KLUBNYT
MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB.
NR. 3 – SEPTEMBER 2017

KLUBKALENDER
SEPTEMBER
Søndag 10.
Lørdag 30.

Fjordens Dag.
Bestyrelsesmøde.

OKTOBER
Lørdag 7.

Klubarbejdsdag.

NOVEMBER
Søndag 26.

Juleafslutning.

JANUAR ’18
Lørdag 6.

Nytårskur.

Medlemsnyt.
Siden sidst har vi så heldige, at Stefan Frederiksen
har meldt sig ind. Stefan har en 20 fods motorbåd og
ligger på plads 19.
Vi har pt to ledige 4 meter pladser. Dog har vi en
reservation på den ene.
Vi vil også gerne ønske Villy og Lotte tillykke med det
nye ”skiv”.

Sidste nyt fra økonomiafdelingen.
Efter svadaen i # 2 er det vist på sin plads, at man på
samme sted offentliggør, at der i skrivende stund
ikke er nogen kontingentrestancer.

KALENDEROMTALER
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.
De nærmeste arrangementer er:
Stige Ø – Klintebjerg – Seden Strandby – Boels Bro.

Klubarbejdsdag.
Lørdag den 7. oktober fra kl. 9 til kl. 16.
På bestyrelsesmødet i foråret blev det besluttet, at
ændre på det der med arbejdsweekender, så vi i
stedet indkalder til nogle enkeltdage hen over
sæsonen.
Det vil som sædvanlig være med morgenmad og
frokost og afsluttes med en kop kaffe og en tår
øl/vand.

Juleafslutning.
Søndag den 26. november fra kl. 14 til 16.
Vi mødes i klubhuset til et par forhåbentligt hyggelige
timer med kaffe – gløgg og æbleskiver.

SIDEN SIDST
Formanden siger:
Tak til Larsen for de 2 indlæg til bestyrelsesmødet.
Det er faktisk første gang i nyere tid vi har prøvet at
få det. Det kan godt være det ikke gik som ”én”
forventede - sådan er det jo med demokratiet; men
det er fedt når folk deltager aktivt.

Vedr. optagning af både.
Vi venter lidt med fastsættelse af datoer for at få
bådene op. De vil blive offentliggjort senere.

til
Bjarne Andersen
med de 60 den 6. juni.
til
Christian ”Sherif”
der blev 30 år den 28. juni.
og til Laila Tøttrup
der fyldte 50 den 24. juli.

Bjarne Larsen
(Mifune)
tilbød at
bygge en
mastevogn til
klubben.
Og han
gjorde det
sgu.
Flot resultat.

Skt. Hans i Yachtklubben.

I dagens anledning var der sat telt op og vi var i alt 21, der var samlet
i klubben til Skt. Hans. Vi mødtes ved 18’tiden til en gang grill og for
senere at tænde bålet og synge midsommervisen.
Det gik gevaldigt, og de sidste blev afhentet af taxaselskabet ved
midnatstid. Tak til alle de fremmødte for en god aften.

”DRUM” kommer hjem efter sit lange togt.

Torsdag den 3. august anløb ”DRUM” med familien Thomsen ombord Odense Yachtklub.
Der var mødt mange mennesker op på kajen for at ønske dem velkommen hjem – i god behold.
Med ”DRUM” godt fortøjet på sin plads var det tid til en kold fra kassen. Det var ikke ligefrem caribisk
supervejr; men alle var glade og snakken gik. Velkommen hjem endnu engang.

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

Man skal altså passe lidt på ude i fjorden.
Lige pludselig er der ikke vand nok under kølen.

Foreløbigt er fastsat følgende
bestyrelsesmøder i 2017 :
30/9
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

