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Formandens klumme november 2020
Mogens Houmann Hansen

Kære sejlere i Odense Sejlklub,
Så er det ganske vidst, sejlsæsonen er ovre – og bådene er næsten alle kommet på land.
Optagning af alle bådene i Odense Sejlklub er forløbet planmæssigt, og pånær enkelte uheld, så har i alle
været dygtige til at få denne ret så komplicerede manøvre med at få masten af, og bådene trukket på land til at
fungere. Og det lykkes kun, fordi alle arbejder sammen - og det lykkes fordi alle tager det alvorligt. Det er et
godt tegn, at alle tager arbejdstøjet på, og giver en hånd med at få bådene sikkert på land. Fælles står vi
stærkt.
Ingen nævnt ingen glemt, men uden din indsats lykkedes det ikke. Lad os give hinanden et corona-klap på
skulderen.
Ingen ønsker at skuffe – det gælder også formanden. Så derfor, Ikke en formandens klumme uden en
kommentar om corona. Som det må være alle bekendt, så er der indført ret så skrappe restriktioner omkring
forsamling af mennesker – og i forhold til foreninger og særlige regler om brug af klubhuse.
Med virkning fra den 29. oktober og foreløbig frem til den 2. januar 2021, skal der bæres mundbind i offentligt
tilgængelige steder indendørs – også idrætsfaciliteter og klubhuse. Det betyder, at man i klubhusene skal
bære mundbind, når man er ståede, eller går på toilettet. Samtidig gælder kravet om, at man skal lukke senest
klokken 22.
Kravet om mundbind gælder for alle på 12 år og derover.
Det gælder selvfølgelig derfor også for Odense Sejlklub. Husk lige på, at vi modtager støtte af det offentlige,
og det mindste vi så kan gøre er, at overholde reglerne. Efter brug af klubhuset, skal der sprittes af. Jeg vil
derfor på vegne af bestyrelsen henstille til, at alle regler overholdes og respekteres. Her er ikke plads til egne
vurderinger om ret eller uret.
Det er bøvlet, det er irreterende, det er alt muligt, men det er nu engang sådan det er!
Som i sikkert har bemærket, så mangler bro 5. Er der nogle der har set hvem der har taget den?
Spøg til side. I den kommende uge begynder den nye bro at tage form. Pontonerne ankommer i løbet af
tirsdag, og ja så bliver de bugseret på plads i havnebassinet. Hvor vi glæder os til at se det færdige resultat.
Med venlig sejlerhilsen
Formanden (Mogens H. Hansen)

Link fra bestyrelsesmøde den 21. oktober 2020
https://odensesejlklub.dk/download/referater/201021Bestyrelsesmode.pdf

Status fra havnefogeden
Tak til alle bådejere for at I hjalp til med at få holdets både op, også selvom der var lidt bump på vejen.
Layoutet for placeringen af bådene skulle laves på en ny måde i år grundet renovering af havnen. Det har
medført at nogle måtte acceptere anden plads end i ”plejer”.
En særlig tak til holdledere og traktorfører for indsatsen. Uden jer var det ikke lykkes
Og så håber jeg, at vi til foråret igen kan samles til morgenkaffe før isætningen går i gang.
Bådene er vel placeret og vi skal i gang med vinterens små/større opgave på bådene. Jeg skal i gang med
at pynte lidt på pladsen.
Jeg vil derfor bede jer alle om at samle de materialer, i ikke har anvendt til overdækning og støtte af
båden, under jeres båd.
Materiale som ikke ligger under båden, eller er tydeligt mærket med navn, vil blive fjernet fra
pladsen i starten af det nye år.
O.S har fået en ny slibemaskine med støvsuger. Den er til fri afbenyttelse for medlemmerne. Slibeskiver
kan købes af havnefogeden. Der skal bruges skiver med huller som passer til bagpladen, så suget virker.
Der vil ligge en kalenderbog i klubhuset til reservering af slibemaskinen som i skal skrive jer ind i med
navn og tlf nr.
Ved udskiftning af støvpose SKAL støvposen lægges i en affaldssæk som der skal bindes for inden den
smides i ”miljøcontaineren”
MVH
Havnefoged

Ordinær generalforsamling
Den ordinære generalforsamling er fastlagt til søndag den 28. februar 2021
kl. 10.00 i klubhus

§ 10. Dagsorden for den ordinære generalforsamling
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen for det forløbne år
3. Beretning fra de enkelte udvalg for det forløbne år
4. Forelæggelse af det forløbne års regnskab til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag

6. Forelæggelse af planer for klubbens virksomhed frem til den næste ordinære
generalforsamling
7. Forelæggelse af klubbens budget frem til den næste ordinære generalforsamling,
samt fastsættelse af kontingenter, pladslejeafgifter, samt div. takster for samme
periode
8. Valg af formand og kasserer
9. Valg af den øvrige bestyrelse (7 medlemmer)
10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
11. Valg til repræsentantskabet for Lystbådehavnen Stige Ø
12. Valg af 2 interne revisorer, samt 1 intern revisorsuppleant
13. Eventuelt
Forslag, som medlemmerne måtte ønske at få bragt under forhandling på den ordinære
generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen.
Bestyrelsen orienterer så vidt muligt om forslag i Klubnyt/Nyhedsbrev inden generalforsamlingen.
Under valg er listen som følger:
Formand:
Mogens Houmann Hansen

modtager genvalg

Øvrig bestyrelse
Henning K. Sørensen
Erik Hjortebjerg
Bente Høngsmark

modtager genvalg
modtager genvalg
modtager ikke genvalg

Suppleanter:
Karsten Prinds

modtager ikke genvalg

Lystbådehavnen Stige Ø’s repræsentantskab:
Lars Johansen
modtager genvalg
Mogens Houmann Hansen
modtager genvalg
Revisorer:
Lillian Andersen

modtager genvalg

----------------------------------------------------------------------------Grundet Covid 19 Pandemien, bliver der ikke arrangeret spisning efter generalforsamlingen. Man er
selvfølgelig velkommen til selv at medbringe madpakke til efter generalforsamlingen og nyde den i
klubhuset efter gældende Covid 19 anvisninger fra Sundhedsstyrelsen.

Medlemsnyt
Runde fødselsdage
12. december
Birgit Mogensen

70 år

19. december
John Kay

70 år

21. december
Jens Erik Andersen 85 år

Velkommen til alle

23. december
Bente Fucke

60 år

26. december
Kåre Lohmann

75 år

Nye medlemmer
Fartøjsejer
Line Herlev Meldgaard – fra Sejlerskolen
Erik Rolf Møller
Kasper Mundt

Odense Sejlklub

Ungdom
Tobias Kunoy Bendixen
Samuel Simonsen
Noah Petersen
Hector Karstoft Lund
Storm Elmer Hemmingsen
Villads Binderup
Familie
Søren Elmer Kristensen
Stephanie Hjortkilde Mundt
Instruktør
Sofia Bylling Lindegård Rasmussen
Vinterplads Nord
Ruben Tychsen
Jesper Durup

Aflysninger
På grund af Covid-19 og de medfølgende restriktioner må vi desværre
aflyse vores traditionelle arrangementer ved jule- og nytårstid:
Julefællesspisning

den 5. december 2020

Nytårskur

den 2. januar 2021

Vi ønsker jer alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår.
Fællesspisningsudvalget

