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Hals Bådelaug
Udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer 1998

Havneudvalg: Kapsejladsudvalg:
Torben Jensen 98750940 Svenning Nielsen 98252242
Christian Simonsen 98251089 Henry Petersen 98252102
Jess Gjedde 98252149 Michael Olsen 98750919
Bent Svendsen Hans Holmegaard
Hans Holmegaard

Husudvalg: Bladudvalg:
Flemming Midtgaard 98252568 Bjarne Jensen 98252206
Ib Jensen 98259358 Henrik Jensen 98257226
Bodil Nielsen 98252242 Ann Skov 98252440
Inger Kristensen 98251715 Lindy Hangstrup 98251494

Festudvalg: Bestyrelse:
Bjarne Jensen 98252206 Lene Jensen 98251435
Lissy Simonsen 98251089 Flemming Midtgaard 98252568
Inger Kristensen 98251715 Svenning Nielsen 98252242
Ole Thorsen 98750274 Bjarne Jensen 98252206
Peter Møller 98251435 Torben Jensen 98750940
Ann Skov 98252440
Jens Erik Skov 98252440 Havneopkrævere:
Hanne Nielsen 98252568 Charlotte Madsen 98251288

Louise B. Jørgensen 98251991
Kranchauffører: Jonathan Nielsen 98252568
Christian Simonsen 98251089
Svenning Nielsen 98252242 Havnemyndigheder:

Fritidsfartøjer      -   Hals Bådelaug.
Erhvervsfartøjer  -   Hals Kommune

Hals Bådelaug – Postboks 25 – 9370 Hals.



Alle vore medlemmer ønskes et rigtig
godt nytår!

Dejligt at vi nu går mod lysere tider, og
vi indtil nu er sluppet for is og sne i
større mængder.
Der skal sjældent megen forårssol til, før
de første bådejere er nede på vinterplad-
sen og lette lidt på presenningen for at
sikre, at alt er vel ombord.

I bestyrelsen er der i efteråret sket en
udskiftning, idet Torben, efter at have
solgt båden og købt campingvogn, ikke
længere følte samme lyst til at lægge
fritid og arbejdskraft i Hals Bådelaug.
Torben har ønsket at udtræde af besty-
relsen og havneudvalget.
Vi har med beklagelse taget dette til
efterretning, og siger Torben tak for
godt samarbejde i bestyrelsen og den
store indsats, han har ydet i
havneudvalget.
Torben og Lene ønskes held og lykke
som campister. Vi imødeser deres tilba-
gevenden til klubben, når de igen får lyst
til at have køl under sommerboligen.

Bestyrelsen har - i henhold til vedtæg-
terne - suppleret sig med et nyt medlem.
Det faldt naturligt at spørge Bent Svend-
sen, som siden sidste generalforsamling
har siddet i havneudvalget, om han ville

indtræde i den ledige plads, hvilket han,
efter lidt betænkningstid, indvilligede i.
Endnu engang velkommen til Bent.
Bent har været medlem af klubben et par
år. Han og Gitte og deres søn Christian
sejler MAXI 77.

Vintersæsonens indendørs aktiviteter
indledtes i oktober med et lysbilledfore-
drag af filmfotografen Leif Stubkær,
med en masse dejlige billeder og en
underholdende beretning fra en tur til
Sydhavet.

Afriggerfesten var som altid en succes. I
år havde festudvalget hyret en gæstekok
udefra, der foruden at fremtrylle de
lækreste fiskeretter, også selv bagte det
brød, der ledsagede menuen.
Den lejede jukeboks var en rigtig god
ide. God musik og ikke noget med at
afbryde numrene halvvejs, fordi man
hellere vil høre noget andet.

I efteråret kørte der, som de fleste af
vore medlemmer nok er bekendt med, en
heftig debat om miljøministerens
planlagte lovforslag vedrørende brug af
bundmalinger. Dansk Sejlunion gjorde
en stor indsats for at påvise hvor
”skævt” sådant et lovforslag ville
ramme, og hvilke uoverskuelige økono-
miske konsekvenser det ville få for
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havnene, hvis der skulle investeres i
udstyr, så bådene kunne komme på land
flere gange i løbet af sæsonen og få
bunden renset.
Det er resulteret i en opblødning, hvor
man fra år 2000 ikke længere må bruge
de nuværende typer bundmaling, og fra
år 2003 er det generelt forbudt at bruge
bundmaling, som ikke er biologisk
nedbrydeligt. Vi kan ikke være uenige i,
at der skal tage hensyn til havmiljøet,
men ”loven” skal gælde for alle søens
folk og ikke kun lystsejlerne. Og der
skal være tid til at finde alternativer til
de bundmalinger vi har nu, ellers ser
fremtiden sort ud for sejlsporten.
Hempel har arrangeret en række infor-
mationsaftner rundt i landet. Havneud-
valget og kassereren deltog på mødet i
Ålborg her i januar. Læs andetsteds i
blade hvad de fik ud af det.

Vedr. sagen om sætningsskaderne på
huset, har vi - i skrivende stund - endnu
ikke modtaget syns- og skøns rapporten.
Vi har dog via vores advokat rykket
siden jul. Forhåbentlig nyt derom på
generalforsamlingen.

Vi har deltaget i Lystsejlernetværkets
generalforsamling, der i år blev afholdt i
Saltcenteret i Mariager. På generalfor-
samlingen foreslog vi, at man endnu
engang tog kontakt til Midt-Nord
Turisme med det formål, at få dem til at
indse, at de anstændigvis også burde

”spytte” et tilskud i foreningen, når så
mange nordjyske havne er med. 
Efter lidt lobbyist arbejde afholdes der
møde mellem Midt-Nord Turisme og
Sejlernetværkets bestyrelse hos os i
slutningen af denne måned. Vi håber på
et positivt resultat.

Ellers nærmer tiden for generalforsam-
lingen sig hastigt, og vi har som tidligere
år haft fællesmøde med alle udvalgs-
medlemmer, for at høre deres syn på den
forgange sæson. Det var et positivt
møde, med meldinger om megen aktivi-
tet i de enkelte udvalg – og mange
tilsagn om at tage endnu en tørn i den
kommende sæson. 

Vel mødt til en forhåbentlig god
generalforsamling, lørdag den 13.
februar kl. 10.

Fru Formand

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet januar 1999

Side 4

Lækker båd
En vred køber henvender sig til manden,
som solgte ham en båd to uger tidligere.

- Den båd, jeg har købt af dem, tager jo
en masse vand ind.

Sælgeren ser forundret på køberen:
-  Ja, men jeg skrev jo også i annoncen :

”Stor båd  -  lækker.”



10.12.1998  

�Lene har modtaget brev fra Kommu-
nen vedr. afholdelse af Grundlovsdag
1999

�Der er modtaget invitation til delta-
gelse i informationsmøde den 13.
januar 1999 vedr. bundmaling, arran-
geret af DS. Tilmeldingsliste opsættes
- alle bådejeere kan deltage.

�Hals bådelaug vil IKKE annoncere i
Havnelodsen 99.

�Flemming har haft kontakt med
advokat Preben Bang Henriksen vedr.
sætningsskader. Bådelauget vil blive
kontaktet når rapporten vedr. syn og
skøn foreligger.

�Lene orienterer om Tall Ships race.
�Lene og Flemming udtrykker

tilfredshed med teknisk udvalgs
beslutning vedr. samarbejdsform for
Hals Havn. Der skal afholdes møde
med Jollelaug, inden et evt. møde
med Hals Kommune. Bådelauget
afventer udspil fra Kommunen.

�Flemming har formidlet kontakt
mellem Nordjyllands Amt og Aarhus
Amt, om møde den 26. januar 1999 i
Hals bådelaug.

�Havneudvalget har modtaget tilbud
på ny mastekran. Havneudvalget
arbejder videre med at få etableret en
ny mastekran.

�Kapsejladsudvalget har været til
møde i Aalborg Sejlklub. Hals Cup
afvikles evt. den 11. september.

�Festudvalget vil opsætte opslag vedr.
førstehjælpskursus.

�Bladudvalget - fastslår at næste blad
skal ud inden generalforsamlingen -
ca. 1. februar 1999.

�Bådelauget har modtaget meddelelse
fra Aalborg Havn om at gælden til
samme nu er helt indfriet 

Den 14.0.1999
�Det er nu besluttet at Hals Cup afvik-

les den 11. september 1999.
�Der er kommet oplysningsskema til

udfyldelse vedr. havnepriser.
�Der er modtaget materiale vedr.

forsikringer.
�Der er modtaget materiale vedr.

SIFH og grundlovsfest
�Der er modtaget referat fra DS

Nordøstjysk kreds.
�Der er modtaget turistmateriale

udsendt af Århus Amt.
�Hals bådelaug er med i “Sejlernes

Logbog” for 1999.
�Hals Marineservice ønsker at afgive

tilbud om fordelagtigt indkøb af
bundmaling.

�Der er sparet ca. 500 kubikmeter
vang i 1998, hvilket i høj grad
skyldes renovering af vandforsynin-
gen på broerne.

�Planlægning vedr. generalforsam-
lingsafholdelse lørdag den 13. februar
1999 kl. 10.00 - annoncering,
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stemmesedler, kontrol af medlems-
skab dagsorden, og dirigent.

�Der planlægges udvalgsmøde den
19.01.99, og festudvalget sørger for
brød m.v.

�Lene orienterer om modtaget
skrivelse vedr. oprettelse af brugerråd
for Hals havn.

�Lene har modtaget materiale vedr.
Tall Ships Race.

�Lene vil anmode Hals Kommune om
forslag til afvikling af kommunalt lån.

�Lene og Flemming deltager i møde
med Jollelauget den 21.01.99. Lene
orienterer om samarbejdet i
Sejlernetværket.

�Der arrangeres foredrag på Sejlerlof-
tet, den 2. marts kl. 19.00. Informa-
tion herom til klubbladet.

�Udvalgene orienterede om:
Mastekran, Jollepladser, Blad, Kursus
i førstehjælp

�Under evt. orienterer Lene om planer
om et kursus i pigesejlads.

�Næste møde aftales til 9. februar
1999.
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Tirsdagssejladser

Kapsejladsudvalget forventer at
første sejlads i tirsdagssejladser
bliver:
  

Den 14. maj 1999
Det er her man skal lære at sejle -
mød talstærkt op - jo flere - jo
sjovere.

Kapsejladsudvalget

Bundmaling

Igen i år tilbyder Hals Marine Service bundmaling med rabat til Hals Bådelaugs
medlemmer.

Se listen i klubhuset eller henvend dig til Marine Service.

Men HUSK tidsfristen: bestilling senest
1. marts 99

afhentning senest 15. marts 99

Hals Marine Service



Referat fra udvalgsmøde  19.01.1999.

21 medlemmer incl. Bestyrelsen var
mødt frem.
Lene bød velkommen. Omtalte udskift-
ning i bestyrelsen, idet Torben er udtrådt
og Bent Svendsen er indtrådt.
Lene orienterede om "Kvindesejlads".
Kursus i en weekend i foråret. Lene
arbejder videre med ideen og orienterer
om det i klubbladet.

Kapsejladsudvalget:
� tirsdagssejladserne er gået godt.

Gentages i -99 med start den 11/5.
� Hals Cup afvikles den 11/9 i -99.
� Hals Barre Regatta blev aflyst p.g.a.

få tilmeldinger.
� Flere både fra HB deltog i SHS Cup.
� Har afholdt møde med Nordøstjydsk

Kreds.
� Modtager delvist genvalg. Der skal

bruges én ny til udvalget.
� Dommerne orienterede kort om et

godt kursus m.m.
�

Bladudvalget:
v Stille og nemt i -98. Gode indlæg.
v Efterlyste stof til bladet i -99.
v Forventer at mindst 3 blade udgives

pr. år.
v Modtager delvist genvalg. Der skal

bruges to nye til udvalget.

Havneudvalget:
v Om nye slanger ved broerne.
v Shell stiller måske diesel anlæg op på

havnen.
v Om problemer med forbrug af strøm

om vinteren.
v Ny mastekran er snart færdig.

Forventes monteret senest 1/4.
v Modtager delvist genvalg. Der skal

bruges ét nyt medlem.

Kranudvalget:
v Ingen problemer efter reparation.
v Giver et lille overskud.
v Vurderes til at kunne fungere i flere

år, på nuværende niveau.
v Bør bestyrelsen sætte midler af til

nyindkøb af kran ????

Husudvalget:
v Om forårsrengøring og montering af

stang på gavl.
v Om rengøring og alm.

Vedligeholdelse.
v Alle er villige til at forsætte.
v Ib om ølkassen. Det er gået godt.

Giver overskud.

Festudvalget:
v Om de forskellige arrangementer.
v Om foredrag tirsdag den 2. Marts.
v 2 medlemmer ønsker at træde ud.
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Bestyrelsen:
v Har genoprettet kontakten til Hals

Kommune.
v Om skaderne på huset. Mere

information på generalforsamlingen.
v Om Tall Ships Races -99.
v Om oprettelsen af brugerråd ifm. Hals

Havn (Samarbejdsforum).
v Om Sejlernetværket og møder

hermed.
v Møde med Jollelauget.

Konklusion:
Der mangler som minimum:
v Et medlem til Kapsejladsudvalget.
v To medlemmer til bladudvalget.
v Et medlem til havneudvalget.
v Et-to medlemmer til festudvalget.

Referent: Bjarne Jensen.
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ANNONCE
Har du nogle gode historier, sejlads-
beretninger, rygter eller lignende, og

har du lyst til at skrive lidt.

Så er det lige dig vi mangler.

Har du brug for mere viden så
kontakt bladudvalget eller stil op som

”journalistkandidat” på
generalforsamlingen.

Bladudvalget

Bestyrelsen menerBestyrelsen menerBestyrelsen menerBestyrelsen mener

……at når vi træffer praktiske beslutninger, sker det altid i overbevisning om, at
det er i Bådelaugets interesse både vedrørende drift og økonomi.

Det er derfor ærgerligt, når vi oplever at enkelte medlemmer ikke respekterer
sådanne beslutninger. Senest kan vi konstatere problemer i forbindelse med at
holde klubhuset aflåst, når det forlades – der har været skiltning herom siden den
16. september. 

Det kan ikke være rigtigt, at så små ting skal give anledning til problemer.
Derfor, hvis du har en anden mening end bestyrelsen, så fremfør den overfor os
– fremfor at handle efter ”egne” regler.



Onsdag den 13. Januar 1999 blev der i
Aalborg Kongres- og kulturcenter
afholdt informationsaften om bundma-
linger nu og især i fremtiden efter år
2000.
  
Aftenen var arrangeret af Dansk
Sejlunion samt Hempel og åben for alle
medlemmer i sejlklubber som er under
Sejlunionen, Hals bådelaug var repre-
senteret af 5 medlemmer.  

Dansk Sejlunion indledte med en kort
opsummering af årets begivenheder
vedr. ovenstående, startende fra miljø-
ministeriets redegørelse i maj, hvor
stortset alt nuværende bundmaling til
lystbåde skulle forbydes fra år 2000 og
hvordan miljøministeriet nærmest
nægtede at høre på sejlere og Dansk
Sejlunion.  

Dansk Sejlunion startede derefter
sammen med en række frivillige sejlere i
seks danske havne en række forsøg
hvor, man testede to såkaldte miljø-
skånsomme malinger, samt to biocid- og
kobberfrie malinger. Desuden undlod
man at bundmale nogle både for på disse
at afprøve diverse mekaniske afrensnin-
ger i form af roterende koste med stive
børster o.l.  

Der blev endvidre omtalt en opfindelse
hvor man kan indhylle båden i en
presenning hvorved vandet omkring
båden bliver stillestående og dermed
rådner, hvorved begroningen også dør.
Eneste problem er at man skal ligge
stille i 3-4 uger og at det skal foretages
3-4 gange årligt.  

Konklusionen fra Sejlunionen blev at
ingen af de nuværende fysiske afrens-
ningsmetoder dur til noget som helst,
ligeledes kan de nuværende biocid- og
kobberfri malinger ikke bruges, hvori-
mod de miljø-skånsomme kan bruges,
eneste problem med dem er at de også
omfattes af forbudet selvom de er
betydelig mere giftfri end dem vi bruger
i dag.  

Hempel forestod anden halvleg hvor de
forsøgte at anskueliggøre problematik-
ken med forskningen i de nye malinger.
Et af Hempels formodentlig mindre
seriøse forslag gik på at iblande så
meget cayennepebber at dette holder
begroningen borte, men så betegnes den
jo som giftig og er dermed omfattet af
forbudet !  

Efter sommerens debat har Sejlunionen
dog fået miljøministeren i tale og dette
har medført en lempelse i
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bekendtgørelsen som kom den 23.
December 1998, hvor biociderne dog
stadig skal væk, men der tillades et
minimum af kobber. De nye malinger
skal desuden være hurtig nedbrydelige,
dvs. fra de slipper båden til de når
bunden, desuden må de ikke kunne
ophobes i naturen på nogen måde.  

Bekendtgørelsen vil ikke alene forbyde
salg, men også anvendelse samt import
af de nuværende malinger. Et lignende
forbud i EU er på vej og vil formodent-
lig blive vedtaget i løbet af et år eller to.

Unknown

Miljøministeriet har desuden nedsat et
udvalg der skal undersøge den
nuværende ophobning af kobber og
dennes påvirkning af naturen, og resul-
tatet vil bidrage til loven som kommer i
løbet af 1999.  

Ejere af træbåde kan ånde lettet op da
disse stadig i.flg. bekendtgørelsen kan
købe bundmalinger i fremtiden som vi

kender dem i dag, da disse ellers risike-
rer at blive ædt op af pæleorm. Dette vil
måske øge antallet af træbåde drastisk i
fremtiden ?  

Konklusionen fra Hempel var at de p.t.
ikke har noget brugbart alternativ til os i
år 2000, men de lover at de vil forske
flittigt og have noget på hylderne i
fremtiden, om det så virker må tiden
vise.  

Hempel trøster dog med at have lageret
fyldt godt op i 1999.  

Min personlige vurdering er at lempel-
sen i bekendtgørelsen er kommet lidt
bag på dem, så lad os forblive optimister
lidt endnu.  

Mvh Bent  

PS. Klubben har modtaget en del materi-
ale fra Sejlunionen vedr. ovenstående,

det hænger på
opslagstavlen
til gennemsyn.
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For nogle år tilbage var vi en lille flok
piger, der jævnligt sejlede aften-
sejlads og tog på 1 eller 2
weekendture pr. sæson.
Der er ved flere lejligheder
blevet opfordret til at få denne
aktivitet i gang igen.

En måde at starte på kunne være
et Sejlerkursus for piger på
Oure Idrætsefterskole, med teori og
masser af praktisk sejlads i skolens
både. Jeg har talt med skolen, vi vil evt.
kunne komme med en weekend i maj
eller juni.

Jeg er i øjeblikket ved at undersøge,
hvilke muligheder der er for evt. at
søge  tilskud via DIF og Dansk
Sejlunion til en sådan
træningsweekend.

Alternativet er selvfølgelig at starte
noget op i vort eget regi.

Er du interesseret i at være med til
pigesejlads i den kommende sæson så
kontakt Bodil eller undertegnede
hurtigst muligt. Vi vil efterfølgende
indkalde til et orienteringsmøde.
 
Lene
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Efterlysning 

Hvem har i sommer ligget for anker i det syd-vestfynske område
og Flensborg Fjord?
Siderne med oversigt over ankring og fortøjning i ovennævnte
område er nemlig fjernet fra 
Tursejlerhåndbogen i klublokalet.

Få venligst disse sider leveret tilbage!

Vi har tegnet abonnement på Tursejlerhåndbogen, så den hele tiden bliver a jour
ført med 
rettelsesblade.
 
Hverken bogen eller enkelte sider derfra må fjernes fra klublokalet! 
 

Bestyrelsen               

Unknown

“PIGESEJLADS”
Unknown

Unknown

Unknown
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MED ENGLAND OM STYRBORD !

Foredrag om hvordan en almindelig sejler
kan komme på en spændende tur udenfor
de nordiske farvande uden at tage orlov,

sabbatår o.s.v.

Det vil være beretningen om forberedel-
serne inden turen - indretning af båd -

hyre mandskab - tidevandstabeller - selve
turen m.m.

Sejladsen foregik i en Mamba 33 hjemme-
hørende i Aalborg.

Foredragsholder : Peter Simonsen,
Aalborg Sejlklub

Tirsdag den 2. marts 1999 kl. 19.00

Fri entre


