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KLUBKALENDER

Lørdag 7.

JANUAR 2017
Nytårskur. kl. 14-16 i klubhuset.

FEBRUAR 2017
Lørdag 18. Bestyrelsesmøde.
MARTS 2017
Lørdag 25. Ordinær Generalforsamling.
Kl. 14 i klubhuset.

Stort tillykke
til
Pia
med de 60
den 18.
september.

KALENDEROMTALER.
NYTÅRSKUR
Vi mødes i klubhuset lørdag den 7. januar kl. 14. Her
nyder vi et glas cava/champagne med lidt godt til og
ønsker hinanden et Godt Nytår.
BESTYRELSESMØDE.
Mødet den 18. februar er et ganske ordinært
bestyrelsesmøde.
Forslag til behandling på mødet kan afleveres til
formanden eller en af de andre i bestyrelsen.

GENERALFORSAMLING.
Ifølge vedtægterne skal vores generalforsamling
afholdes sidste lørdag i marts, og i 2017 er det den
25. marts. Skriv datoen ind i kalenderen så du husker
at komme. Det er vigtigt med opbakning omkring
klubben. Og generalforsamlingen er stedet hvor der
træffes beslutninger.
Mere herom i næste nummer.
INDKOMNE INDLÆG.
FORMANDEN SKRIVER:
På et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 29.
september blev det i enighed vedtaget, at Henrik
skulle overtage den post i konsortiets bestyrelse der
blev ledig, da John meddelte, at han ikke længere
ønsker at bestride den.
Jeg er ked af, at John har trukket sig; men
respekterer selvfølgelig hans beslutning.
Du skal have tak for din store indsats John.

LILLE NØDRÅB FRA FORMANDEN:
Der har de sidste 3-4 år været en tendens til, at
betragte det forskellige grej på vinterpladsen som en
eller form for fælleseje. Det er det ikke. Bare fordi
der ikke står navn på tilhører det jo for det meste
nogen alligevel - og man ved inderst inde godt hvad
der er ens eget.
Vi har selv været lidt ude om det, da vinterpladsen
har været – og er det lidt endnu – en rodebutik.
Så et eller andet sted kan jeg godt forstå at der
”plukkes” lidt rundt omkring. Men vi må
fremadrettet se at få mærket det forskellige grej op
med skibsnavne.
Og så kan vi på sigt slippe af med alt det der bare
ligger og flyder, og det ville da være en dejlig ting.

Arbejdsweekenden i slutningen af september blev desværre ikke det store tilløbsstykke. Vi endte faktisk nede
på ½ kraft af, hvad vi plejer. Sådan går det en gang i mellem. Vi håber på mere opbakning næste gang.
Vi fik rigtigt gjort noget ved vinterpladsen denne gang. Og hegnet ud mod Østre Kanalvej blev repareret – igen.
Med assistance fra 2 ”frivillige” unge mennesker blev klubhuset malet efter alle kunstens regler.
Og så fik vi verdens bedste lagkage.

Her har vi en billedserie (takket være Villy) af noget vi efterhånden troede aldrig ville ske.
På det første billede ser det ud til at kranen har fat i mastecontaineren;
men på de næste kan man se, hvad den egentlig har fat i.
”Haffo”-vognen. Og vupti – væk var den.
Det er næsten ironisk, når man tænker på alt det besvær vi havde med at få den om bag den container.

Lørdag den 22. oktober strøg vi standeren for i år.
Vi talte om, hvad vi hver især havde bedrevet i sæsonen, og hvad der ellers var sket af stort og småt.
Om aftenen var vi 17 sjæle der var mødt op til årets Afriggerfest.
Og vi blev beværtet på bedste vis med smørrebrød, øl og snaps ad libitum.
Tak til Festudvalget for en hyggelig aften.

Vi viderebringer her nogle af de billeder, som Stine har lagt på Facebook.
De er p.t. (8/12) i gang med de sidste forberedelser på Cap Verde til at krydse over Atlanten. Ud over den
nødvendige mængde mad, har de nu 700 liter diesel ombord. Vejrudsigten ser ok ud, så de regner med at
bruge 20 – 24 døgn på at komme over. Vi ønsker ”The Thomsens” en god og sikker tur.

Og så var der skibsbyggeren, der altid lagde sit øl på køl.

Krydstoldskonnerten ARGUS for anker i Odense Fjord.
Maleri fra 1863 af Carl Baagøe.

KlubNyt 2017 udsendes i :
Marts, maj, september og december.

Foreløbigt er fastsat følgende
bestyrelsesmøder i 2017 :
18/2
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

