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TØSESEJLADS



Havneudvalg:

Husudvalg:

Festudvalg:

Kranchauffører:

Havnemyndigheder:

Kapsejladsudvalg:

Bladudvalg:

Bestyrelse:

Havneopkrævere:

Bent Svendsen 98750914
Christian Simonsen 98251089
Jess Gjedde 98252149
Leif Samuelsen 98259665
Hans Holmegaard

Flemming Midtgaard 98252568
Ib Jensen 98259358
Bodil Nielsen 98252242
Inger Kristensen 98251715

Bjarne Jensen 98252206
Lissy Simonsen 98251089
Inger Kristensen 98251715
Peter Møller 98251435
Mariann Jensen 98257226
Orla Dahl 98257200
Hanne Nielsen 98252568

Christian Simonsen 98251089
Svenning Nielsen 98252242

Fritidsfartøjer      -  Hals Bådelaug.
Erhvervsfartøjer  -  Hals Kommune

Svenning Nielsen (måler)98252242

Michael Olsen 98750919
Palle Klit
Hans Holmegaard

Bjarne Jensen 98252206
Henrik Jensen 98257226
Jørgen V. Johansen 98750293
Willi Pedersen 98251069

Lene Jensen 98251435
Flemming Midtgaard 98252568
Svenning Nielsen 98252242
Bjarne Jensen 98252206
Bent Svendsen 98750914

Charlotte Madsen 98251288
Louise B. Jørgensen 98251991
Jonathan Nielsen 98252568
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Hals Bådelaug
Udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer 1999
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Der måtte to generalforsamlinger til
før vi kunne  få vedtaget ændringer i  
vedtægterne og udnævnt to æresmed-
lemmer  - selvom alle tilstedeværende
ved den ordinære generalforsamling
stemte for bestyrelsens forslag, ja så
manglede vi et par stemmer for at
forslagene  kunne vedtages. For begge
forslags vedkommende gælder
nemlig, at mindst en tredje del af
samtlige Bådelaugets medlemmer  er
tilstede.
Vi indkaldte straks til en ekstraordi-
nær generalforsamling, hvor der
kræves at to tredjedele af de
fremmødte skal stemme for forslage-
ne, for at de kan vedtages. Alle stemte
 igen for, så det var hurtigt overstået.
Vedtægterne er nu ajourført og  vi fik
udnævnt Bådelaugets to første
æresmedlemmer – Inger Kristensen
der var medstifter af Bådelauget i
1973 og sekretær i den første besty-
relse. Hun er i øvrigt den eneste tilba-
geværende derfra der fortsat er aktiv
medlem af klubben.   Hans Holmgård
der har været med fra 1979 og var
næstformand indtil 83 og siden har
siddet i flere udvalg.  

Vedr. sætningsskade sagen  har vi
ønsket at komme med nogle supple-
rende spørgsmål til Syns-og skønsrap-
porten.  Vi afvente nu disse svar, og  
det kan efterhånden ikke udelukkes at
bladene på træerne sikkert skal
springe ud endnu en gang før vi får
denne sag afsluttet.  Så indtil videre
må vi  leve med at murværket i  
karnappen ser noget ”sølle” ud, vi  vil
ikke  begynde at udbedre skaderne
sålænge der ikke er  truffet nogen
afgørelse i  sagen. – og som sagt før,  
vi har desværre en vis erfaring i at  
den slags tvister kan tage lang tid.

I samråd med Jollelauget , har vi
indledt forhandling med Hals
Kommune om  leje af  mere vandareal
i hjørnet ved  ”Carl Frederik” , for at
kunne oprette  flere jollepladser. Vi
har i øjeblikket ca. 20 på venteliste til
en jolleplads.

Ved standerhejsningen den 1 maj gik
”Blæsten” som så  ofte frisk over
Limfjorden, men forinden havde vi
oplevet en virkelig varm påske, og det
afstedkom at mange flere både end
tidligere var blevet søsat  og sæsonen
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”for længst” uofficielt indviet. – men
hellere sådan end omvendt, vi længes
alle efter sommer og godt sejlvejr og
så er det jo med at komme i gang når
lejlighed byder sig, uanset standeren
er oppe eller ej..

En sådan lejlighed til at sejle  fik seks
af klubbens kvindelige medlemmer,  
da vi den anden weekend i maj var på
”pige-sejlerkursus” på  Idrætsskolerne
i Oure. Det var en suveræn god
oplevelse, hvor vi  takket være et par
meget dygtige instruktører, virkelig
fik  lært noget om at sejle og være
”skipper”. – læs mere derom andet-
steds i bladet.
Nu er sådant et kursus ikke helt billigt,
og det har derfor  været en utrolig
positiv oplevelse at såvel Dansk
Idrætsforbund, Dansk Sejlunion og
ikke mindst Hals Kommunes Folkeop-
lysningsudvalg (5%puljen) har støttet
projektet økonomisk. Det er vi meget
taknemmelige for. 

Vi skal nu efterfølgende forsøge at
videre bringe  de erfaringer vi indhø-
stede dernede,  og  er så småt kommet
i gang med en ugentlig aftensejlads.
Vi håber også at kunne inspirere andre
til at tage med på et lignende  sejler-
kursus  næste år.

Gode sejloplevelser får vi forhåbentlig
alle mange af  i sommerens løb, og
har vi ikke fået nok i egen båd, kan vi
se frem til en  stor visuel oplevelse når
 skibene der skal deltage i ”Cutty
Sark” Tall Ship Races i Ålborg,  enten
lægger til ved Hals eller passerer forbi
havnen i dagene op til  den 18 august.

Rigtig god sommervind!

Fru formand.
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Ingrid Sørensen, Hals
Palle Klith, Vodskov
Susanne Samuelsen, Gandrup
Orla Bøgsted, Hals
Flemming Jørgensen, V. Hassing

Arne Hansen, Holtet
Tom Jensen, V. Hassing
Nina Mortensen, Stae
Åge Eriksen, Hals
Erik Koldbro, Hals

Nye medlemmer
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09.02.1999  

Modtaget breve fra Hals Kommune
vedr. kompetence og sammensætning
af brugerråd for Hals Havn.
Referat fra Tall Ships race 99
Vedr. låneafvikling af lån med Hals
Kommune
Orientering om udvalg i f.b.m.
turistpolitik
Fornyelse af våbentilladelse
Hals Kommune godkender opsætning
af mastekran
Lene orienterer om "Netværkets" studi-
etur den 20. marts 1999.
Svenning gennemgik årsregnskabet,
som på trods af en del ekstraudgifter
har Bådelauget formået at forøge såvel
likvide midler som egenkapital. Besty-
relsen godkender og underskriver
regnskabet for 1998.
Flemming orienterer om møde med
advokat vedr. syns- og skønsrapport.
Bestyrelsen gennemgår ændringsfor-
slag til klubbens vedtægter til fremlæg-
gelse på generalforsamlingen.
Bestyrelsen beslutter at forelægge
følgende forslag for
generalforsamlingen:

Forslag til uændret kontingent
Forslag om vedtægtsændringer og
udpegning af æresmedlemmer
Lene, Flemming og Bjarne modta-
ger genvalg

Skrivelse til DS om evt. nye ankerbøjer
afsendes
Havneudvalget orienterer om nyt lys på
bro, og om forbedring af strømforhol-
dene på broerne (altså el)
Festudvalget orienterer om
førstehjælpskursus

13.02.1999
1. bestyrelsesmøde efter generalforsam-
ling - bestyrelsen konstituerer sig, og
udvalgsposterne fordeles (se  side 2)
Ekstraordinær generalforsamling
fastsættes til den 13. marts 1999 kl.
10:00 - Lene sætter annonce i Hals
Avis senest onsdag den 24.02.1999
Udvalgsfest afholdes den 31.03.1999,
med mad udefra (og den var ganske
fortrinlig -/red.)

15.04.1999
Tilbud vedr. rengøring modtaget fra
Vodskov Rengøring - det var ok.
Orientering om forsikringer og
opkrævning af brandforsikring tingene
er ok
HB havde besøg af turistnetværket og
45 mennesker deltog.
Gl. mastekran solgt for kr. 250,-
Regninger gennemgåes, der udarbejdes
ny vandregning
Jollelauget har orienteret om skrivelse
til Hals Kommune vedr. skade på joller
Flemming orienterer om syns- og
skønstema
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Lene orienter om møde med Hals
Kommune hvor referat er modtaget -
Kommunen indkalder til næste møde
Billetteringsmaskine er omstillet til de
nye havnepriser
Lene og Flemming afholder møde med
opkræverne. Samme forudsætninger
som i 1998
Festudvalget holder møde den 19.04.
Husudvalget holder forårsrengøring -
der laves aftale med Vodskov
Rengøring.
Kapsejladsudvalget orienterer om at
aftensejladserne begynder den 11.05.
Havneudvalget orienterer om nye
ankerbøjer - der indkøbes ny bøje til
ankring i Vejdybet.
Havneudvalget få bevilget midler til
belysning og opgradering af el på
broerne. Der bevilges samlet kr.
35.900,-
Udvalgsfesten blev positivt evalueret.

19.05.1999
Diverse skrivelser vedr. kapsejlads
modtaget
Rettelsesblade til tursejlerhåndbog
modtaget
Ny regning vedr. vandforbrug
modtaget
Regning fra Telestyrelsen vedr. VHF
modtaget
Skrivelse vedr. grundlovsdagens 150 år
modtaget
Orientering om en god weekend med
"pigesejlads" i Oure.
Buketter i forbindelse med Ole
Thorsens begravelse

1. kvartals regnskab gennemgået og
taget til efterretning
Intet nyt vedr. sætningsskader
Lene orienterer om henvendelse til
Kommunen om leje af mere vandareal
til jollepladser, som behandles på
byrådsmødet den 31.05.1999
Lene orienterer om "våd weekend" i
Hals - Hals Bådelaug kan ikke deltage
Havneopkrævning - der tales om
opkrævning i fremmed valuta. Der
orienteres om at ansættelsekontrakter
er modtaget i underskrevet stand
Havneudvalget orienterer om snarlig
etablering af el- og belysning - der
bevilges kr. 5.000,- til yderligere elstik
Festudvalget orienterer om planer for
året
Bladudvalget orienterer om at næste
blad vil blive udgivet umiddelbart
inden sommerferien
Husudvalget tager fat på malerpenslen
Næste møde den 16.06.1999
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Fredag den 19. marts 1999 fyldte en af
Staes førende kapsejlere 50 år, samtidig
var en hal færdig, så han slog 2 fluer med
eet smæk og holdt reception i de nye
lokaler.

Mange gæster deriblandt en del fra Hals
Bådelaug deltod i en hyggelig reception
flankeret af en MAXI 87.
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2 veloplagte MAXI-ejere - forstå det hvem der kan !
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50 år - og Stae's førende kapsejler
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Mindeord
Søndag den 9. maj gik flaget på halv stang ved klubhuset efter at vi havde modtaget den
triste meddelelse om Ole Thorsens pludselige død. Det kom som et chok for os alle, "han
havde jo lige været på havnen for få dage siden".

Vore tanker gik til Oles familie.

Vi vidste at Ole var blevet ramt af alvorlig sygdom, men han var påbegyndt behandling og
var selv optimist - der var så meget at leve for.

Det føltes uvirkeligt at Ole ikke var blandt os mere. Der gik sjældent en dag hvor man ikke
mødte Ole på havnen, ofte i firmabilen, hvor han ordnede forretninger via mobiltelefon
medens han nød udsigten over vandet.

Ole var en erfaren sejler - havde vel nærmest interessen fra sine forældre, der indtil
faderens død også var ivrige lystsejlere og medlemmer af Hals Bådelaug. Ole havde haft
flere forskellige både, men vi blev naboer i havnen efter han og Janni havde fået "Lovart".

Da yngste søn Oliver kom til blev pladsen ombord for trang, og "Lovart" blev udskiftet
med en Maxi 84. Der blev udvekslet mange gode maxiråd over søgelænderet, og det var
ofte "nødvendigt" som gode naboer, at dele hinandens anstrengelser over en øl, når et
bådarbejde var vel udført.

Det lykkedes Ole at få sin ældste søn Thomas overtalt til at blive bådejer af en lidt mindre
Maxi, og man fornemmede både glæde og stolthed når "Thorsen-flåden" samlet sejlede på
ferie og weekends.

Ole nød også når han havde lille Oliver med på havnen for at se til båden. Oliver med en
is, Ole med ild i piben og et fiskenet i hånden, klar til at samle det legetøj op som Oliver
smed overbord ligeså hurtigt det blev fisket op - helt upåagtet sin, der med lidet overbevis-
ning i stemmen og glimt i øjet forsøgte at lære ham, at sådan gør en rigtig sømand det ikke.
Det var stjernestunder for dem begge.

Ole har haft flere udvalgsposter i klubben, de seneste år som medlem af festudvalget. 

Vi vil savne hans hyggelige væremåde og lystige indfald og bl.a. mindes ham for de gastro-
nomiske "personligheder" han har formidlet til at gæstekokkerere i klubben.

Æret være hans minde.              Lene
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