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KLUBKALENDER
JUNI
Fredag 23.

Skt. Hans grillaften.

AUGUST
Lørdag 19.

Bestyrelsesmøde.

SEPTEMBER
Søndag 10.

Fjordens Dag.

KALENDEROMTALER
Sankt Hans grillaften.
Vi mødes ved 18’tiden og griller vores medbragte
mad. Senere tænder vi det lille lokale bål.
Øl/vand kan købes til rimelige penge.

Medlemsnyt.
Der har ikke været hverken ind- eller udmeldelser i
den forgangne periode.
Så vi har stadig 2 ledige 4 meter pladser.
Lille alvorsord fra økonomiafdelingen.
Kontingentrestancer er ikke ønskværdige. Vi ligger
billigt her i OY; men kommer man bare én gang
bagud bliver det alligevel et stort beløb vi taler om.
Vi ved godt, at det ikke er med vilje man ikke får
betalt; men det er altså ubehageligt at skulle rende
rundt og rykke for pengene. Klubben skal jo betale
for den bro bådene ligger ved.
Så please – betal til tiden.

Fjordens Dag.
Et af de største danske naturarrangementer, og det
finder sted hvert år den anden søndag i september.
I år er det så den 10. september.
Årets program vil blive offentliggjort midt i juli 2017.

SIDEN SIDST
”Solkysten”.
I slutningen af marts blev vandforsyningen til broen
genoprettet. Larsen’s fremragende plan virkede til
perfektion.

til Freddy,
der fyldte 70 her den 7. marts,
til Hans,
der rundede de 70 i april.
Også til
Lennart og Lis
der fejrede deres guldbryllup
i klubhuset den 30. april.
Der skal også lyde et tillykke til
John,
der her den 8. maj blev udnævnt til farfar
af en fin lille dreng.

DSRS.
På bestyrelsesmødet i februar blev det vedtaget at
give en donation til Dansk Søredningsselskab.
Ca. 250 gange om året bliver DSRS kaldt ud til
nødstedte både som de hjælper til nærmeste havn.
De kalder det forebyggende søredning. De hjælper
også Værns Fælles Kommando (tidl. SOK) med at løse
søredningsopgaver.
DSRS har en lokal station i Bregnør.
Det koster faktisk kun 550,- om året at være medlem.

Forsidebilledet.
Det er meget venligt stillet til rådighed af Bjarne
Lauritsen, der samtidig gerne vil gøre vores læsere
opmærksom på, at det er den bagerste der er
kongeskibet. Tak for info Bjarne. 

Arbejdsweekend.
Vi var 14 der mødte op til forårets arbejdsweekend, der startede med morgensamling i klubhuset kl. 9. Der
var dækket bord med kaffe og morgenbrød, og så blev der lagt slagplan for dagen.
På listen stod rengøring af skrænten – også foran klubhus og i slæbested, nedgravning af elledning ved
solkysten, flytning af jord i forhaven, strøm på broerne ved klubhuset, ny vandhane i køkken, havemøbler,
nye hegn på terrassen og oprydning under ½-tag. Vi havde etableret et ”kør i containerhold”, som
fortløbende fjernede det skidt der blev fundet frem. Succesoplevelse. Til frokost blev vi beværtet med
hjemmelavet svensk pølseret. Da vi ved 3´tiden nedlagde arbejdet, kunne vi konstatere, at vi havde nået
det langt meste af, hvad vi havde sat os for. Det var en rigtig god dag med højt humør og alle ydede en helt
igennem super indsats. Der skal lyde et stort tak herfra til alle deltagere.
Vi blev også enige om at aflyse søndagen som arbejdsdag. Desværre kiksede kommunikationen, så der
dukkede et par stykker op der faktisk gerne ville gi´ et nap med. Det var lidt ærgerligt.
Det har været tale at ændre de 2 weekender til 3 enkeltdage, da det sikkert er mere overskueligt for alle
parter.

GENERALFORSAMLING 2017.
Klubbens generalforsamling blev afholdt lørdag d. 25. marts i klubhuset og den forløb igen i år fredeligt og
roligt.
Der var et fremmøde på 16 personer repræsenterende 10 ud af 24 både.
Her er et kort referat:
Lene blev valgt som dirigent, og styrede slagets gang med stor autoritet.
Ebbe fremlagde bestyrelsens beretning fra det forløbne år. Den kan læses andetsteds i bladet.
Kassereren, og det er Freddy, fremlagde regnskab for 2016 til godkendelse samt budget for 2017. Begge blev
godkendt. Og regnskabet så rigtig fint ud, så her er der p.t. fred og ingen fare. Vi har 2 ledige pladser ud af de
26 der er i havnen. Og det er 4 meter pladser.
Forslag var der ikke kommet nogen ind af, så fastsættelsen af kontingentet som uændret var en formalitet.

Her er en hurtig gennemgang af valgene:

Formand:
Ebbe Maegaard
Kasserer:
Freddy Olsen
Øvrig bestyrelse:
Steen Christensen
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Laila Tøttrup
Henrik Miller Jørgensen
Suppleanter:
Morten Thomsen
Lene Miller Jørgensen
Revisorer:
Jette Lassen
Jacob Thomsen
Suppleant:
Lene Miller Jørgensen
Lystbådehavnen Stige Ø’s
Repræsentantskab:
Henrik Miller Jørgensen
Villy Steenberg
Steen Christensen
Ebbe Maegaard
John Lundeman

Modtager valg
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Genvalgt
Genvalgt

p.t. på langfart
Modtager genvalg

Står åben til han kommer hjem.
Genvalgt

Modtager genvalg
Modtager genvalg

Genvalgt
Genvalgt
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Genvalgt

Modtager genvalg
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Genvalgt
Genvalgt
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Thomas Thomsen

Til sidst under eventuelt blev der talt om klubhusets låsesystem og om frihavnsmærker. Der blev også talt om
hængelåsen på mastecontaineren, som flere gange er blevet efterladt åben. Bør måske ændres til alm. lås.
Sidst, men ikke mindst, taltes der også om brugen af strøm på vinterpladsen. Det blev fastslået, at det ikke er
tilladt at have strøm til skibene på vinterpladsen, hvis man ikke selv er til stede.
Hele seancen tog ikke mere end 40 minutter, så der var god tid bagefter til almindelig hyggesnak.
Senere har bestyrelsen konstitueret sig. Alle er blevet på deres respektive poster. Så der er ikke sket nogen
ændringer der.

BESTYRELSENS BERETNING
SupportEl
FOR 2016.
Som I kan se har klubben sidste år fået lige godt en
tudse i sponsorstøtte. Det fremgår at det er kommet
ud af 17 tilmeldte private elkunder fordelt på 5
medlemmer i klubben. Hvis du har spørgsmål vedr.
Bestyrelsens beretning begynder med at omtale den ændring der blev foretaget i slutningen af april, da Henrik
SupportEl kan du henvende dig til Freddy, som har
ønskede at gå af som formand; men fortsætte som menigt medlem af bestyrelsen.
tjek på den sag. Det er altså ”nemme penge”, for at
bruge et grimt udtryk, at få i klubkassen.
På et ekstraordinært bestyrelsesmøde blev det vedtaget at konstituere Ebbe som formand indtil næste
generalforsamling. Alt forløb i god ro og orden.
Derefter kommer vi til det helt store projekt for året 2016. Renovering og genopbygning af ”Solkysten”.
Det blev en ”den grimme ælling” oplevelse. Vi løb ind i utallige problemer, og værst af alt undervurderede vi
nok omfanget af arbejdet. Det endte ud i at blive en stressfaktor i klubben, som vi ikke rigtig kom os over. Broen
blev færdig; men den havde trukket tænder ud. Vores mand i konsortiet følte sig ikke fair behandlet, hverken
internt i klubben eller i konsortiet, så han opgav senere sin post. Efter et møde i bestyrelsen tilbød Henrik at
træde ind i konsortiets bestyrelse.
Opfordringen herfra skal lyde, at vi skal være bedre til at forstå hinanden. Vi er for lille en klub til at vi kan
rumme den slags. Det vil slå den ellers så gode stemning i havnen ihjel.
Men broen blev flot. Det gjorde den.
Af andre ting fra 2016 kan nævnes, at vi fik lagt en mooring ud i Korshavn. Vi fik installeret et lille fint pillefyr, så
vi også kan bruge salen i den kolde tid. Og her til nytår fik vi, med hyret arbejdskraft, isoleret loftet i Kongesalen.
Lamperne har vi alt andet lige selv sat op. Det kan vist også ses .
I 2016 er der, som altid når et år er gået, rejst nogen; men så er der kommet andre til – ingen nævnt ingen
glemt. Vi har p.t. 24 både i klubben, hvilket vil sige vi har 2 ledige pladser op. De er begge på 4 m. Der har været
forespørgsler; men så har bådene enten været for store eller også har ejerne trukket følehornene til sig igen. Vi
kan godt ”leve” med de 2 tomme pladser, så vi er ikke under pres.
Og så har vi haft nogle fejringer i løbet af året. Tillykke til Bøje med de 7½ - årti. Og til Pia der rundede de 60 i
september. Og til Larsen med de 70. Derudover fejrede Freddy og Anni guldbryllup. Det er fa’me godt vi ikke har
pensionistrabatter her i klubben, for så ville vi sgu hurtigt gå rabundus. 
Nævnes skal da også familien Thomsen på det gode skib ”Drum” og deres Caribien-odyssé. Midt i juni holdt de
en afskedskomsammen i klubben og så drog de ellers ud i verden. I slutningen af december, 17 døgn efter
afgang fra Cap Verde, gik de i land på Barbados. Nu må vi så bare se om de kommer hjem igen.
Her til sidst er der nogle ting fra ”Institutionen”.
Som allerede nævnt har Henrik overtaget Johns plads i bestyrelsen.
Vi har fået fjernet de dumme træer ovre på vinterpladsen, og nævnes skal da også, at vi har fået fondsmidler til
indkøb af nyt ophalergrej. Der er lagt et stort arbejde i dét fra bestyrelsen ”derovre” – det skal de have tak for.
Det bliver spændende for det er en stor besparelse der ligger i det.
Her til slut vil vi gerne sige tak til medlemmerne for at være med til at holde liv i den her gamle klub. Og så
håber vi ellers bare på at 2017 vil blive et godt år for os alle. På alle ledder og kanter.

Tak.

Bestyrelsen.

Der var måske dem der troede, at lagkagen vi fik
til arbejdsweekenden, det er for øvrigt verdens
bedste lagkage, var gået i glemmebogen.
Til dem kan vi sige
Det er den ikke.
Her på redaktionen har vi hørt på vandrørene,
at der stadig drømmes om den
rundt omkring i de små hjem.
Bare det dog snart var arbejdsweekend igen.

Standerhejsning 2017.
Standeren blev sat kl. 16 lørdag den 29. april, der
vanen tro også var en af de dage, hvor vi sætter
både i vandet.
I forbindelse med standerhejsningen blev der
trukket lod om de fine sengesæt vi havde fået fra
Egmose Marine Center. De heldige vindere var
Lotte og Villy fra ”Enjoy”. Tillykke Lotte.
Vi var 17 medlemmer om eftermiddagen, og et
lille sluttet selskab på 11 til fællesspisningen om
aftenen.

Bådeisætning.
Vi havde lagt billet ind på de 2 sidste weekender i april
til at få bådene sat i vandet. Den første var den 22./23.;
men da vi troppede op lørdag morgen blæste det lige
hen i vejret. Lysten til at får sat sit ”skiv” i vandet i det
vejr sivede stille og roligt ud af folk. Søndag så ikke ud
til at blive bedre, så søsætningerne blev udsat til næste
weekend.
Traktorførerne tilbød at sætte både i hen over ugen og
så klare resten den følgende weekend.
Søndag den 7. maj kom de sidste af dem der var klar i
vandet.
Tak til traktorførerne for at være så fleksible.

Lidt fra ”DRUM”.
Vi har tilladt os at låne et par billeder
fra deres Facebook. Vi må jo erkende
at det ser anderledes ud end det vi er
”vand” til.
Og ham unge master Alfred må man
vist hellere tale pænt til, når han
kommer hjem.

KlubNyt 2017 udsendes i :
Februar, maj, august og november.

Foreløbigt er fastsat følgende
bestyrelsesmøder i 2017 :
19/8
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:
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. 81 44 30 92
Bestyrelsesmedlem: Henrik Miller Jørgensen.  50 40 23 90
Bestyrelsesmedlem og havnefoged: Steen Christensen.  41 62 18 55

