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KLUBKALENDER:
SEPTEMBER
5. Bestyrelsesmøde.
13. Fjordens Dag.
OKTOBER
3. & 4. Arbejdsweekend. *
17. & 18. Ophaling af både.*
24. Afriggerfest.*

4.
7.
14.
28.

NOVEMBER
Klubaften.
Ophaling af både.*
Bestyrelsesmøde.
Juleafslutning.*

DECEMBER
2. Klubaften.
JANUAR 2016
6. Klubaften.
9. Nytårskur.*
FEBRUAR 2016
3. Klubaften.
20. Bestyrelsesmøde.
MARTS 2016
2. Klubaften.
APRIL 2016
2. Generalforsamling.

MEDLEMSNYT:
Vi er den heldige situation, at vi kan byde disse
nye medlemmer velkommen i klubben:
Henrik Mortensen (Trunte)
Christian Rasmussen (Sheriffen)
Freddy Steen Andersen (Emelita)
Villy og Lotte Steenberg (Enjoy)
Lars Andersen (Rimidi)
Desværre er der også nogle, der har forladt os.
Bjarne og Birgit Uberg (Nicoline) er flyttet til
Assens.
Anders Davidsen (Cozy) har solgt skuden.

LILLA DAN.

Vi er i skrivende stund 22 både i havnen. Derud
over har vi 2 liggende stand by. Dem er der også
styr på, så det ser sådan set rigtig godt ud.

OMTALER:
ARBEJDSWEEKEND.
Lørdag/søndag den 3/4. oktober fra 9.00 - 16.00
holder vi arbejdsweekend. Vi håber, at klubbens
medlemmer møder talstærkt op, da der er en del
vi godt kunne tænke os at få ordnet; men det er jo
til alles bedste. Det er frivilligt at deltage, og kan
man kun den ene af dagene er det også helt okay.
Vi starter med kaffe og rundstykker, og så
gennemgår weekenden's opgaver.
Lørdag serverer Køkkenet en lækker biksemad til
frokost. Søndag står den på Svensk Pølseret.
Ølkassen sponsorerer en øl/sodavand til maden.
OPTAGNING AF BÅDE.
Vi tager både op i weekenden den 17. og 18.
oktober og igen lørdag den 7. november.
Vi mødes i klubhuset kl. 9.00 til en kop kaffe og et
rundstykke. Derefter planlægges rækkefølgen af
bådoptagningen. Vi skal passe på ikke at komme
til at ligge i vejen for hinanden med hensyn til,
hvornår vi vil i vandet igen til foråret.
Bestyrelsen gør opmærksom på, at stativer og
klodser skal være klar på ophalerdagen. Og så
hjælper vi hinanden. Husk at skrive dig på listen
der ligger i klubhuset.
Hvis du ikke kan nogen af de 3 dage, eller bare
gerne vil tidligere på land, så kan du lave en aftale
med havnefogeden eller en af traktorførerne om
at komme op på et andet tidspunkt.
AFRIGGERFEST.
Lørdag den 24. oktober kl. 16 stryger vi vores
stander, og kl. 18 afholder vi så afriggerfesten i
klubhuset. Vi medbringer selv det vi vil spise. Der
vil være mulighed for at købe øl og vand denne
aften til de sædvanlige
favorable priser.
Medbring godt humør og gode historier fra
sommeren.
Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer, aktive
som passive, til at deltage i denne årligt
tilbagevendende begivenhed.
JULEAFSLUTNING.
Sædvanen tro er der gløgg og æbleskiver i
klubhuset, og der er fyret op i brændeovnen.
Kom og lad os få en hyggelig eftermiddag .
Julestuen starter
lørdag den 28. november kl. 14.00.

NYTÅRSKUR.
Vi mødes i klubhuset lørdag den 9. januar kl. 14.
Her nyder vi et glas cava/champagne med lidt
godt til og ønsker hinanden et Godt Nytår.

Den selvejende institution
Lystbådehavnen Stige Ø.
Indlæg fra John Lundeman om,
hvad der sker i " Konsortiet".
Det har været en travl tid i konsortiet siden vi
konstituerede os i foråret. Erik Hansen fra
Sejlklubben Fjorden er formand, Lars Johansen fra
Odense Sejlklub er nu kasserer, og jeg selv er
næstformand og sekretær.
Af store ting som er sket er at der er foretaget
uddybning i havnene og det har medført, at vi har
fået slået en masse ny pæle i havnen - også hos
os.
Af igangværende arbejder kan nævnes, at
Vinterplads Nord skal have ny belægning, Dette
arbejde er nu i gang; men ikke fuldført. Der vil nok
gå en måneds tid - sidst i september - før
projektet er fuldført.
Der er også kørt ny belægning på pieren ved OY,
så det vil nok afhjælpe at der står vand der om
vinteren.
I forbindelse med renoveringen af Vinterplads
Nord har vi (OY) overtaget en 40 fods container,
som nu er ved at blive indrettet til masteskur. Det
har afstedkommet en del omforandringer på
vores plads; men kun til det bedre. Der skal lyde
en stor tak de svende, der har brugt tid på denne
opgave.
Af kommende opgaver kan nævnes, at der skal
afholdes Brosyn, hvor vi skal se, hvilke broer vi
skal renovere og i hvilken rækkefølge det skal ske,
idet vi har mange dårlige broer og økonomien er
stram.
Ellers er der kun at sige at sige, at arbejdet har
foregået i en positiv ånd og rigtig god stemning,
hvor alle har bidraget til det positive resultat.

Sommerfesten den 5. juni.
Tilmeldingerne til sommerfesten endte ud med at
vi var et par og fyrre stykker. Det var et flot
fremmøde. Faktisk over 40.
Bøje skar grisen ud lige som man ville ha' det og i
billardstuen var der anrettet med al landsens
salater og brød. Der var dækket op i klubhuset;
men vejret var fantastisk, så de fleste tog plads
udenfor. Klokken blev halv to før selskabet brød op.

Pinseturen (som weekend-tur) gik sådan lidt i
vasken på grund af en umanerlig dårlig vejrudsigt.
I stedet blev der spist en improviseret frokost
lørdag den 23. maj med efterfølgende tur til
Klintebjerg om bord på "Laust". Vi mødte
"Mamma Drum" , der var for indadgående.
Grillede om aftenen. Sov på bådene - en enkelt
sov lidt i Kongesalen - natten til søndag. Så tog vi
til Bregnør. Med vi menes Merete, Laust, Putte og
Tikki. Vi kunne desværre ikke bruge klubhuset, så
vi tog hjem igen sidst på dagen.
Alt i alt en alternativ; men hyggelig pinse.

Den 22. august blev der rokeret lidt rundt ovre på
vores vinterplads. Den hvide spidsgatter blev
"gravet" frem, som led i planen om at slippe af
med den, da den ikke er registreret med ejer. Vi er
senere lykkedes med at identificere ejermanden,
der har skrevet under på at vi må bortskaffe den.

40 fods container = Masteskur
Vognmand flyttede den fra Vinterplads Nord.

Her skubber Henrik den ind på plads.
10/8-2015
Situationen vurderes.

Og så har vi fået lavet en aftale med konsortiet
om, at vi kan lægge området omkring de store
træer til vores vinterplads.

Det viser sig, at vi i Christian med "Sheriffen" fået
et medlem, der skifter både ud hurtigere end
Freddy Olsen. Utroligt - men sandt. ☺ ☺

KlubNyt udsendes :
2015-1 : Februar
2015-2 : Maj
2015-3 : September
2015-4 : December
Bestyrelsesmøder 2015 :
17/1 - 21/3 - 4/4 - 16/5- 5/9 - 14/11 - 20/2 (2016)
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. ☺

