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KLUBKALENDER: 
 

MAJ: 

23.-25.: Pinsetur. 
Hvis vejret tillader tager vi på tur til 
Fyns Hoved. Vi plejer at tage afsted, 
så vi kan mødes i Korshavn ved 
13'tiden. Dem der ikke lige sejler , kan 
jo køre derop og sige "hej". Hvis 
vejret tillader det, kunne vi jo grille 
om aftenen. Og så må vi jo se hvad 
det bliver til. 

JUNI: 

5.: Grundlovsdag Sommerfest. 
Vi laver helstegt pattegris (og rister 
nogle pølser). Dertil kartoffelsalat og 
anden salat. Det hele sponsoreres, 
sammen med en kasse øl og 
sodavand, af ”The Køleskab”. Og så 
må du selv gi’ den gas derfra. Der vil 
kunne købes øl og vand i klubhuset. Vi 
regner med at være klar kl.18.  
Vi bliver nok nødt til at lave det med 
tilmelding, så vi kan regne ud, hvor 
meget vi skal bruge af det forskellige. 
Meld jer til hos Anni eller Jette. 

 
23.: Skt. Hans grillaften. 

Vi tager selv vores mad med og 
starter grillen op. Der vil kunne købes 
øl og vand i klubhuset , og så hygger 
vi os med et lille lokalt bål.  
Vi begynder kl.18. 

 
JULI & AUGUST 

Ingen klubarrangementer.  
Vi skulle jo gerne være 
 på sejlerferie og alting. 

 

MEDLEMSNYT: 
Edvin og Azra har desværre meldt sig 
ud af klubben pr. den 30/6. Vi håber 
de finder en god løsning på deres 
problem  med jolle/påhængsmotor.  
I er altid velkomne til en kop kaffe på 
kajen. 
 
Vi har i skrivende stund 21 fartøjer i 
klubben, og så et ukendt antal joller, 
der ligger rundt omkring. ☺ 
 

HYLDEST TIL SIMON / TRIBUTE TO SIMON 
 

 
 

 

Vi vil, her i klub-bladet, gerne hylde Simon for hans fantastiske 
indsats hin søndag, da FREM satte deres både i vandet.  
Hvis det ikke havde været for dig, kunne der være sket noget 
frygteligt. Vi er stolte af at kende dig, Simon 
 
We want, in the club-magazine, to pay tribute to Simon for his 
fantastic effort on the Sunday where FREM had their boats 
put in the water. 
If it had not been for you, something terrible could have 
happened. We are proud to know you, Simon. 
 
 

Generalforsamlingen den 28. marts. 
Christian blev valgt som dirigent. Og han dirigerede så godt, at 
alt forløb stille og roligt. Der var et fremmøde på 23, hvilket 
må siges at være flot. Det var også godt at se, at "de nye" var 
mødt talstærkt op. Det giver håb for klubben med så mange 
engagerede medlemmer. Det var lidt rørstrømsk måske ?? 
Bestyrelsen blev genvalgt uden modkandidater.  
Der blev vedtaget  nogle ændringer i klubbens vedtægter. Der 
var kommet 3 forslag ind. Nogle var af teknisk art. Ét gik på at 
få teksten vedr. kontingentindbetalingen rettet til halvårlig - 
den stod som kvartalsvis. Et andet gik på, at formand og 
kasserer kommer på valg hvert andet år forskudt. Sammen 
med det halve af bestyrelsen. Det forslag der betød noget var 
det, der omhandlede stemmeretten ved general-forsamlinger. 
Passive medlemmer mistede (som ønsket af forslagsstiller) 
deres stemmeret. Kun aktive medlemskaber giver stemmeret 
ved generalforsamlinger.  
 
Vedtægter med ændringerne er vedlagt bladet.  
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Frihavnsordningen. 

Odense Yachtklub har meldt sig ind i FH. Freddy 
har mærkater. Og til almindelig oplysning kan vi 
sige, at vi i er i gang med at undersøge om der er 
havne i Caribien, der er tilsluttet ordningen.☺.   
Der er vedlagt et kort og en havneliste. Der ligger 
mere materiale i klubben. 
 

Arbejdsweekenden 11/12. april. 

Vi havde arbejdsweekend her midt i april. Og 
endnu engang vi må sige: Fedt at så mange 
dukkede op og gav en hjælpende hånd. Vi fik 
rettet udestuen op. Igen. Vi fik renset broerne. Vi 
fik renset skrænten. Vi fik flyttet grusbunken - ja 
vores allesammens dejlige grusbunke. Herfra skal 
lyde en særlig tak til Birthe og Sara. Vi fik også sat 
det nye vindue i udestuen. Ja vi ku' blive ved. Det 
er rigtig godt gået. Det er sgu lige før man glæder 
sig til næste arbs.weekend. 
 

 
Det er en autoriseret pause.  

☺ 
 

Standerhejsning den 25. april. 

 
Kl. 10 samledes vi i klubben for at sætte standeren. 
Der var for øvrigt laver en ny til i år. Vejret var koldt 
og blæsende, så vi trak indenfor til den traditionel-
le kaffe og kransekage. Vi var 17 sjæle til stede. 
Om aftenen, kl. 18, var 9 mødt op til fællesspisning.  
Det var vældig hyggeligt, og vi gik hver til sit ved 
22'tiden.  
Vi skulle måske føre de 2 ting tættere sammen - for 
eksempel kl. 10 & 12 eller 16 & 18. Hvad si'r I ?? 

 

Vi vil gerne slå et slag for SupportEl. 

 

 
 
Hvis du siger ja tak til at støtte OY gennem 
SupportEl får klubben et tilskud, omend lille så 
dog et tilskud for hver kWh du bruger. Du kan 
også tilmelde venner og bekendte.  
Mange bække små...... 
Der ligger materiale i klubhuset, så du kan se 
hvordan og hvorfor. Du kan også spørge Freddy. 
Han ved en masse om det.  
Du ku' også bare udfylde den vedlagte blanket og 
aflevere den til Freddy. 

Isætningsdag. 

Lørdag den 18. april sku' vi søsætte skiv'. Endelig. 
Vi fik sat 7 både i vandet, og taget 1 op. Det forløb 
uden problemer. Vi holdt godt en lang pause midt i 
det hele; men så dukkede Anders op og så gik det 
løs igen.☺. Næste gang var den 2. maj. Der kom 
Kenneth i. Og Molle blev flyttet. Der er også flyttet 
en lejer ind på pladsen - restaurationsprojekt. 

 
 

Nyt om havneleje. 

På bestyrelsesmødet den 21. marts kunne Freddy 
orientere om en stigning på brometer-prisen. 
Grundet en prisstigning fra konsortiet på ca. 10% 
er det nødvendigt at hæve vores meterpris fra 
1.107,- til 1.218,- kr. om året. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KlubNyt udsendes : 

2015-1 : Februar 
2015-2 : Maj 

2015-3 : August 
2015-4 : November 

Bestyrelsesmøder 2015 : 

17/1 - 21/3 - 4/4 - 16/5 - ?/7 - ?/9 - ?/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 vil blive udøvet venlig censur. ☺ 

Husk tilmelding. 

 

 

 


