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OPSTART MANDAG DEN

7. MAJ - 
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Havneudvalg:

Bent Svendsen 98750914
Erik Koldbro 98252530
Jess Gjedde 98252149
Leif Samuelsen 98259665
Hans Holmgaard

Husudvalg:

Flemming Midtgaard 98252568
Inger Kristensen 98251715
Orla Bøgsted 98251220
Peter Møller 98251435
Tina Pedersen 98256871

Festudvalg:

Lene Jensen 98251435
Mariann Jensen 98257226
Hanne Hansen 98254602
Erik Koldbro 98252530
Jens Pedersen 98256871
Preben Nielsen 98256090
Lone Koldbro 98252530

Kranchauffører:

Christian Simonsen 98251089
Svenning Nielsen 98252242

Havnemyndigheder:

Fritidsfartøjer      -  Hals Bådelaug.
Erhvervsfartøjer  -  Hals Kommune

Kapsejladsudvalg:

Svenning Nielsen (måler) 98252242
Michael Olesen 98750919
Christian Simonsen 98251089
Hans Holmgaard
Poul Møller 98750203
Hanne Hansen 98254602

Juniorudvalg:

Henrik Eske Jensen 98257226
Christian Simonsen 98251089
Jesper Kristensen 98750101
Erik Therkildsen 98252023
Poul Møller 98750203
Erik Koldbro 98252530

Bladudvalg:

Henrik Eske Jensen 98257226
Lone Koldbro 98252530
Bjarne Jensen 98252206

Bestyrelse:

Lene Jensen 98251435
Flemming Midtgaard 98252568
Svenning Nielsen 98252242
Henrik Eske  Jensen 98257226
Bent Svendsen 98750914

Havneopkrævere:

Mobiltlf. åben 8-9 22977657
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Hals Bådelaug
Udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer 2001

Hals Bådelaug
Udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer 2001



På generalforsamlingen skete der en mindre
udskiftning i bestyrelsen, idet Henrik Jensen
blev valgt ind i stedet for Bjarne Jensen.
Efter valghandlingen gik det lidt hurtigt og vi
fik ikke  sagt ordentlig farvel og tak for godt
samarbejde til Bjarne. Det har vi efterfølgen-
de fået rådet bod på ved udvalgsfesten. Bjar-
ne fortsætter i bladudvalget og som redaktør
på vores hjemmeside.
Henrik er en ”gammel rotte” i Bådelauget og
behøver næppe særlig præsentation.
Han har tidligere siddet i bestyrelsen i 6 år,
deraf  6 som kasserer. Efter en pause i besty-
relsesarbejdet har han igen fået lyst til at tage
en tørn  - Henrik har lige solgt sin båd og må
som følge deraf  have masser af tid tilovers.
Velkommen igen til Henrik!

Det der med tid er desværre en mangelvare
nu, hvor foråret endelig er ved at vise sig.
Arbejdet hober sig op, man er ind imellem
presset til at vælge mellem havet eller haven.
Herhjemme har haven foreløbig sejret, men
sådan er det  heldigvis ikke tilfældet alle ste-
der. Der har længe været hektisk aktivitet på
vinterpladsen. De første både blev søsat alle-
rede i marts måned, og nu hvor kranen  er
taget ud af drift, og der må tyes til kollektiv
søsætning med vognmand, er der kommet
yderligere gang i poleremidler og bundsmø-
relse – 18 søsætninger på 1 dag.

Via aftenskolen har der kørt 2 navigations-
hold i vinter og alle deltagerne har, til trods
for eksamensnervøsitet, bestået den teoreti-
ske prøve. Flot klaret! 
Desværre får vi ikke ”pigesejlerkursus” på
Oure i år. Skolen er stoppet med at tilbyde
disse week-end kurser  og det har ikke her
inden sejlsæsonen’s start været muligt at fin-
de et alternativ, men der arbejdes på sagen,

evt. med henblik på at få
arrangeret noget efter sommerferien.

Med forventning om et stadigt stigende antal
gæstesejlere, vil vi i den kommende sæson,
som ekstra service, have en bedre bemanding
på i højsæsonen. Vi har de senere år oplevet
et øget behov hos gæsterne om at kunne
komme i kontakt med  en ”havnemester” ud
over den tid havneopkræverne har været til-
stede.

På generalforsamlingen blev det pålagt
bestyrelsen at arbejde for at få etableret en
legeplads eller som minimum en hoppepude
til børneturisterne.  Vi har tidligere, ved
enhver given lejlighed, gjort kommunen
opmærksom på at der mangler noget til bør-
nene på havnen. – og at vi gerne vil medvir-
ke ved etablering deraf. Vi kunne derfor
ønske, man fra kommunalt side vil klappe
hesten lidt med yderligere byggeri på vestpi-
eren, og  ofre den strimmel jord der er tilba-
ge til en legeplads, lidt borde og bænke og
evt. en lille pavillon. hvor man kan nyde sin
medbragte mad. Vi håber på  positivt respons
i den sag, på det kommende møde i samar-
bejdsforum.

Vedr. tømning af toilettanke, for de både der
måtte ønske dette, er der endnu ikke truffet
endelig afgørelse om, hvordan man fra kom-
munal side vil håndtere denne opgave - men  
problemet forventes løst inden sæsonstart –
sandsynligvis med en slamsuger.

I håb om en varm sommer med dejlige sejl-
oplevelser , ønskes medlemmerne god vind.

Fru formand.
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Lørdag den 10. Marts var der fløjtet op til
lidt havnearbejde.

Hele udvalget var mødt op til denne dejlige
milde forårsdag hvor vinden var svag og
vandet blankt. Vi havde allieret os med
Simonsen, der beredvillig stillede op med
mobilkranen samt en funklende ny pumpe,
venligst udlånt af Hals kommune.

Dagens vigtigste opgave var nedspuling af
rør ved slingeren, samt til juniorflådens nye
placering.
Med den flotte nye pumpe anbragt sikkert på
flåden og et nyt rør dinglende fra trebenet,
kommer vi på plads ved slingeren.

Pumpen bliver startet og røret glider fint ned,
Simonsen står på slingeren ved røret og diri-
gerer slagets gang, da røret pludselig møder
noget fast i bunden og vandet fra pumpen
vælter op fra toppen af røret i det flotteste
springvand jeg længe har set. Ordet druknet
mus får pludselig en helt ny betydning, når
man ser Simonsen med det flotteste vand-
kæmmede hår med havvand fra Hals havn,
funklende i den spæde forårssol.

Næste opgave var et nyt rør til erstatning for
et bøjet ved jollerne, hvor nedspuling af det
nye rør kørte planmæssigt. Med wiren
spændt om det gamle rør og spulerøret vel-
placeret, skulle det så trækkes op. Spillet
blev spændt op til lir, men lige lidt hjalp det.
Simonsen er snarrådig, med et solidt tag i
trebenet hænger han nærmest i armene og
sparker løs på det genstridige rør. 
Der samler sig efterhånden voksende tilsku-
erskare af fritidsfiskere, der med hænderne
dybt begravet i havnehabitterne følger vores
anstrengelser nøje.

Men men, røret er rundt og Simonsen misser
et spark som sender hans træsko flere meter
ud i havnebassinet, til stor jubel for vores
voksende tilskuerskare.
Træskoen skal naturligvis reddes og hvad har
man altid med på en flåde, en sneskraber
naturligvis, denne bliver brugt med stor
behændighed og træskoen reddes op på flå-
den, heldigvis bruger Simonsen den selvlæn-
sende type og snart er træskoen på rette plads
igen.

De sidste par rør gled ned uden yderligere
dramatik, så inde ved slæbestedet gøres klar
til at sætte den nye pumpe i land.
Samuelsen og Simonsen hanker tjenstvillig
op i hver sin side af pumpen og efter et par
sving med pumpen, er planen at den skal
afleveres sikkert oppe på kajkanten, men ak !
Flåden var ikke blevet fortøjret og med de
tunge drenge samlet i den ene side, kunne
min ringe vægt ikke hindre flåden i at kræn-
ge en smule, samtidig med at den gled stille
og roligt længere ud i bassinet.
Der blev pludseligt meget langt ind til kaj-
kanten med pumpen i udstrakt arm.
Pumpen nåede delvist kajkanten, men vippe-
de faretruende med risiko for at forsvinde i
dybet. Samuelsen og Simonsen turde ikke
slippe, men døjede efterhånden med at nå ind
for at støtte pumpen.

Gode dyr var pludselig rådne, sekunder føl-
tes som timer, tiden stod et øjeblik stille, ind-
til Simonsen brølede, ”vi hiver den ud igen”.
Det kunne han sagtens sige, han havde fat i
trebenet, men Samuelsen havde ikke rigtig
noget at støtte sig til og da pumpens vægt
igen skulle hives ud over bassinet var en for-
læns koldbøtte ud i bassinet umiddelbart
forestående.
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Samuelsen er sej, han gav sig først meget
sent, men pludselig råbte han ud over hele
havnen,       ”en …to…Trio…!, nu springer
jeg.
Som sagt så gjort og de prægtige unge mænd
fra havneudvalget kan springe langt, Samuel-
sen nåede stik imod alle odds ind på slæbe-
stedet, desværre var det meget højvandet,
med våde bukser og strømper til følge.
Efter Samuelsens pludselige exit sprang
undertegnede til, men Simonsen havde hel-
digvis et solidt tag i pumpen så vi fik den

tilbage i sikkerhed, den var kun nede at strej-
fe vandet, puha !
Simonsen indrømmede efter episoden, at han
hellere ville rede pumpen end Samuelsen, det
er jo også ok så længe der er frivillige nok til
havneudvalget.

Dette var et lille uddrag af en helt almindelig
arbejdsdag med havneudvalget, vi andre
udvalgsmedlemmer bidrog ikke i så væsent-
lig grad til underholdningen, måske næste
gang.

Havneudvalget - Bent

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet maj 2001

Side 5

OBS fra Havneudvalget.

Når forårsfornemmelserne melder sig og
man får sin båd gjort klar og sat i vandet, vil
vi gerne appellere til at i husker at bådplad-
sen skal ryddes senest 31. Maj, d.v.s. stativ,
træklodser og andet godt, desværre er det
ofte nødvendig for havneudvalget at fjerne
de sidste ting, denne tjans er vi gerne fri for.

Vi vil også gerne minde om at huske jeres
skilte når i sejler på weekend eller ferie, de
skal vendes til grøn, det er meget irriterende
som gæst at vågne op til røde skilte og tom-
me pladser når man selv ligger i 2-3
position, eller det der er værre.

På forhånd tak !
Havneudvalget



I løbet af vinteren 2000/2001 har havneud-
valget hjemtaget to underhåndsbud på reno-
vering af vores træbroer.

Østbroen skulle sammenspændes da denne i
årenes løb var blevet løs og stod og svajede
når der var hårdt vejr. Den gamle pælebro
ved klubhuset skulle have nyt bølgeværn
samt have udskiftet stræktømmeret delvist,
samt udført diverse mindre reparationer.

Vi fik tilbud fra NCC A/S samt efterfølgende
fra Erik & Henning Søe Aps.
Tilbudet fra sidstnævnte var mest attraktivt
økonomisk så derfor valgte vi at arbejde
videre med Henning Søe.
Efterfølgende havde vi en forhandlingsfase
hvor vi ændrede lidt på tilbudsomfanget og
forsøgte at præcisere lidt på arbejdets
omfang, samt varighed.
Alt dette resulterede i at vi den 11. februar
indgik skriftlig kontrakt med Erik og Hen-
ning Søe Aps.

Arbejdet på østbroen bestod i at sammen-
spænde eksisterende bolte i skråpælene, samt
p.g.a. det store slid der har været, at bore nye
gennemgående bolte.

Arbejdet på pælebroen var mere omfattende.
Som nævnt tidligere er den største post det
nye bølgeværn som vi valgte at få lavet i
azobé, p.g.a. den større holdbarhed end det
marineimprægnerede tømmer. (jf. bølgevær-
net på østbroen, der allerede er i forholdsvis
dårlig stand) 

Desuden skulle det yderste stykke af  stræk-
tømmeret på sydsiden skiftes, samt på enden

af broen, da dette disse steder var i rimelig
dårlig stand.
Broens gangplanker skulle afstives på den
yderste del af broen, da disse var begyndt at
virke lidt fjedrende, dette er gjort ved at
montere noget langsgående tømmer under
plankerne.
Samtidig blev de dårligste gangplanker skif-
tet og ligeledes kanttømmeret ved siderne,
hvor dette var mest påkrævet.
Der er desuden blevet fjernet nogle gamle
fortøjringsringe som sad i gangplankerne,
samt suppleret med nye/genbrugsringe i nød-
vendigt omfang.

Desuden bliver bølgeværnet på tværbroen
fastgjort. Dette har dog vist sig vanskeligere
end først beregnet, da tilstanden af det er
væsentlig ringere end først antaget. Det vil
sandsynligvis være nødvendig med en
udskiftning også her, inden for en kortere
tidsperiode.

Arbejdet skal afsluttes medio april, dette
kunne desværre ikke være før af hensyn til
den lange leveringstid på azobé. 

Vi håber at det nye bølgeværn vil gøre det
lidt mere behagelig at være i havnen i fremti-
den, idet vi tror at det vil have en gavnlig
effekt på det meste af havnebassinet og skå-
ne materiellet i fremtiden, samt at de udførte
reparationer vil forlænge levetiden på vores
broer.

Mvh forhånd tak !  

Havneudvalget.
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Nyt fra kapsejladsudvalget

Nordøstjysk kreds Kapsejladser i år 2001

Dato arrangement sted arrangør

2-3-4 juni Pinsestævne Øster Hurup Randers Sejlklub
9. juni Distancekapsejlads Frederikshavn Frederikshavn Sejlklub
9. juni Mariager Fjords Blå Bånd HadsundHadsund Sejlklub

16. juni 24 timers sejlads Sæby Sæby Sejlklub
11. aug. Distancekapsejlads Gjøl Gjøl Sejlklub
11. aug. Distancekapsejlads Frederikshavn Frederikshavn Sejlklub
18. aug. Fjorden rundt Mariager Mariager Sejlklub
18. aug. Distancekapsejlads Sæby Sæby Sejlklub
18. aug.. Lysregatta Randers Randers Sejlklub
25. aug. Efterårssejlads Udbyhøj Randers Sejlklub
1. sept. Ambu sejlads Hobro Hobro Sejlklub
1. sept. Distancekapsejlads Aalborg Aalborg Sejlklub
1. sept. Fyrbukke sejlads Sæby Sæby Sejlklub
8. sept. Hals Cup Hals Hals Bådelaug
22. sept. Hirsholmene rundt Frederikshavn Frederikshavn Sejlklub
29. sept. Distancekap sejlads Sundby Hvorup Sundby Hvorup Sejlklub
6. okt. Afslutningssejlads Udbyhøj Raders Sejlklub

Tirsdagssejladser

Formøde: tirsdag den 8.5. kl. 19:00
Første sejlads er tirsdag den 15.5. kl. 18.45 og kl. 19:00
Sidste sejlads inden ferien tirsdag den 26.6.
Første sejlads efter ferien er tirsdag den 7.8.
sidste sejlads er tirsdag den 11.9.

Der vil være 2 starter pr. aften - den første kl. 18:45 den anden kl. 19:00

Prisen er kr. 100,- og en omgang kage !

God vind ! Kapsejladsudvalget



Efter en pause på flere år, prøver Hals Både-
laug igen at få stablet et juniorhold på bene-
ne.
Bådelauget vil gerne have
de unge mennesker ud at
sejle i klubbens optimistjol-
ler.
Dels fordi vi mener at sej-
lads er en sund sport, som
stiller store krav til sejler-
nes koordineringsevner og
til at “holde hovedet koldt”,
dels fordi det giver en mas-
se frisk luft og mulighed for nogle gode per-
sonlige oplevelser, når der prøves kræfter
med naturen og vandet
Vi håber meget at der vil være interesse for
tiltaget, og det kan i hvert fald ikke siges at

være for dyrt. Vort juniorkontingent er kr.
200,00 for en hel sæson, heri er indbefattet
teoriundervisning, praktisk undervisning, lån

af udstyr, og lokaler.
Det nystartede juniorudvalg
melder jollerne og mandskabet
klar. De eneste betingelser vi
stiller til juniorerne er, at de
kan svømme 200 m i fri svøm-
ning og at de har en red-

ningsvest. Har de ikke
redningsvesten den første
gang, kan der lånes af

klubben. Disse er dog af ældre årgang og
ikke så behagelige at have på.
Vi håber at rigtigt mange vil møde op på
vores opstarts-/øveaften, og forældere/bed-
steforældre må gerne komme og høre med.
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Juniorudvalg igen!

Sæt et STORT kryds i kalenderen!

28.04.2001 Standerhejsning kl. 12.00
23.06.2001 Sct. Hans grill kl. 19.00
25.08.2001 Skippermøde/Grisefest kl. 12.00/19.00
12.10.2001 Vinsmagning kl. 19.30 
 ??.10.2001 Elementær førstehjælp
03.11.2001 Afriggerfest kl. 19.00
30.11.2001 Julefrokost kl. 19.00
 ??.01.2002 Foredrag/film - gode ideer søges!!! kl. 19.00
09.02.2002 Generalforsamling kl. 10.00

Festudvalget



Bådelauget har nu fået sin egen hjemmeside.
Her er det meningen at medlemmer kan hen-
te de sidste aktuelle oplysninger, ligesom
vore gæstesejlere kan “klikke” sig ind for at
se hvad Hals Bådelaug har at byde på !

Konstruktør på hjemmesiden er Simon Jen-
sen, og hans far Bjarne, og Mariann Jensen
har været med på designdelen. Det er faktisk
blevet rigtigt godt.

PRØV DET!
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Spis-sammen aften

Lørdag den 24. februar havde vi en rigtig
hyggelig spis-sammen aften på Sejlerloftet i
klubhuset. 
Peter og Svenning stod for den kulinariske
del af aftenen:

☺ Hummerhaler med hvad dertil hører.

☺ Krondyrfilet med alt det rigtige tilbehør

☺ Og sidst men ikke mindst ymerfromage.

Senere på aftenen fik vi kaffe med “Overra-
skelse”.
Alt i alt en rigtig hyggelig aften med en god
stemning og meget billig - 100 kr. for hele
herligheden + hvad vi selv måtte forvente af
drikkevarer.

endnu en gang en stor tak til Peter og Sven-

ning for god mad samt initiativet..



Foredrag mandag den 5. marts
v. Peter Simonsen

Der var mødt ca. 30 interesserede medlem-
mer op for at høre Peter fortælle om sin og
sine rejsefællers oplevelser på en del af
”Auroras” sejltur fra Martiniqe til Panama.
Turen i Caribien var på i alt 650 sømil.
Ruten gik fra Martiniqe til Guade Loupe, til
Saint Croix, til Puerto Rico, til den Domini-
canske Republik, til Jamaica og sluttede ved
Panama kanalens østlige indsejling.

Peter viste først en video, der i korte glimt
viste lidt om livet om bord, havnemiljøer og
nogle af de lyde og øvrige indtryk, man
påvirkes og omgives af på en sådan sejltur.
Man så bl.a. det danske flag hejst på havnen
på Jamaica, hvor der i øvrigt var overskyet
og alligevel 30 grader varmt.

Turen var gået med fly fra Kastrup via Paris
til Martiniqe. Over Atlanten blev flyet ramt
af en orkan, der gjorde flyveturen ret drama-
tisk. Samme orkan havde slået Aurora lidt ud
af kurs, så flybilletterne måtte ændres i sidste
øjeblik til Martiniqe.

Den største omvæltning var varmen – varmt
inde men endnu mere varmt ude. Man svedte
utroligt meget – og drak og drak (ikke øl).
Alligevel tissede man f.eks. kun én til to gan-
ge dagligt.

Der blev ved ankomsten ændret lidt på
skibet. Bl.a. blev der indkøbt gryder og andet
køkkenudstyr, som ikke fandtes der i forve-
jen. Ellers var skibet udstyret med GPS,
satellit forbindelse mm.

Både Martiniqe og Guade Loupe er franske
kolonier og var sikre og ikke særlig fattig.
På vej tværs over Guade Loupe i en kanal lå
skibet for anker, hvor man sejlede i mangro-
veskovene. Det var en stor og speciel ople-
velse at sejle rundt i de saltholdige
mangroveskove, berettede Peter.

Efter at have forladt Guade Loupe gik turen
ud på åbent hav. Selv i godt vejr er der rime-
lig bølgegang efter danske forhold. Sjældent
under 4 meter – men heldigvis med lange
bølgelænger pga. den store vanddybde.
Herefter ankom man til den tidligere danske
koloni, Saint Croix. Her lå adskillige både
smidt på land af den før omtalte orkan.
Mandskabet erfarede at man havde et eller
andet utøj om bord. På Saint Croix kunne der
let købes særdeles giftige men effektive mid-
ler. Båden blev hermed effektivt renset for
utøj.

Fra Kristiansfelt på Saint Croix gik turen til
Ponce på Puerto Rico. En tur på et døgn.
Puerto Rico er amerikansk men spansk talen-
de.

Overalt blev der betalt rimelig dyre havne-
penge. ca. 40 dollars.
Peter havde på et tidspunkt fået et stort sår,
formodentligt som følge af et insekt bid, og
måtte flere gange søge læge. I Ponce måtte
han blive i land i 5 dage for at få fjernet det
døde væv. Efter en effektiv behandling var
han dog hurtigt klar igen.
Heldigvis havde besætningen tegnet en for-
sikring, så økonomisk var der ingen proble-
mer.
På Puerto Rico var Peter bl.a. på tur til regn-
skovene. Her fik han dyb respekt for dem,
der kan leve og færdes et sådant sted.

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet maj 2001

Side 10
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Her efter gik turen til den Dominicanske
Republik. Her skete der et kulturskift på den
måde, at der var meget mere kriminalitet og
meget korruption blandt toldere og andre
offentligt ansatte. Ofte var tolderne fulde
samtidig med, at de var tungt bevæbnede.

Det var et utrygt ophold, men alt gik vel.
Fra den Dominicanske Republik gik turen
mod Jamaica. Også her var der meget krimi-
nalitet, men menneskene var mere venlige og
imødekommende. Det blev til 3 dejlige dages
ophold på Jamaica.
I Kingston på Jamaica traf besætningen bl.a.
en ældre dansk dame, der havde boet i byen i
ca. 30 år.
Nordsiden af øen, der er turist området, blev
besøgt. Her var der postkort flotte strande og
35 graders varmt vand.
Besætningen blev åbent og begejstret vist
rundt af en af de lokale indbyggere.

Sejlturen fra Jamaica til Panama var en tur på
5 dage. På denne del af turen mødte man del-
finer. Op til ca. 50 delfiner fulgte båden gen-
nem længere tid. Et par af dagene blev båden
ramt af regnvejr. Ikke bare dråber men strå-
ler.

Østenden af Panama kanalen blev nået. Her
var der stor kriminalitet og enorm fattigdom.
Slutteligt betegnede Peter Caribien, som et
område med en del fattigdom og megen kri-
minalitet – og med et altid meget uroligt far-
vand at sejle rundt i. Økonomisk var det et
dyrt område at besejle. Ofte var købekraften
af 1 dollar kun svarende til ca. 2 danske kro-
ner.
Men: En stor oplevelse havde det bestemt
været.

Refereret af Bjarne Jensen.
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Fra Bladudvalget
Det nye bladudvalg har haft sine første møder, og dette blad er resultatet heraf.

Bladudvalget har bestemt følgende udgivelsesdatoer 1. maj, 1. oktober og 15.
januar, hvert år.
Vi er stolte over at kunne præsentere så meget stof, som vi har med denne gang,
men vil selvfølgelig gerne have meget mere !.
Vi stiller ikke store krav til leverandørerne. Kniber det med
dansk-egenskaberne, eller har du ingen comuter, så  skal det ikke være nogen
hindring. 
Kontakt en fra bladudvalget, så skal vi nok tage os af det praktiske.
Stof kan altid afleveres i postkassen, eller på e-mail til: 
Bjarne.Jensen2@skolekom.dk, koldbro@skolekom.dk eller 
henrik@eskejensen.dk 

Deadline for næste blad : 10.09.2001
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Referat fra generalforsamlingen den 10.02.01.
Dagsorden:

1 Valg af dirigent.

2 Bestyrelsens beretning.

3 Fremlæggelse af årsregnskabet.

4 Fastsættelse af kontingenter.

Nuværende Aktive kr. 300.00
Kontingenter: Passive kr. 150.00
Juniorer kr. 200.00
Havnekontingent kr. 500.00
Krankontingent halvårl. kr. 80.00

5 Behandling af indkomne forslag: Der er indkommet to forslag.

6 Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er:

Lene Jensen, Flemming Midtgaard, Bjarne Jensen.

7 Valg af revisorer:

På valg  er:

Peter Møller, Inger Kristensen, Henrik Jensen (suppleant)

8 Valg af udvalgsmedlemmer.

9 Eventuelt: Bl.a. uddeling af årets ”Hivert”.
Ad. 01:

Henrik Eske Jensen foreslået og valgt. Henrik konstaterede at generalforsamlingen er lovligt
indvarslet.
Ad. 02:

Lene kunne se tilbage på, at en forbedring af vores servicefaciliteter formodentligt har været
medvirkende til, at vi har haft over 5000 overnatninger.
HB har forsøgt at få en legeplads etableret på havnen. HB har i den forbindelse flere gange
overfor Hals Kommune tilbudt at være med finansierende. Spørgsmålet har igen netop været
drøftet med Hals kommune. Spørgsmålet er nu til politisk debat i Teknisk Udvalg. Der for-
ventes et svar i løbet af ca. en måned.
God tilslutning til kapsejladserne.
Klubben har en god stabil økonomi. 203.000 kr. er overskuddet efter afskrivninger.
Der er taget beslutning om, at broerne skal repareres for i alt 190.000 kr.
Bådelaugets lokaler bliver bl.a. brugt til et af to hold i Duelighedsprøven. Vedr. kursus for
speedbåde foreslås at man tager duelighedsbeviset. 
HB foreslår at der nedsættes et kranudvalg der skal se på den fremtidige løsning herpå.
Det er med beklagelse at der ikke pt. er noget juniorudvalg.
Lene omtalte tvistighederne med Hals Kommune vedr. sætningsskaderne som endnu ikke er
afsluttet. I andre sammenhænge opleves et positivt samarbejde med kommunen om f.eks.
renovation, miljøstation mm. Vores ejendomsskat nedsættes således med 50% med virkning
fra år 2000 jf. netop modtaget skrivelse.
Med en venteliste på ca. 30 joller til liggeplads opfordres kommunen til at gå aktivt ind i
etableringen af en ny jollehavn.
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Lene omtalte samarbejdet med diverse foreninger.
Muligheden for at få forbedret forholdene for gæstesejlere i form af en bedre sejlerstue, bedre
personkontakt mv. blev omtalt.
Beretningen blev taget til efterretning.
Ad. 03:

Regnskabet viser et positivt nettoresultat på ca. 203.000 kr. efter afskrivninger. For at holde
midler frie til renovering af broer og eventuel indkøb af kranløsning, er der ikke afdraget eks-
traordinært på lån til Hals kommune.  Regnskabet godkendt.
Ad. 04:

Forslag om stigning på kontingenterne for aktive til 350 kr. og for passive til 200 kr. blev ved-
taget med 23 stemmer for og 3 imod. Der blev stillet forslag om en stigning på krankontingen-
tet fra 80 kr. til 100 kr. halvårligt. Forslaget blev vedtaget med 21 stemmer for og 2 imod.
Ad. 05:

Forslag 1 vedrørende flåden/flydebro ved jollepladsen blev læst op. Jf. bestyrelsesbeslutning
af 16.01.01 punkt 8 blev forslaget trukket tilbage.
Forslag 2 vedr. legeplads blev læst op. Jf. beretning dd diverse bestyrelsesreferater og referater
fra Havnens Samarbejdforum er der ikke tvivl om at HB arbejder for at få opstillet en lege-
plads på havneområdet.
Forslagsstillerens forslag konkritiseres således: ”Bestyrelsen opfordres til hurtigst muligt aktivt
at arbejde for at få etableret en hoppepude på havnens areal”. Forslaget blev enstemmigt vedta-
get.
Ad. 06:

Følgende blev foreslået: Lene Jensen, Lone Koldbro, Flemming Midtgaard, Bjarne Jensen,
Tina Pedersen og Henrik Eske Jensen. Lene J, Flemming M og Henrik Eske blev valgt.
Ad. 07:

Peter Møller, Inger Kristensen og Bjarne Jensen (som suppleant) blev valgt.
Ad. 08:

Følgende blev valgt:
Havneudvalget: Jess Gjedde, Leif Samuelsen, Hans Holmgaard, Erik Koldbro.
Husudvalget: Inger Kristensen, Peter Møller, Tina Pedersen, Orla Bøgsted. 
Festudvalget: Mariann Jensen, Erik Koldbro, Jens Pedersen, Preben Nielsen, Lone Koldbro,
Hanne Hansen.
Bladudvalget: Lone Koldbro. Bjarne Jensen
Kapsejladsudvalget: Michael O. Hans H. Hanne Hansen. Christian Simonsen, Poul Møller. 
Juniorudvalg: Christian S. Jesper Kristensen, Erik Therkildsen, Poul Møller., Erik Koldbro.
Ad. Hoc udvalg vedr. kranløsning:
Svenning N. Christian S. Henning K. Jens Egon H. Leif 
Ad. 09:

Forretningslejemålet drøftet. Forskellige muligheder for at forbedre forholdene for gæstesejler-
ne blev drøftet.
Om spis-sammen aften den 24/2 kl. 18.30.
Om fotografering af udvalg med flere til Bådelaugets hjemmeside.
Årets hivert uddelt til Bent Svendsen og Lone Koldbro. Referent Bjarne Jensen.



Ny Jollehavn i Hals.

Det ser nu ud til at der kommer lidt gang i
Hals Jollelaugs planer om at etablere en ny
jollehavn øst for den eksisterende havn.
Problemet har været at få andel i EU-støtte
via Mål 2 programmet. Problemet har nemlig
været at
det ville
kræve
kommu-
nens
involve-
ring, hvil-
ket de
hidtil ikke
har været
alt for vil-
lige til.
Det ser nu
ud til, at
kommu-
nen godt
vil gå
med i pro-
jektet på
den måde, at der skal skaffes 2 mio. kr. via
EU og kommunen på en eller anden måde
låner Hals Jollelaug de resterende 2 mio. kr.
for at projektet kan realiseres.
I forlængelse af økonomiudvalgsmødet den
13. marts er økonomiudvalgsformand og
borgmester Bent Sørensen i Nordjyske
Stiftstidende citeret for at udtale; ” Vi vil
godt give dem de to mio. kr., de ønsker, hvis
vi kan få en garanti for, at vi får pengene
igen, siger Bent Sørensen, der samtidig
understreger, at de i jollelauget ikke skal for-

vente at få en direkte kommunal bevilling på
de ønskede to mio. kr.”
Formanden for Hals Jollelaug, Thomas Dahl,
er således godt tilfreds med at det nu ser ud
til, at kommunen vil give sin opbakning til
jollehavns-projektet.
Kommunen og Jollelauget skal således i den
nærmeste fremtid drøfte det videre forløb.

Hals
Både-
laug er
tilfred-
se med,
at det
nu ser
ud til,
at Hals
Jolle-
laug
kan
komme
videre
med
planer-
ne.

Seneste nye er, at chefen for teknisk forvalt-
ning har fået til opgave at udarbejde en
ansøgning til EU. Ansøgningen skulle gerne
resultere i et ja fra EU til to mio. i støtte til
jollehavns-projektet.
Borgmester Bent Sørensen giver dog i Nord-
jyske Stiftstidende den 30. marts udtryk for
at EU´s støtteordning er inde i en overgangs-
periode, hvorfor der skal overvejes andre
muligheder for at opnå støtte til projektet.
Der er bl.a. andre støttepuljer i EU samt fon-
de.
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14.02.2001  
�Bådelauget modtog ansøgning til jobbet

som havneopkræver.
� Flere nye medlemmer optaget.

�Den kommende havneopkrævning blev
drøftet. Der ønskes deltidsansat en
”efterlønner” samt to unge til at forestå
opkrævning mm.

�Bjarne Jensen vedligeholder indtil vide-
re hjemmesiden
(www.halsbaadelaug.dk). Bjarne kan
kontaktes på mailadressen:
Bjarne.Jensen@skolekom.dk

�Bådelauget får 50% nedslag i ejendoms-
skatten.

� Flemming om hoppepude/legeplads.

�Havneudvalget har fundet plads til alle
lystbåde, men der er forsat stor venteli-
ste til jollepladser.

� Flydebroen ændres i forhold til drøftel-
serne på generalforsamlingen.

28.03.2001
�Bådelauget giver en gave til Hals-Egen-

se overfarten i forbindelse med 40 års
jubilæum.

� I byretten den 29.03.01

�Vedr. brandtilsyn.

�Alle har nu betalt pladsleje for 2001.

�De forskellige udvalg har gang i mange

aktiviteter.
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FRA BESTYRELSESMØDERNE

KLUBSTANDERE

En ny sæson står for døren, også for et nyt hold havneopkrævere.

For at hjælpe dem med at kende vores egne både vil bestyrelsen  gerne opfordre til at der på
alle både føres klubstander.

Er den helt færdig, eller har nogle ikke fået fat i en, kan de købes hos Bremer i Hals Marine-
service.

Bestyrelsen



Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet maj 2001

Side 16

26
16 27

40 31
19

81
9

67
1 75

6 20
2

29
9

39
2

14
1

80

13
2 16

3

10
5

15
5

DK D S N NL
0

50

100

150

200

250

In
d
e
k
s
ta

l

1998 1999 2000

Hals Bådelaug
Fordeling af overnatninger på nationaliteter

1998= indeks 100

86
0

71
9

10
17

22
69

23
05

26
02

83
0

87
9 96

9

juni juli august
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1998 1999 2000

Hals Bådelaug
Antal overnattende både

Lidt statistik fra Kassereren fra sæsonen 2000


