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KLUBKALENDER:
MARTS 2016
19. Bestyrelsesmøde.*
APRIL 2016
2. Generalforsamling.*
9. & 10. Arbejdsweekend.*
23. & 24. Standerhejsning *
og isætning af både.*
MAJ 2016
7. & 8. Isætning af både.*
15. & 16. Pinsetur.
JUNI 2016
23. Skt. Hans grillaften.
SEPTEMBER 2016
3. & 4. Maritim Weekend i Rudkøbing.
11. Fjordens Dag.

MEDLEMSNYT:
Der er ikke sket meget på medlemsfronten. Med
hensyn til bådene kan nævnes, at ”Lina” har fået
sig en storesøster - ”Rose” -, og at Lars Andersen
”Rimidi”, der tidligere lå på en låneplads, har fået
en fast plads.
Her den 9. januar sejlede Bjarne Lauritsen
”Færgehans” fra havnen og herud til Odense
Yachtklub, hvor den har fået en låneplads.
Og ved I hvad ? Nej - men det ved vi.
Man skulle ikke tro det; men det er sandt.
Bøje fyldte 75 her i januar.

KALENDEROMTALER:

BESTYRELSESMØDE den 19. MARTS.
Et af punkterne på dagsordenen er forberedelse
af generalforsamlingen.
Henvend dig til Henrik, hvis du har noget du vil
have med på mødet.
GENERALFORSAMLING.
Der indkaldes til ordinær generalforsamling
Lørdag den 2. april kl. 14.00
i klubhuset.
Forslag til optagelse på dagsordenen skal være
formanden i hænde senest 14 dage før.
Dagsordenen bekendtgøres på klubbens
opslagstavle senest 8 dage før.

ARBEJDSWEEKEND.
Årets første arbejdsweekend er planlagt til
Lørdag/søndag den 9/10. april fra 9 - 16.
Bestyrelsen håber, at klubbens medlemmer vanen
tro møder talstærkt op, så vi kan få gjort klubben
og klubhuset klar til sæsonen.
Det er frivilligt at deltage, og kan man kun den
ene af dagene er det også helt okay; men der altså
kun os selv til at lave det.
Vi starter med kaffe og rundstykker, og så går vi
listen med de forskellige opgaver igennem.
Køkkenet laver og giver en frokostret, og vi slutter
af med en tår ved 4’tiden.
STANDERHEJSNING LØRDAG den 23. APRIL
Det er planlagt sådan, at vi sætter både i vandet i
løbet af lørdagen og sætter standeren kl. 16.
Formanden kommer forhåbentlig med et par
bevingede ord - snakker lidt om den kommende
sæson, mens vi får et glas portvin og et stykke
kransekage.
Kl. 18.00 er der fællesspisning med medbragt
mad. Øl/vand kan købes i klubhuset.

VEDR. ISÆTNING AF BÅDE.
De planlagte datoer
23./24. april og 7./8. maj gælder.
Der vil blive lagt en liste i klubben,
som man bedes skrive sig ind på.

RENOVERING AF BRO.
I forbindelse med at vi har fået bevilget penge til
at renovere broen ovre ved ”Drum” har John
sendt os denne mail:

FRIHAVNSORDNINGEN.
Vi fortsætter i frihavnsordningen. Der kommer
nye mærkater og en ny havneoversigt.

Hej venner
Håber at I har haft en god jul. Vil lige sende en
liste med arbejdsopgaver, der skal udføres:
3 mand til støbning af fundamenter ved Drum
broen. Endvidere mangler et sjak - gerne 4 mand
der kan hjælpe med at lave den nye bro, når de
nye pæle er slået.
Hvis I vil opslå dette. Der arbejdes på at låne
pladser i Odense sejlklub mens dette arbejde
pågår, så der er nogle der må rotere for at få
kabalen til at gå op.
Mvh. John Lundeman
*
Det er kun os selv til at lave arbejdet.
Der kommer ikke nogen og gør det for os.

ODINS BRO – BROREGLEMENT.
Vi har modtaget nyt reglement, som er blevet sat
op på opslagstavlen. Det er også lagt ind på vores
hjemmeside under Reglementer.

ARBEJDSWEEKEND.
Med hensyn til arbejdsweekend’en vil der jo ikke
kun være John’s ”tunge” opgaver. Bestyrelsen har
en liste med blandt andet forskellige maler
projekter, forårsklargøring af området og så
videre.
Så der vil være nok at tage fat på. Så bare kom an.
NYTÅRSKUREN den 9. JANUAR.
Fremmødet var på 16, som ønskede hinanden et
godt 2016 med håbet om en god sæson.

FESTUDVALG.
Det blev besluttet på bestyrelsesmødet den 20.
februar, at oprette et festudvalg til at forberede
klubbens jubilæum i 2018. Det er godt nok lidt i
god tid; men så kan vi jo måske nå at øve lidt. 
Laila har sagt ja til at stå i spidsen for det, så hvis
du har lyst til at være med skal du bare tale med
hende. Det kan allerede her afsløres, at Jette har
sagt at hun gerne vil være med i udvalget.
 RETTELSE 
KlubNyt beklager, at vi i sidste nummer havde
fået smidt Steen Christensen (vores havnefoged)
ud af bestyrelsen. Fejlen er rettet – se selv efter.
DET MED KLUBAFTENER VAR INGEN SUCCES .

PINSETUR.
Pinsen falder midt i maj og så må vi se om vejret
er med os i år. Sidste år blæste pinseturen væk
og blev til et par dagsture i stedet.
Hvis vejret ellers tillader det denne gang, vil vi
sejle til Korshavn lørdag, hvor vi spiser frokost og
griller om aftenen og ellers hygger os. Alternativt
kan man jo køre derop.

GRUNDSTØDNING I FJORDEN.
Lørdag, 11. juli 2015

I fredagens hårde vejr sejlede havaristen, en B31,
fra Horsens til Odense. I fjorden revnede et af
sejlene og i et øjebliks uopmærksomhed sejlede
havaristen ind i "Kælderen" og gik på grund. Han
ventede til højvande i håb om at komme fri selv.
Efter 16 timer blev DSRS tilkaldt.
(Kilde DSRS – Bregnør)
*
Og så siger de, at man ikke kan komme galt af
sted på Fjorden.

FYNSK SUPPORT-EL

KLINTEBJERG.

De går til den. Billederne er taget 4. februar.

Hvis du ikke har tilmeldt dig endnu, så gør det nu.
Som vedhæftet fil er en tilmeldingsblanket til
SupportEl. Print den ud – udfyld den – og gi’ den
til Freddy, så sender han den til Energi Fyn.
Hvis du ikke kan printe den ud, så ligger der et par
stykker i klubhuset.
Klubben har brug for alle de ”små” tilskud vi kan
få, der er p.t. 18 aftaler i hus, da det ikke er nemt
for en klub som vores at få midler via ansøgning
hos fonde.

KlubNyt 2016 udsendes i :
Marts, Juni, September og December.
Næste bestyrelsesmøde
19/3
Husk at bruge din bestyrelse.
Forslag sendes til formanden.
Indlæg.
Hvis du har noget på hjerte, og du gerne vil
have det med i KlubNyt, så tal med Jette/Ebbe.
Der kan blive udøvet venlig censur. 

Klubhus anno 2016 (januar)

Udskriftsplan:
6,1
2,5
4,3
Havneplan

I første udgave af bladet var Steen blevet ”smidt” ud af bestyrelsen.

