På hækken at et nyt OHØJ!
Ohøj 2015 er netop afgivet
til trykkeriet – det er
tilfældigvis det 50. år vi
sender vort medlemsblad
ud. Det lader til, at det skal
være en kamp et stykke
forbi deadline at få søsat
Ohøj – det er fint nok, for
så vidt som, at det er med
til at hale et indlæg eller 2
mere i land – eller ombord
om I vil. Dermed skulle vi
lige nøjagtig nå at have et
dugfrisk Ohøj klar til
nytårskuren den 24, januar
I dette 50. jubilæumsår er det så meget mere glædeligt at
konstatere, at den aktuelle udgivelse er den største målt på
sidetal – ikke fordi volumen skal være et mål i sig selv, men
som redaktør har man vel lov at glæde sig over, at det ved
fælles indsats kan lade sig gøre at få et læseværdigt Ohøj
skruet sammen. Derfor også en tak til de mange skribenter,
som har bidraget med indlæg – store som små.
Det siger sig selv, at det ikke er gratis at få trykt i 4x4 farver
og med limet ryg. Det er en bevidst strategi, at vi har valgt
dette design, idet vi tror, at det er med til at profilere SYC
yderligere. Vi er glade og taknemmelige for, at vi kan trække
på trofaste annoncører, som er forudsætningen for, at det
kan lade sig gøre at udgive et så flot OHØJ!.
Der skal også lyde en tak til Langenbergs Anne for endnu en
kraftpræstation, idet hun formår igen og igen at pakke vore
beretninger om vor gøren og laden på land og vand ind i en
ramme, som gør, at vi kan præsentere SYC på flotteste vis.
Det skal i forbifarten lige fremhæves, at tirsdagsklubben også
i år tager en ganske betragtelig tørn med omdeligen, idet det
sparer rigtig meget på klubbens portobudget

Jeg håber, at alle vil bidrage til at samle stof og indlæg til de
næste forhåbentlig mange numre af Ohøj!. Jeg så gerne, at vi
fik gang i en kultur, hvor det at formidle vores dejlige sport
er lige så naturlig som at udøve den.
Hvad nytter det, at vi har det sjovt og hyggeligt sammen, når
vi ikke fortæller vore omgivelser om det. Det mest fremtrædende fællestræk for de mange billeder fra vores færden
på og ved vandet er, at der er smil og glæde over hele
femøren. Det er som om mismod og gnavpotteri ikke rigtig
trives på lystbådehavnen eller vandet – så meget desto
bedre, hvis det passer.
Ud over at ønske alle nogle hyggelige stunder med Ohøj!, så
vil jeg opfordre jer til at huske på, at vi alle kan være med til
at holde liv i Ohøj! ved at sende historier eller billeder ind.
Gør det til en vane at dele jeres oplevelser og ikke mindst
billeder med os andre. Vi kan aldrig få historier og billeder
nok. Hvis I har for meget stof, sker der én af to ting – Ohøj!
udkommer noget oftere eller vi kan alle glæde os over, at der
bliver mere læsestof til hjemmesiden og helt ærligt – det
gjorde ikke noget, hvis der kom noget dynamit i vores
hjemmeside. Med fare for at blive beskyldt for at være en
halvgammel, vrissen og mavesur gnavpot, så er vores
hjemmeside
nogenlunde
ligeså
pirrende
som
fiskerinoteringen. Hvem vil være med til at puste liv i OHØJ
redaktion og hjemmeside – jeg er glad for tjansen som OHØj!
redacteur, men jeg er træt af at være Don Quixote.
Jeg glæder mig til at høre fra de af jer, der mener at kunne
bidrage positivt i en reel OHØJ-redaktion, som jeg gerne så
forstærket med et kommunikationsudvalg, så vi kan
strømline vore relationer såvel internt som eksternt – indtil
da god fornøjelse med OHØJ! 2015
Med sejlerhilsen og på bestyrelsens vegne
Christian PH Duus

