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KLUBKALENDER:
SEPTEMBER 2016
3. & 4. Maritim Weekend i Rudkøbing.
11. Fjordens Dag.
24. & 25. Arbejdsweekend.*

2.
15.
16.
22.

Rund fødselsdag.
20. juli fyldte Lennart 70.

OKTOBER 2016
Bådoptagning.*
Bådoptagning.*
”Frem” tager både op.
Afriggerfest med fællesspisning.

NOVEMBER 2016
5. & 6. Bådoptagning.*
19. Bestyrelsesmøde.
26. Julehygge. kl. 14-16 i klubhuset.
DECEMBER 2016
JANUAR 2017
7. Nytårskur. kl. 14-16 i klubhuset.

Redaktionen har lovet på dette sted at hilse fra
Lennart, der siger tak for opmærksomheden.

Arbejdsweekend.
Årets anden arbejdsweekend er planlagt til
Lørdag/søndag den 24. & 25. september fra 9 - 15.
Bestyrelsen håber, at klubbens medlemmer vanen
tro møder talstærkt op, så vi kan få gjort klubben
og vinterpladsen klar til vinteren.
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 3’tiden.

Bådoptagning.

Medlemsnyt:
I den forgangne periode har 3 af vore
medlemmer desværre valgt at sælge deres både.
Det drejer sig om Thomas Andersen ”Emilie”,
Kasper Andersen ”Monsun” og Henrik Mortensen
med ”Trunte”. Derudover har Freddy Andersen
”Nicolai” meldt sig ud.
Her i august har Julian flyttet ”Rijsa” til Djursland
og er flyttet op til Sara. Al held og lykke til dem
fremover.
På den positive side har Brian Lauritsen købt en
Nordan 21, ”Ringo”, og ligger på plads 1.
Vi har også modtaget en indmeldelse fra Torben
Larsen, som har fået reserveret P22 ovre på
Solkysten til sit ”skiv”. Velkommen til.
Havnestatus er således, at vi har 2 pladser til
disposition. En på 3½m og en på 4m.

Vi har i år valgt at sprede optagningen lidt mere
end vi plejer. Nogle vil jo gerne lidt tidligere op
end andre.
Vi har valgt 2 enkeltdage i september og 1 hel
weekend i november.
Der vil snarest blive lagt en liste i klubhuset, hvor
man kan skrive sig på.

Afriggerfest.
Så har festudvalget fået bevilget overskuddet fra
ølkassen.
Vi har tænkt os, at bruge dem på afriggerfesten
den 22. oktober, hvor der så vil blive budt på højt
belagt smørrebrød med 1 øl/vand og 1 snaps.
Vi laver det med tilmelding, så vi ved hvor meget
og hvad vi skal bestille.
Tilmelding hos Jette på 5137 6499.
Vi håber på stor tilmelding.
Venlig hilsen
FESTUDVALGET.

Guldbryllup i klubben.

Fam. Thomsen drager af sted.

Der dukkede rigtig mange mennesker op til
åbent hus arrangementet i klubhuset.

12. juni samledes folk for at ønske dem god vind.

*
Tusind tak til alle
som var med til at fejre vores Guldbryllup
med bidrag eller deltagelse.
Det varmer længe i hjertet at så mange deltog.
Hjertelig tak

Anni & Freddy Olsen

Petanquedyst.
Efter at vi havde sagt adjø til ”Drum”, gik vi over til
Hans og Anette i Haveforeningen Baagø, der havde
sendt en invitation til medlemmerne i Odense
Yachtklub.
De ville gerne byde på grillmad, og senere tæve os i
den ædle sport ”Petanque”.
Vi sendte et, synes vi selv, stærkt hold der kæmpede
bravt mod overmagten (Tormod), og hjemførte et
uafgjort flot resultat.
Det blev aftalt at prøve at få en afgørelse på sagen en
anden god gang.

Formanden skriver:

Sankt Hans:

Jeg skal love for, at vi har haft nogle store
opgaver her hen over sommeren.
Den største og vigtigste var og er broen ovre på
”Solkysten”. Den har været noget af en håndfuld.
Der overvurderede vi nok os selv lidt; men det ser
ud til at gå godt alligevel. Tak til John for hans
ihærdighed.
Vi har også kæmpet med at finde ud af det med
at få lagt en bøje ud i Korshavn. Men det lykkedes
også til sidst. Tak til Freddy for at stille ”Haffo” til
rådighed som arbejdsplatform.
Forhaven er ved at tage form, og den er stadig
under forandring, og det skal nok blive godt.
Sidst, men ikke mindst er der jo de famøse træer
ovre på vores vinterplads. DE ER VÆK. Og det er
en god ting. Så alt i alt synes jeg godt vi kan sige,
at det er sgu godt gået.
Vi har jo stadig en arbejdsweekend ”til gode” her
i efteråret, som vi kan bruge til ????
Vinterpladsen skal klargøres og rækværket
derovre trænger til en kærlig hånd. Maleropgaver
er der også. Jo der bliver nok at se til.
Vi ses til arbejdsweekenden.

Før og nu billeder:
Stort arbejde for en lille klub.

Lille historie fra en dag i klubben.
Vi var så heldige at få foræret en opvaskemaskine,
som Villy tilbød at stå for monteringen af.
Da det på et tidspunkt blev nødvendigt at skylle
ud i toilettet, åbnede Ebbe pligtskyldigst for
vandet. Det skulle han ikke have gjort.
Ikke uden først at cleare det med Villy, der højlydt
gjorde alle opmærksom på, at der fossede vand
ud i køkkenet.
Det kostede et par ”oversvømningsbajere”.

Dette billede er taget i begyndelse af juni,

og der her er taget i slutningen af august.

Pinseturen 2016.
Ja-her ser vi så grunden til, at vores pinsetur heller
ikke blev til noget i år. Laber bris.
Det er f….. ikke nemt med sådan et klima.

KlubNyt 2016 udsendes i :
Marts, maj, september og december.

Så fik vi endelig træerne lagt ned.

Foreløbigt er fastsat følgende
bestyrelsesmøder i 2016 :
19/11
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

