen
Ovenstående er af stor vigtighed, og du kan finde Oles
kontaktoplysninger på side 2 her i bladet.
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Rejseanbefaling:

Trinidad og Tobago
ODDER TRÆLAST & BYGGECENTER

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

Turen i år gik til Trinidad og Tobago
som på verdenskortet er placeret tæt op
ad Venezuelas kyst og som er de sydligste af de Caribiske øer. Vi valgte at
bruge alle tre uger på Tobago som er på
størrelse med Samsø, ca. 40 km. Lang
og 10 km. bred, hvilket ikke lyder af
meget, men øen er meget kuperet og en
stor del af øen er dækket af regnskov.
Vi boede fem forskellige steder på øen
og kom rundt ved hjælp af bus, taxa og
private som vi betalte for en tur.
I fem dage boede vi på et guesthouse i
Charlotteville, en fiskerby med ca.
5000 indbyggere hvor 60% af alle spisefisk til øen fanges. Det foregår i god
ro og orden ved hjælp af åbne joller på
ca. 21 fod og en bambuspind på hver
side af jollen hvor agnet fastgøres på
linerne, og så fiskes der for fuld damp
fra kl. 5 morgen til ca. 10 om formiddagen, hvor fangsten bringes i land,
sælges pr. kilo til det lokale fiskehus
hvor fiskene slagtes, skæres op og ises
før de sendes rundt på øen til hoteller
og øboere som vil have frisk fisk til aften.
Vi boede fem meter fra vandkanten og

kunne se når fiskerne kom i land med
deres fangst, mest små tun, kingfish,
dolphins, men også meget andet som
havet velvilligt gav fra sig. Fiskeren på
billeder hedder Dash og er en af de
lokale som jeg
kom i snak
med. Han sejlede mig en tur
rundt i bugten
hvor vi fik en
snak om fiskeri, og han var
meget interesseret i hvad vi
fangede i Danmark og hvordan vi gjorde det. Han tilbød også at
jeg kunne komme med på en af hans
fisketure. Det må jeg skrive om en
anden gang.
Øen er et besøg værd, der er frodigt, ca.
30 grader om dagen, maleriske udsigter
over de mange små bugter med
Bounty-strande, og frem for alt, livet
foregår i slow-motion.
Jørn Rasmussen

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 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.
Bestyrelsen

Ansvarsområder
i bestyrelsen

Jørgen Prip,
Formand

Steen Skriver,
Kasserer

Freddy Kjellberg,
Materielforvalter
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Ole Gundersen,
Næstformand

Jørn Rasmussen,
Sekretær

Bestyrelsens
adresser og
telefonnumre
finder du på side
2 her i bladet.

Jørgen - Formand
Daglig ledelse
Repræsentant i
Fonden Norsminde Lystbådehavn
Ole - Næstformand
Kontakt udadtil - kommune /amt o.s.v.
Bådpladser
Repræsentant i
Fonden Norsminde Lystbådehavn
Steen - Kasserer
Økonomi
Jørn - Bestyrelsesmedlem
Sekretær
Freddy - Materielforvalter
Huset og omgivelserne
Toilettet i Kirstens fravær

Ansvarsområder
udenfor bestyrelsen
Ralf
Jollebladet - layout og sats
Jørgen Prip
Repræsentant i
Fonden Norsminde Lystbådehavn
Ny m/k
søges til rengøring af toiletterne.
Henvendelse til Steen Skriver.
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Vin - & gavebutikken
har åbent: fred- lørog søndage kl. 12.00 - 17.00
Vores friske
grøntsager sælges
alle dage 9.00 - 20.00
- egen avl

H
fes old
t
he en
r
Norsmindevej 15 - 8340 Malling - Tlf.: 40 68 17 44

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

11

Vognmand

Per Hauge

BLEGDAMMEN

Malling

BUDCENTRAL ApS
Tlf. 86 26 02 55
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