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Formandens klumme
Ulrik Freisleben

Kære medlemmer
Ved nytår er det naturligt at se tilbage på året der er gået, og for Odense
sejlklub har det på mange måder været et godt år. Ved årets start havde vi
relativ mange ledige bådpladser, de er heldigvis blevet belagt ved tilgang af
mange nye bådejere, velkommen til jer alle, vi håber i føler jer godt tilpas i
OS.
Mange renoveringsopgaver er også blevet afsluttet i årets løb, størst er nok
renoveringen af bro to, som i vinterens kulde fik nyt brodæk, udført
udelukkende med frivillig arbejdskraft.
Den sidste gamle knast på vores klubhus, skuret ved garderoben er også
blevet renoveret, så det nu fremtræder med samme beklædning som resten af
klubhuset.
Det er også ved nytår vi ser frem til den nye sæson, hvor skal turene gå hen i
år, hvad skal vi have lavet på båden ? - det er en dejlig tid vi går i møde,
dagene bliver allerede længere og vi fyldes med ny energi.
Ved generalforsamlingen den 26. februar skal vi vælge ny formand og det
glæder mig at kunne give hvervet videre fra Ove, som desværre måtte stoppe i
utide på grund af sygdom.
Det er ikke mindst Ove's fortjeneste at den nye formand kan sætte sig i
spidsen for en veldrevet sejlklub, der hele tiden er i bevægelse, med respekt
for de traditioner der skal være i en af Danmarks ældste sejlklubber.
Godt nytår til jer alle

Forside: Stormen URD satte 26./27. december også Odense Sejlklub
under vand. Højeste vandstand blev målt til 1,4 meter over daglig vande.
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Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling er fastsat til:
Søndag, den 26. februar 2017 kl. 10.00 i klubhuset.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
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Nyt Båd-og Aktivitetshus til Odense Sejlklubs Ungdomsafdeling.
Odense Sejlklubs Ungdomsafdeling har i meget lang tid ønsket sig nogle nye
og bedre rammer til sine mange forskellige aktiviteter, end det gamle,
nedslidte bådskur.
Bestyrelsen bakker op om, at
der forsøges skaffet
økonomiske midler til opførelse
af et nyt Båd- og Aktivitetshus
til ungdomsafdelingen.
Det gamle skur nedrives og der
opføres et nyt hus på ca. 75 m2.
Det skal have samme udtryk
som klubhuset med rødmalede
facadebrædder og rødt tegltag.
Det nye hus skal bruges til opbevaring af optimist-joller og andre mindre
joller og til følgebådene. Der skal være et lille værksted, så de unge kan være
med til selv at reparere og vedligeholde jollerne. Og huset skal bruges til
undervisning af ungdomsafdelingens medlemmer i bådkendskab, sikkerhed
til søs, søvejsregler, læsning af søkort, knob, m.v. Og så skal det selvfølgelig
være en hyggelig ramme om kammeratskabet og samværet mellem
ungdomsafdelingens medlemmer, forældre og klubbens øvrige medlemmer.
Håbet er, at det nye Båd- og Aktivitetshus vil medvirke til en øget tilgang af
medlemmer til klubbens ungdomsafdeling.
Der er søgt om økonomisk støtte fra
forskellige fonde. Foreløbig har
Fionia Fond bevilget 50.000.- kr. Der
forventes svar - forhåbentlig positive
svar - fra de andre fonde, der er søgt
om støtte fra, i de nærmeste måneder.
I bedste fald vil nedrivning af det
gamle bådskur blive påbegyndt i
vinter. Opførelsen af det nye Båd- og
Aktivitetshus vil så skulle ske i løbet
af vinteren og det tidlige forår,
således at ungdomsafdelingens nye
Båd- og Aktivitetshus kan stå
færdigt til brug til standerhejsningen i
maj 2017.

Odense Sejlklubs fundraiser, Jesper Ginnerup,
modtager med stor tak en donation på
50.000.- fra Fionia til nyt bådhus til klubbens
ungdomsafdeling.

Jesper Ginnerup
fundraiser for Odense Sejlklub
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INVITATION
til alle O.S. medlemmer :
TEMAAFTEN
OM BUNDMALING OG BÅDPLEJE
I samarbejde med firma BILTEMA arrangerer vi en aften
hvor bådpleje i ordets bedste betydning sættes i fokus.
Onsdag den 1. marts 2017 klokken 19.00 i
klubhuset
Efter en indledning med et power point indslag fra firmaet,
vil der være demonstration af produkter og maskiner.
BILTEMAs mand Martin, vil derudover fortælle om det
seneste nye inden for forskningen især omkring
bundmaling. Biltema har i øvrigt deres egen båd i Sverige,
hvor deres egne produkter løbende bliver testet.
Også sikkerhedsudstyr, så som redningsveste med mere,
vil der være at finde blandt andet godt grej denne aften.
Derudover vil BILTEMA også have gode tilbud med.
På gensyn!
Odense Sejlklubs Sejlerskole.
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Gælder kun i forretningen på Skibhusvej 71, 5000 Odense C
Telefon: 66 12 38 30
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Tilbageblik ……
Bankospil den 23. november 2016

Der blev spillet med stor koncentration, posen blev rystet mange gange efter
opfordring, når man havde siddet længe, uden at kunne lægge på.
Nogle gange hjalp det og andre ikke. Brikkerne lever deres eget liv.
Der var mange fine gevinster i form af ænder, gavekort, rødvin, beklædning,
maritime boligtekstiler, sidegevinster og til slut en stor købmandskurv.
Gert og Per styrede spillet, så alt gik rigtigt til, og Hans sørgede for, at
rækkerne med banko var gode nok, så han kunne udlevere præmierne.
Rita havde styr på køkkenet, så der kunne serveres kaffe og kage i pausen.
En del af de mange gevinster var sponsoreret og vi vil gerne sige tak til:
ARO Maskinfabrik
Båd og Motor, Fåborg
Egmose Marine Center, Kerteminde
Palby Marine, Kolding
Pettersson Møbler & Tæpper
Der skal også lyde en stor tak til arrangørerne for at ville gøre en indsats for
klubben.
Julens fællesspisning den 10. december 2016
Det var sæsonens første fællesspisning, og den røde farve var et
gennemgående tema for borddækningen, hvor også klubhusets blomster, der
bestod af julestjerner, indgik.
Vi fik nogle hyggelige timer sammen, hvor alle selv havde maden med. Som
sædvanlig blev der fortalt om sommerens ture, og det blandede vejr, der også
dette år blev livligt diskuteret.
Ved kaffen viste der sig et orgie i småkager og slik, som deltagerne havde
medbragt og sendte rundt, så alle kunne smage.
Vi kunne herefter slutte en hyggelig dag med ønsket om en God Jul til alle.
7

P.S. Vi håber med disse få tilbageblik, at flere af vore medlemmer
får lyst til at deltage i det klubliv, der udfoldes.
Kom til de forskellige arrangementer – lær’ de andre medlemmer at kende –
få nogle hygglige timer sammen, og du kan nemmere få råd og vejledning ved
evt. spørgsmål om alt, hvad der er værd at vide i forhold til båd, plads og
havn.
Vi glæder os til at dig næste gang – Der er Nytårskur den 7. januar og
Suppespisning den 4. februar.
P.B.V.
Annalise Jørgensen
sekretær

Få Dansk Sejlunions internationalt
certifikat (ejerbevis)
Dansk Sejlunions internationale certifikat bruges til sejlads i udlandet og kan
bruges som ejerbevis.
I Danmark har vi efterhånden afskaffet de fleste officielle papirer i forbindelse
med ejerskab af fritidsbåde.
I hverdagen er det naturligvis en lettelse, men i forbindelse med sejlads i
udlandet kan det være et handicap, når den lokale havnefoged ønsker at se
bådens papirer, således at han kan udfylde sin egne formularer.
Udfyldning af data angående egen båd foregår herunder.
Internationalt Certifikat koster 250 kr. og kan bestilles på:
www.sejlsport.dk/tursejlads/planlaeg-din-sejlads/regler-og-love/internationaltcertifikat
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Og det var dengang:
1912.
Søndag den 11. august afholdt klubben sin første kapsejlads. Banen gik fra
Gabet til Klintebjerg.
1913.
På generalforsamlingen den 26.marts vedtog man at antage "Sund og Bælt"
som medlemsblad, ligesom man indmeldte klubben i K.D.Y.s 1. afdeling og
deltagelse i »Sejlerdagen", På grund af bortrejse måtte formanden, konsul H.
Ranmar nedlægge sit mandat.
1914.
På generalforsamlingen den 31. marts blev den nye formand, toldkontrollør
Rander valgt. Ved samme lejlighed blev det henstillet til bestyrelsen at
arbejde for at medlemmerne kunne få rabat på billetprisen til dampbådene
fra Odense havn til Stige. Klubben bestiller 10.000 samlemærker, der skal
sælges, dels gennem medlemmerne, dels gennem boghandlerne, til en pris af
5 øre pr. stk., ligesom der skal fremstilles cirkulærer til Odense bys borgere
med opfordring til at indmelde sig i klubben eller på anden måde støtte
sejlsporten i Odense. I protokollen forekommer der i referatet fra et
bestyrelsesmøde den 10. juni følgende bemærkning: »Med hensyn til pasning
af standeren på flagmasten vedtoges det, at denne hejses, når der sejles af
klubbens fartøjer således, at det første fartøj, der lægger ud, besørger
hejsningen, medens det sidst indkomne fartøj besørger nedhalingen".
(Baggrunden for denne bestemmelse kendes desværre ikke).
1915.
Det rumler stadig omkring lystbådehavnen, men 23 medlemmer må nu
underskrive en garantierklæring overfor kommunen.
1916.
Man vedtager lovændringer på generalforsamlingen den 29. marts, så
formålsparagraffen kom til at lyde på "fremme af lystsejlads og motorsport på
Odense Fjord«. Man ændrer ligeledes klubbens navn til "Odense Sejl- og
Motorbådsklub". Hele bestyrelsen stiller deres mandater til rådighed og
som ny formand tiltræder bankfuldmægtig Arnold Christensen.
1917. På generalforsamlingen den 21. april kunne formanden meddele, at
bestyrelsen nu havde fået sagen om lystbådehavnen fremmet, så havnen nu
var en kendsgerning. Havneafgiften blev fastsat efter tonnage, således at der
betaltes 5 kr. for hvert påbegyndt tons - minimum 10 kr.
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1918
Man antager en opsynsmand ved lystbådehavnen og indhenter tilbud på
bladene "Sund og Bælt« og »Sejl og Motor<. som medlemsblade.
1919.
Der tales allerede nu om en udvidelse af lystbådehavnen, og der melder sig
problemer med opbevaring af medlemmernes cykler, idet kommunen har
modsat sig, at man benytter kommunens skur på pladsen. Man overvejer
opførelsen af eget skur, men der er blandt medlemmere overvejede stemning
for først at anskaffe en øvelsesbåd, og på generalforsamlingen tegnes bidrag
på ialt 621 kr., hvilket et enkelt medlem på stedet tilbyder at doble op.
Samtidig blev der givet tilsagn om at give navigationsundervisning
i vinterhalvåret. Samme år fik Havneudvalget bemyndigelse til at anskaffe en
jolle til brug for medlemmerne i havnen - beløbet måtte dog ikke overstige
100 kr. Man arrangerede dette år en fællessejlads til Kerteminde 1 pinsedag,
hvor man om aftenen samledes på Tornøes Hotel til fællesspisning og 2.
pinsedag foretoges fri sejlads hjemad - et arrangement, der vidnede om, at
klubbens medlemmer var vel sejlende, når man tager datidens fartøjer i
betragtning. Den 3. juni vedtoges det at købe kaptajn Andresens kragejolle
"Sonja" til et beløb af 600 kr. og anvende den til øvelsesbåd for de
medlemmer, som ikke var fartøjsejere. Købmand Chr. Kramer påtog sig
hvervet som fartøjschef og lærer. Udstedelsen af certifikater til benyttelse af
øvelsesbåden til lystsejlads overlodes til fotograf Nellemann Andersen, og
man arrangerede en sejlads til Gabet med øvelsesbåden for medlemmer uden
fartøj.
1920.
Den 5. februar vedtog man at forsyne øvelsesbåden med nye sejl og andet
nødvendigt grej - dette skulle varetages af stabssergent Søren Nielsen. Men
der var andre påtrængende fællesopgaver at løse, således optog man en
kassekredit i Fyns Landmandsbank på 2.500 kr. til finansiering af en ny
ophalerbedding samt drift af klubbens nye skur. Administrationen af disse
aktiviteter skulle holdes udenfor klubbens egentlige drift, og administratoren
skulle godkendes af et flertal af kassekredittens kautionister. Som
administrator valgtes direktør Th. Hansen, Odense. Samme år foretog man en
betydelig opstramning af lovene, idet man fordoblede kontingentet og
fastsatte regler for havnens benyttelse og bådenes sødygtighed og tilstand.
I det hele taget var dette år særdeles begivenhedsrigt, idet man for det første
accepterede et tilbud fra kommunen om udgravning og anlæg af ca. 70 m ny
bro med tilhørende havnebassin mod en årlig minimumsleje på 750 kr. samt
20 kr. for hvert fartøj, der optog plads i havnen. Lejen indbefattede det
allerede uddybede og benyttede havneanlæg.

Og sådan fortsætter det !
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Nye medlemmer
Fartøjsejer
Joakim Hornemann

Velkommen i Odense Sejlklub

Senior
Casper Harboe
Familie
Anna Katrine Kaas
Tina Lorentzen
Charlotte Hellesen
Rund fødselsdag
20. januar
Birgit Hansen

TILLYKKE
80 år

Tak
Mange tak for de smukke blomster som jeg modtog i anledning af min 80 års fødselsdag i
november.
Med venlig hilsen Poul Jørgensen
Hej til hele OS
Tak for den fine buket, som jeg fik i anledning af min runde fødselsdag.
Hilsen Stig
Mange tak for den flotte buket, som jeg modtog i anledning af min 90 års fødselsdag.
Med venlig hilsen Kurt Hansen
Vi vil gerne sige mange tak for opmærksomhederne til vores hel- og halvrunde
fødselsdage omkring jul og nytår.
Samtidig ønsker vi alle i OS et godt nytår.
Med venlig hilsen
Hanne og Palle Bergholdt (Jante)
Tak
Mange tak for den smukke buket, som jeg modtog i anledning af min 70 års fødselsdag.
Med venlig hilsen
Lise (Solito)
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Stormen URD i Korshavn
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