Marts 2013 - 35. årgang

Bestyrelse og redaktion
Formand:
Jørgen Prip
Byagervej 97
8330 Beder
Tlf.: 42 13 46 07
Næstformand:
Jørn Rasmussen
Rådhusgade 82
8300 Odder
Tlf.: 40 47 76 47
Mail: jsra@sol.dk

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

Oplag: 120
Næste nummer
udkommer i
september 2013

Deadline: 31. aug. 2013
Sekretær:
Tony Grøn
Grøfthøjparken 159, 14. th.
8260 Viby J
Tlf.: 40 84 92 12
Mail: htts4@hotmail.com

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

Forsidefoto:
Skibsmodel af Fregatten
Jylland skænket af afdøde
Poul Møller Jensen

Forfuldesejl på Norsminde Havn
Norsminde for fulde sejl
lørdag den 1. juni 2013 fra kl. 10.00
på Norsminde havn.
Jolleklubben arrangerer som sædvanligt
krabbevæddeløb, boldkast og snobrød
for børnene.
For de voksne rejser klubben et (øl)telt, hvor der vil være musik
og godt humør.
Se Norsmindeforfuldesejl.dk, hvor nærmere program vil være at
finde, når alt er på plads.
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Bestyrelsens rubrik

Mange steder i landet har klubber og foreninger svært
ved at finde egnede lokaler til deres aktiviteter, og hvis
de endelig finder et, vil det stå tomt og ubenyttet hen
det meste af tiden og kun blive brugt til et møde i ny og
næ.
Vi er meget heldigere, vores klubhus er for det første
placeret på en af de flotteste grunde i landet med havudsigt og lige ned til lagunen, hvor vi har vores både
liggende. For det andet er huset indbydende med varme
og lys, pæne møbler og et køkken, hvor man kan
anrette et svingende fad smørrebrød, hvis man har lyst.
Det kan også aflæses på brugen af klubhuset, det er
næsten altid besøgt formiddag, eftermiddag og aften.
Medlemmerne hygger sig og har det rart i de venlige
omgivelser.
Det er bestyrelsen rigtig godt tilfreds med.
Imidlertid holder sådan et hus ikke sig selv. Hvis vi
fortsat skal kunne mødes under ovenstående forhold, er
vi nødsaget til rydde op efter os selv. Tomme dåser skal
i skraldespanden uden for huset, skodder skal ikke
smides uden for huset, men i askebægere der også er
placeret uden for. Det samme gælder for kapsler. Mind
hinanden på det inden i forlader huset efter en hyggelig
dag eller aften.
Det vil bestyrelsen blive rigtig godt tilfreds med.
Den venlige bestyrelse
Marts 2013
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Aktivitetsplan - forår 2013
13.04.13 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.

23.06.13 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 (Fisker Keld
har lovet at være sponsor af grisen). Til

gengæld skal man selv medbringe tilbehøret (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.

17-18.08.13 Weekendtur til
Endelave - afhængig af vejret
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.

l
l
l
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Vil du vide mere om
Norsminde?
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)
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 havnebassinet, hvis der er fare for at branden breder sig.

Marts 2013
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Til alle pladshavere i
Norsminde jollehavn
Vi har brug for jeres hjælp.
Inden den kommende sæson skal vi have broerne sat i stand, hvis vi også
fremover vil kunne benytte dem til at komme ud til vores både.
Det er vores ansvar at holde broerne, og vi mener godt at vi selv kan klare
arbejdet, da det ikke er mere fysisk krævende end fiskeri, jagt eller
hyggesejlads.
Vi er ikke særlig krævende, det er ikke varme hænder vi har brug for, men
nogle der kan holde om lidt værktøj i fire timer.
Tilmeld jer på listen de tre dage, det drejer sig om.
Hvis vi mod forventning ikke får tilmeldinger nok til arbejdet, vil vi vælge
at betale os fra at få arbejdet lavet,og vil således indhente tilbud fra to
firmaer og godkende det laveste tilbud. Udgiften vil blive delt ud på alle
pladserne og blive opkrævet sammen med lejen for jeres plads.
Broerne skal smøres eller sprøjtes med algefjerner og smøres med
træbeskyttelse. Arbejdet skal udføres i løbet af marts/april måned,
og der skal være tørretid mellem hver aktivitet.

Arbejdsplan for dagene:
9. marts (algefjerner) og 16. marts (træbeskyttelse)
Mødetid: Kl. 8.00
Kaffe og rundstykker: Kl. 9.30 - 10.00
Frokost: Kl. 12.00 - 13.00
Afslutning: Kl. 14.30
Hvis vi indlægger et par små pauser til læskedrik, vil det blive fire timers
effektiv arbejdstid.
Bestyrelsen sørger for forplejning til de tilmeldte.
Tilmeldingsskemaer i klubhuset eller ved mail til jsra@sol.dk
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Julesild 2012
Fredag den 28. december 2012 var vi
igen samlet i vores hyggelige klubhus
til årets populære julesild.
Vi var kun 22 personer, men vi havde
en knaldgod eftermiddag med masser
af mad og drikkelse.
Udover jolleklubbens julesild og medisterpølse med rødkål til en pris á kun kr.
25,00 pr. person var der hjemmelavede
rullemops fra Birgit Kjellberg, Birthe
Økjærs frikadeller og grønkålstærter
fra Sus.
Klubben bidrog med 2 gratis genstande
til hver, derudover gav Per Hauge,
Keld, Brøndum, Køle Jørgen og Futte
og konen en kasse øl.

Pam og Keld var leveringsdygtig i en
lækker osteanretning, og til sidst var
der kaffe og chokolade samt Birgit
Kjellbergs hjemmebagte klejner.
EN STOR TAK til alle for de mange
bidrag i form af mad og drikkevarer.

Gør nu rent
efter dig både
inden- og
udenfor klubben

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

Marts 2013
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ODDER TRÆLAST & BYGGECENTER

Banegårdsgade 27, 8300 Odder. Tlf. 8654 0088
Fax. 8654 3605 email: mail@oddertrae.dk
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Nummer på din båd
Vi har flere gange været plaget af tyveri i havnen. Det er primært motorerne,
der bliver stjålet. Men vi har flere
gange set, at bådene er blevet fjernet og
er blevet slæbt hen på stranden. Et
nummer på båden gør det muligt for os
hurtigere at få kontaktet den person,
som ejer båden.
På et tidspunkt blev der stjålet 3 både,
den ene båd drev til havs. Politiet blev
kontaktet af nogen, som havde set
båden drive rundt. Vi kunne ikke oplyse politiet om, hvis båd det var, da den
ikke havde nummer på.
Vi vil gerne opfordre alle til at få sat
nummer på deres båd.
Bestyrelsen

Så ryd dog op efter dig,
når du har været i klubben
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.

Marts 2013
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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

Jørn Rasmussen,
Næstformand

Steen Skriver,
Kasserer

Tony Grøn
Sekretær

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

Ansvarsområder
udenfor bestyrelsen
Ralf
Jollebladet - layout og sats

Freddy Kjellberg,
Materielforvalter
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Bestyrelsens
adresser og
telefonnumre
finder du på side
2 her i bladet.

Jørgen Prip
Repræsentant i
Fonden Norsminde Lystbådehavn

Marts 2013

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
fe old
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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
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Vognmand

Per Hauge

BLEGDAMMEN

Malling

BUDCENTRAL ApS
Tlf. 86 26 02 55
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