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26. ÅRGANG

Is, sne og sommertid

Nu viser kalenderen endelig sommertid, medens vejrguderne siger sne,
slud, is i havnen, men også sol uden varme. Første isætningshold satte
både i vandet 1. april. Aldrig før har jeg oplevet at der skulle hugges is
før bådene kunne komme på plads ved broerne. Det var da også et
noget amputeret hold der havde trodset det kolde vejr til klargøring af
bådene. 6 både ud af et hold på 12 var klar. Vi må håbe det går bedre
for de øvrige isætningshold.

www.odensesejlklub.dk
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Formandens klumme
Ove Thode Sørensen

Sommertid
Nu viser kalenderen endelig sommertid, medens vejrguderne har sagt sne,
slud, is i havnen, men også sol uden varme. Første isætningshold satte både i
vandet 1. april. Aldrig før har jeg oplevet at der skulle hugges is før bådene
kunne komme på plads ved broerne. Det var da også et noget amputeret hold
der havde trodset det kolde vejr til klargøring af bådene. 6 både ud af et hold
på 12 var klar. Vi må håbe det går bedre for de øvrige isætningshold.
Konstitution
Bestyrelsen har holdt det første møde efter generalforsamlingen. Som
vedtægterne foreskriver skal bestyrelsen konstituere sig, hvilket ikke ændrede
væsentlig på de enkelte poster. Nyt var at Svend Jensen fik ansvaret for
klubhuset, og Bjarne Karsten Rasch bliver havnefoged for O.S. med dertil
hører.
Festkoordinator
Nyt bliver det, at festudvalget ikke mere er en del af bestyrelsen, men at fester
og arrangementer koordineres af en tovholder. Vi har været så heldige at Jette
Freisleben har påtaget sig dette arbejde. Nu skal vi ikke forvente at Jette bare
klarer det hele, det er jer medlemmer som skal komme med ideerne og
gennemførelsen. Vis nu at I er aktive medlemmer, som gerne vil have et
socialt samvær i klubben. Det er jer der bestemmer om der skal være
arrangementer, Jette skal bare koordinere.
Jubilarer
Den 4. maj sættes stander og flag på højen, og den nye sejlsæson skydes i
gang. Igen i år kan vi hylde jubilarer med 60, 50, 40 og 25 års medlemskab.
Hvem de 14 jubilarer er, kan du se under ”Medlemsnyt” sidst i bladet.
Hjemmesiden
Der har været en del forvirring om login, brugernavn og password på
www.odensesejlklub.dk . Der er 2 sider som kræver login, ”Medlemsområde”
og ”Conventus”. Disse sider kræver forskellige login-oplysninger.
”Conventus” som er et medlemsregistrerings- og administrationssystem,
kræver login-oplysninger som fås ved at sende en email med din emailadresse
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og mobiltelefonnummer til kasserer@odensesejlklub.dk. Tom Kaspersen vil
så maile et login retur til dig.
”Medlemsområde” er en lokal side hvor det er muligt at se oplysninger om
klubben, som ikke bør være tilgængelige for offentligheden. Login
rettighederne opretter man selv på hjemmesiden, som efterfølgende
godkendes af formanden.
Med disse ord vil jeg ønske alle et godt forår, med ønsket om at så mange
medlemmer som muligt, har mulighed for at være med til at hylde vores
jubilarer den 4. maj.
Med sejlerhilsen
Ove Thode Sørensen

Mulighed for at låne Sejlerskolens Folkebåde!
Som bekendt ligger Folkebådene i Korshavn, det meste af sæsonen, og da
Sejlerskolen kun bruger dem de 3 første dage i ugen, og Ungdomsafdelingen
ikke bruger dem regelmæssigt, er det besluttet, at OS medlemmer med
Duelighedsbevis fra Sejlerskolen, eller OS medlemmer med stor sejlerfaring,
kan låne bådene, i weekends, samt torsdage og fredage.
Selvom ”lånerne” selvfølgelig vil passe godt på bådene, vil vi alligevel bede om
lidt økonomisk hjælp til den løbende vedligeholdelse.
Og vi vil derfor bede interesserede om at bidrage med kr. 500,- for en sæson.
Endvidere er det aftalt med bestyrelsen, at deltagere i Klubmesterskaberne
bidrager med kr. 50,- / deltager.
Vi håber, der vil blive taget godt i mod tilbuddet, og for at låne bådene
henvender man sig blot til vores Ungdomsleder, Jonas Hansen, som
planlægger brugen.
Jonas kan kontaktes på telefon: 22588385, eller
mail:ungdom@odensesejlklub.dk.
Hermed ønskes alle medlemmer i Odense Sejlklub en rigtig god sæson.
Med sejlerhilsen
John Christensen, Sejlerskolen
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Plan for isætning af både i april 2013

Mandag
d. 1.april

Lørdag
d. 6.april

Søndag.
d. 7.april

Lørdag
d. 12.april

Søndag
d. 14. april

Lørdag d.
20.april

Hold 1
Henning
Sørensen
23200495

Hold 2
Lars Th.
Pedersen
22167641

Hold 3
Poul Erik
Hansen
30625910

Hold 4
Hans
Bach
23672621

Hold 5
Henning
Pedersen
65976886

Hold 6
Bjarne
Rach
61609750

Uden for
hold

Abelone
Moonligt
Lady
Sirenen
RJ 128
Pandora
Annika
Freja
Havhexen
Golonga
Amfitrite
Nord Dana
Solito

Harmony
Skrubben

Tango
Bella Donna

Pusle II
Troll

Obelix
Mugge

Raska
Otium

Nanok
Legato
Susser
Maybe
Delfinen
Thetis
Felina
Kaliffen
Liv
Stine
Lena

Lady Dasy
Blue
Lady L
Catho
Pjec
Orlik
Siesta
Kimi
Johlai
Bemmer
Corfitz5

Luna
Dagmar
Alantis
Fridag
Jetka
Fant
Nian Swell
Rikke
Maria Kim
Carina
Lione
Amarona

Aida
Morfar
The Line
Bella
Hvip
Teide
Nicoline
Snitten
Auora
Columbine
Amber II
Alice

Olga
Sonja
Havkatten
Dorthea
Mollie
Mileli

NN
Svanen og
Nr. 1
NN jolle
Neptun
Ryds
Tabita
Blommen
Buffer
Sif

Traktorfører
Ulrik
29630918

Traktorfører Traktorfører
OveP.
Birger
24962569
66152969

Traktorfører Traktorfører Traktorfører
Ove P.
Per
Sv. Aage
24962569
66119251
26728723

Holdene starter kl. 0800. Har du reparationer på din båd og ikke kan blive
færdig til tiden.
Så husk at give din holdleder / traktorfører besked. (Båden skal måske flyttes)
Husk at rydde op på pladsen efter isætning af din båd, samt mærke
dit stativ og bukke med navn så havnefogeden kan finde det til
efteråret.
Venlig hilsen
Havnefogeden
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Standerhejsning i Odense Sejlklub
lørdag d 4.maj 2013
Vi mødes ved den smukt pyntede flaghøj kl. 16.00, hvor flag og stander
sættes, jubilarerne hyldes og en ny, forhåbentlig solrig sæson skydes i
gang !
Herefter er klubben vært for en lille forfriskning i klubhuset, hvor der
bliver lejlighed til sejler snak og jubilarerne får et ord med på vejen!
Kl. 19.00 er klubhuset forvandlet til et smukt pyntet festlokale, her
skal vi nyde vores medbragte mad, hinandens selskab, samt for dem
som har lyst, en sving om til John Sybergs musik 
Øl, vand, vin og snaps kan købes til fornuftige priser!
Sange, sjove historier og ”frække” vittigheder må meget gerne
medbringes og fremføres 
Der vil blive lagt tilmeldings liste i klubhuset, for deltagelse i festen
om aftenen, denne bedes man skrive sig på, så vi har et overblik hvor
mange vi skal dække op til!
Jeg håber rigtig mange har lyst at deltage i denne festlige dag!
”Festudvalget”
Jette Freisleben!

Sæsonafslutning for C-hold
Onsdag den 10. april kl. 12.00,
indkaldes der til fællesspisning for C-holdets deltagere.
Menuen skulle efter sigende bestå af æggekage med tilbehør.
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Aktuelle runde fødselsdage i maj
1. maj
Finn Vanggaard

75 år

7. maj
Helle Kaspersen

60 år

11. maj
Birger Westergaard

60 år

TILLYKKE

25. maj
Per Christensen

70 år

25. maj
Anne Mette Vanggaard

70 år

Tak
Tusind tak for den flotte buket blomster i anledning af min
fødselsdag.
Jeg var meget glad for at fejre dagen i sejlklubbens lokaler.
Med venlig hilsen
Rita - Thetis

Hjertelig tak for den meget smukke buket, jeg modtog på min 70 års
fødselsdag.
Venlig hilsen
Hanne Scavenius
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Årets jubilarer
Ved standerhejsningen den 4. maj vil klubben markere, at følgende
medlemmer har jubilæum i år:
Medlem i 60 år
Finn Høffner
Medlem i 50 år
Niels J. Naundrup-Jensen
Hans Mygh
Ove Petersen
Jens Erik Andersen

Medlem i 40 år
Dorthe Sørensen
Harry Bay Andersen
Svend Jensen
Medlem i 25 år
Finn Vinther
Dorthe Lund
Ulrik Freisleben
Martin Pedersen
Kirsten Hansen
Erik Rasmussen
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Klubhus: Østre Kanalvej 10, 5000 Odense C, tlf. 6590 4123
Klubbens postadresse: Musvågevej 30, 5210 Odense NV
Klubbens postgiro: 910 5115
Klubbens e-mail: formand@odensesejlklub.dk
Klubbens hjemmeside: www.odensesejlklub.dk

Klubbens organisation
Formand
Ove Thode Sørensen, Musvågevej 30, 5210 Odense NV, tlf. 2336 4008
e-mail: formand@odensesejlklub.dk
Næstformand
Ulrik Freisleben, Poppelvej 37, 5230 Odense M, tlf. 2963 0918
e-mail: naestformand@odensesejlklub.dk
Kasserer
Tom Vangsgaard Kaspersen, Ejby Kirkevej 28, 5220 Odense SØ
tlf. 2374 9941,
e-mail: kasserer@odensesejlklub.dk
Sekretær
Annalise Jørgensen, Anne Maries Allé 55, 5250 Odense SV, tlf. 6617 3553
e-mail: sekretaer@odensesejlklub.dk
Bestyrelsesmedlem / Klubhusforvaltning
Svend Jensen, Uglebjergvej 87, 5230 Odense M, tlf. 2179 2504
e-mail: klubhus@odensesejlklub.dk
Bestyrelsesmedlem / Havn og plads
Havnefoged for O.S.
Bjarne Karsten Rasch, Lunden 11, 5320 Agedrup
tlf. 6160 9750
e-mail: havneudvalg@odensesejlklub.dk
Havnekontor e-mail: inst.stige@live.dk
Bestyrelsesmedlem / Korshavnbroen
Henning Sørensen, Dragebakken 32, 5250 Odense SV,
tlf. 2320 0495
e-mail: korshavn@odensesejlklub.dk
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Bestyrelsesmedlem / Leder af ungdomsafdelingen
Jonas Hansen, Søparken 109, 5260 Odense S, tlf. 2258 8385
e-mail: ungdom@odensesejlklub.dk
Bestyrelsesmedlem / Uden portefølje
Carsten Møller Sørensen, Plantagevænget 3, 5462 Morud, tlf. 6591 9182
e-mail: karin.carsten@morudnet.dk
Sejlerskoleleder
John Christensen, Hesteskoen 28, 5250 Odense SV, tlf. 6617 3214,
mobil 2926 9926
e-mail: sejlerskole@odensesejlklub.dk
Klubhusvært
Lis Hansen, Hammeren 87, 5320 Agedrup, tlf. 2259 5683
e-mail: klubhusvaert@odensesejlklub.dk
Formand for den selvejende institution Lystbådehavnen Stige Ø
Lars Johansen, Valnøddevej 24, 5270 Odense N, tlf. 6618 8654
e-mail: lars@johansen.mail.dk
Udmeldelse af OS
Lov § 6: Udmeldelse af klubben kan finde sted pr. 1. april eller 1. oktober.
Skriftlig begæring herom må være kassereren i hænde senest 1. marts eller
1. september, og medlemmets kontingentforhold skal være bragt á jour. - - -

Klubnyt-redaktion :
Ove Thode Sørensen, Musvågevej 30, 5210 Odense NV, tlf. 2336 4008
e-mail : klubnyt@odensesejlklub.dk
Deadline for modtagelse af indlæg til næste nr. er den 1. maj 2013.
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Da første hold både skulle sættes i vandet den 1. april, var beddingen så sne og isglat, at traktorføreren (Ulrik) måtte
i gang med kosten. Frygten for at ”Nordana” skulle trække traktoren med i vandet, grundet det glatte underlag, var
stor. Og det var ingen aprilsnar.

