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Firmanavn

ODENSE YACHTKLUB
Stiftende generalforsamling 24. April 1943
Medlem af DIF, Dansk Sejlunion, Samvirkende Idrætsklubber i Odense, (SIKO)

KLUBHUS : ØSTRE KANALVEJ 4, 5000 ODENSE
Bestyrelsen:
Formand: Henrik Miller Jørgensen tlf.: 50 40 23 90
Næstformand: Bjarne Lauritsen tlf.: 40 16 38 48
Kasserer: Freddy Olsen tlf.: 30 24 25 71
Bestyrelsesmedlem: Laila Tøttrup tlf.: 51 34 55 68
Bestyrelsesmedlem: Ebbe Maegaard Andersen tlf.: 23 42 37 21
Bestyrelsesmedlem og Havnefoged: Steen Christensen tlf.: 41 62 18 55

Dato: 00-00-00

Aktivitetskalender
FEBRUAR:
04: Klubaften fra 18 til 22.*
18: Klubaften fra 18 til 22.
MARTS:
04: Klubaften fra 18 til 22.
18: Klubaften fra 18 til 22.
21: Bestyrelsesmøde.
28: GENERALFORSAMLING
APRIL:
11 og 12: Arbejdsweekend.
18 og 19: Isætning af både.
25: Standerhejsning*.
MAJ:
02: Isætning af både.
23: Pinsetur.
24: Pinsetur.
25: Pinsetur.
JUNI:
05: Grundlovsdag Sommerfest.
Til sommerfesten serverer vi helstegt
pattegris, grillkylling og pølser til børnene. Dertil kartoffelsalat og anden salat.
Det hele sponsoreres af ”The Køleskab”
sammen med en kasse øl og sodavand,
og så gi’r vi den gas derfra.
23 : Sct. Hans grillaften.
Her starter vi grillen op. Vi tager selv
vores mad og drikkelse med, og så hygger vi os med et lille lokalt bål.

Medlemsnyt
Siden sidste klubblad har vi fået 2 nye
medlemmer så vi vil sige velkommen
til:
Jacob Valter Thomsen [ Merete 2 ]
Bjarne Ravn Uberg [ Nicoline ]

Kassererens info
Året 2014 blev et af de gode år for klubbens økonomi, vi fik
rigtig mange nye medlemmer, et stort velkommen i klubben
fra kassereren.
Vores forsikringer er forhandlet ned fra 6.500 kr til ca. 2.400
kr. Vel og mærke med de samme dækninger bare i et andet
selskab.
Vores el forbrug på broerne dækkes nu fremover af institutionen Stige Ø i/s der spares lige ved 2.000kr årligt, som vi før
har betalt over huset elregning. Der er opsat en bimåler; men
husk ingen forbrug når man ikke er ombord på sit skib.
Klubben har lavet en aftale med Energi Fyn om løbende
tilskud fremover, men det er klubbens medlemmer der skal i
arbejde. Så vil du gøre en forskel - så støt din klub med tilmelding til FynskSupportEl. Det koster intet at tilmelde sig og
der er ingen binding. Du har også mulighed for selv at spare
på din egen elregning. I året 2014 havde du sparet ca. 280 kr
ved i forbrug på 4-5.000kwh (som er normalt forbrug for en
familie) ved at havde været tilmeldt FynskSupportEl.
Energi Fyn giver 2 ører til klubben for hver kwh til den klub du
har valgt at støtte, så få gerne familie og venner meldt til
FynskSupportEl.
Tilmeldinger har vi liggende i klubben, ellers henvend dig til
undertegnede for en evt. redegørelse, eller se mulighederne
på www.fynsksupportel.dk.
Klubben mangler en fundraiser, så er der en ildsjæl der
brænder for det, og som vil gøre den gode forskel i klubben.
Der findes rigtig mange fonde som kan søges, som kunne
hjælpe os med forbedre klubhuset evt. med energioptimering,
således vi kan opvarme klubben i den kolde tid og bruge den
mere til fælles glæde. For klubben råder ikke over midler som
kan dække de mangler som er i huset.
Kammeratlig hilsen
Kassereren Freddy Olsen

Standerhejsning 25 april
Vi starter op kl. 10.00 hvor vi sætter standeren og
formanden kommer
med
et par bevingede ord.
Derefter er der kransekage og portvin.
Vi mødes så igen senere
kl. 18.00
til fællesspisning med medbragt mad.

Bankforbindelse:
Arbejdernes Landsbank, Seden afd.
E - mail: seden@al-bank.dk
Kontonummer: 5389 - 0243912

Formandens spalte
Nu er vi trådt ind i 2015, og alle ønskes her et
rigtigt Godt Nytår.
Vi går tiden i møde hvor vi skal afholde vores
generalforsamling og jeg håber på et stort
fremmøde for såvel nye som gamle medlemmer.
Støt op om din klub, og kom og giv din mening til
kende, det gavner os alle.
Med venlig hilsen
Formand
Henrik Miller Jørgensen

Ordinær Generalforsamling
Der indkaldes til ordinær generalforsamling
Lørdag den 28 marts kl. 14.00
i klubbens lokaler.
Forslag til optagelse på dagsordenen skal være
formanden i hænde senest 14 dage før.
Bekendtgøres på klubbens opslagstavle senest 8
dage før.

Klubaften
Vi ved godt, at det har været prøvet før; men det
skal ikke afholde os fra at prøve igen. Vi starter op
med onsdag i lige uger, og så må vi se, hvordan det
går. Klubaftenerne er socialt samvær krydret med
de aktiviteter vi ønsker. F.eks kan symaskinerne
komme i brug eller der er ting at lave på/i klubhuset.
Man kan også bare sætte sig ned og snakke men det forudsætter selvfølgelig at der kommer
nogen hi-hi.
Der vil være kaffe på kanden, øl & vand i køleskabet og hvis det er koldt i vejret, vil der være tændt
op i brændeovnen.
Har du forslag til aktiviteter eller synes du, at der er
ting der kan gøres bedre/anderledes, så giv lyd fra
dig.

Isætning af både 2015
Bjarne har reserveret
den
18 og 19 april fra 10 til 17.
og igen den
2 maj fra 10 til 16.

Arbejdsweekend
Vi mødes kl. 9 til kaffe og morgenbrød hvor vi også
planlægger dagen.
Klubben sørger for lidt frokost, men drikkevarer må
du selv købe.
Vi slutter af med kaffe ved 15 tiden.
Arbejdsweekenden kører efter samme princip som
sidst. Der er ingen tvang, og man behøver ikke at
komme begge dage.
Der vil være lavet en prioriteringsliste - så vi går
efter det mest vigtige først.
Men det skal også være hyggeligt, så der vil være
noget for enhver.
Og så håber vi bare på godt vejr.

