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KLUBKALENDER:
JANUAR 2016
9. Nytårskur.
FEBRUAR 2016
20. Bestyrelsesmøde.
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
4. Anni & Freddy: Åbent hus.
23. Skt. Hans grillaften.

Medlemsnyt:
På medlemsfronten kan vi meddele, at ”Lina” er
blevet købt af Kristian Haahr Jensen, som
samtidigt har meldt sig ind i klubben. Velkommen
ombord til Kristian.
Vi siger også goddag og velkommen til Thomas
Thomsen, der har meldt sig ind med det gode
skib ”Luna”.
Nu er vi i den heldige og dejlige situation at alle
pladser er besat. Der vil blive oprettet en
venteliste, hvis det skulle vise sig nødvendigt.

Rund fødselsdag.
Freddy Andersen fyldte 70 her den 9. maj.

Og det er bare noget vi ved, ikke sandt Freddy. 

Arbejdsweekend 9-10/4.
I forhold til de mange opgaver vi stod overfor var
vi for få hænder. Derudover var de materialer der
var bestilt til renovering af Costa del Sol – broen
ovre ved ”Drum”- ikke var kommet. Det satte
ligesom arbejdet lidt på stand by. Vi blev heller
ikke færdige ude foran, og hegnet blev ikke
repareret. Men der var da også opgaver der blev
løst. Toiletterne blev malet. Der blev sat ny dør i
udestuen. Den anden nye dør blev malet.
Humøret var højt, og Anni sørgede for at alle blev
bespist på fornemste vis.

Bestyrelsens beretning for 2015.
ved formand Henrik Miller Jørgensen.
Først en tak for det gamle år, og velkommen til
alle - nye som gamle medlemmer.
Vi har virkelig fået noget fra hånden i året der er
gået.
Klubhuset lig med Kongesalen er malet og fået
nye vinduer, og når vi så bliver færdige med
facaden ud ad til, har vi efterhånden et virkelig
pænt klubhus.
Vinterpladsen er der også ’styr’ på - masteskuret
er dejligt så alle vores sejlere har et tørt sted til
deres master.
Rækværket er blevet pænt, vi skal bare lige have
den sidste maling op. Vejret har ikke været med
os; men det kommer.
Vi havde den første efterårsstorm, som desværre
fik uheldige konsekvenser for et par sejlbåde; men
det skulle være på plads. Konsortiet har undersøgt
mulighed for at få fældet resten, og det bliver
gjort, når alle både er i vandet.
Så har vi fået et par nye medlemmer og
velkommen til dem, så nu er vi snart fyldt op.
En gammel bekendt har også fået en plads. Det er
den gamle stigefærge Færgehans som nu skal
nyde sit otium herude.
Juni måned havde vi helstegt pattegris på
menuen, og vi må sige, at det var dejligt at se det
store fremmøde der var. En stor tak for det. Ja selv vejret viste sig fra den gode side lige denne
dag.
Og når vi nu har fået et festudvalg, kan vi måske
se frem til lignende fester. Det vil vi glæde os til.
Til slut en stor tak til alle - fordi vi er en lille klub
med stor fremgang, det skyldes opbakning fra
medlemmerne.

INDLÆG:

Repræsentantskabsmøde i konsortiet.

Ikke 12 ½

ikke 25
men hele 50 år.

Så i anledning af vores guldbryllup

vil vi gerne invitere klubbens medlemmer
til åbent hus i klubhuset den 4. juni 2016 kl. 9 – 12,30
hvor der er brunch og muligvis en lille én til halsen.
Venlig hilsen Anni og Freddy
(hvis I da ikke allerede har gættet det)

Generalforsamlingen 2016.
Generalforsamlingen forløb stille og roligt. Der
var ingen revolutioner.
På valgfronten var der genvalg over hele linjen.
Sådan her ser det ud efter 2/4 – 2016.
Formand: Henrik.
Kasserer: Freddy.
Den øvrige bestyrelse består af Laila, Bjarne
Lauritsen, Steen og Ebbe.
Suppleanterne Sara og John ønskede ikke
genvalg, så Lene og Morten blev valgt.
Revisorerne Jacob og Jette modtog og fik genvalg,
og Lene blev genvalgt som revisorsuppleant.
Til Lystbådehavnen Stige Ø’s Repræsentantskab
blev følgende valgt: Henrik, John, Steen, Ebbe og
Villy.
Kassereren aflagde regnskab for 2015. Og det
gjorde han med slet skjult stolthed, for det var et
godt et af slagsen.
Hvis man skal komme en dråbe malurt i bægeret,
skulle det være at omtale fremmødet. Det ku’
godt ha’ været bedre. Det kan vi jo så håbe på det
bliver næste år.

Siden generalforsamlingen er
der lavet en ny konstituering i
bestyrelsen.
Her i slutningen af april har vores formand, Henrik,
desværre ønsket at trække sig fra posten med
øjeblikkelig virkning.
Bestyrelsen har aftalt følgende:
Bestyrelsen pegede på Ebbe som konstitueret
formand frem mod næste generalforsamling.
Ebbe accepterede valget. Han vil i den kommende
tid modtage overlevering fra Henrik.
Henrik fortsætter som menigt medlem af
bestyrelsen.
Da formandsposten i sagens natur er på valg,
bedes klubmedlemmerne overveje og eventuelt
indstille egnede formandskandidater på
generalforsamlingen 2017.
Den nærmere proces vedr. indstilling til
formands/bestyrelses poster generelt følger OY’s
vedtægter.

”Solkysten” repareres.
Isætning af både og
Standerhejsning 2016.
Der var i denne omgang planlagt isætning af 8
både. Men det endte med 5. Og siden måtte vi
tage ”Merete” op igen på grund af en defekt.
Og så til årets Standerhejsning.
Vi må jo nok erkende, at vi ikke havde
gennemtænkt placeringen. Lige midt i Store
Bededagsferien med alle de konfirmationer folk
er involveret i på den ene måde eller den anden.
Det kunne aflæses i fremmødet. Det må vi lige
gøre bedre næste år. Men dem der kom hyggede
sig gevaldigt med medbragt mad og godt humør.

Broen ovre ved Drum er ved at blive demonteret.
Der er fra konsortiet bevilget midler til materialer
til byggeriet under forudsætning af at vi selv
udfører arbejdet. Bådene er forhalet ind i OS til
nogle pladser vi har fået stillet til rådighed, mens
det hele står på.

KlubNyt 2016 udsendes i :
Maj, september og december.

 Årets første gæstesejler 

Foreløbigt er fastsat følgende
bestyrelsesmøder i 2016 :
18/6
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. 

Bestyrelse:
Konstitueret formand: Ebbe Maegaard Andersen.  23 42 37 21
Næstformand: Bjarne Lauritsen.  40 16 38 48
Kasserer: Freddy Olsen.  30 24 25 71
Bestyrelsesmedlem: Laila Tøttrup. 51 34 55 68
Bestyrelsesmedlem: Henrik Miller Jørgensen.  50 40 23 90
Bestyrelsesmedlem og havnefoged: Steen Christensen.  41 62 18 55

