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Havneudvalg:
Jens Pedersen 98256871
Erik Koldbro 98252530
Hans Holmgaard
Leif Nielsen 98257373
Preben Nielsen 98256090
Jesper Kristensen 98750101

Husudvalg:
Lars Helsbøl 98256434
Lone Bierbaum 98256434
Orla Bøgsted 98251220
Poul Møller 98750203
John Christensen 98259698

Festudvalg:
Hanne Hansen 98258830
Jens Egon Hansen 98258830
Lone Bierbaum 98256434
Bodil Nielsen 98252242
Erik Koldbro 98252530
Svenning Nielsen 98252242
Lone Koldbro 98252530

Havnemyndigheder:
Fritidsfartøjer      -  Hals Bådelaug.
Erhvervsfartøjer  -  Hals Kommune

Havnemester:
Hans Holmgaard (51526624)
(Kun åben i sæsonen efter opslag)
Havneopkrævere:
Mobiltlf. Åben 8-9 22420786

Kapsejladsudvalg:
Jens Pedersen 98256871
Svenning Nielsen (måler) 98252242
Michael Olesen 98750919
Hans Holmgaard
Poul Møller 98750203
Hanne Hansen (dommer) 98258830
Janni Lønstrup 98750274

Juniorudvalg:
Henrik Eske Jensen 98257226
Jesper Kristensen 98750101
Erik Therkildsen 98252023
Aage Eriksen 98252924
Kim Ammonsen 98257177
Simon Rasmussen 25367541
Rolf Venøbo 60637545

Bladudvalg:
Henrik Eske Jensen 98257226
Lone Koldbro 98252530
Bodil Nielsen 98252242
Aage Eriksen 98252924

Bestyrelse:
Hanne Hansen (formand) 98258830
Henrik Eske Jensen (Næstform) 98257226
Inger Møller (kasserer) 98750203
Lars Helsbøl (sekretær) 98256434
Jens Pedersen 98256871

Mailadresse:post@halsbaadelaug.dk

Hjemmeside:www.halsbaadelaug.dk
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Nu hvor det føles hundekoldt og  
bådene for de flestes vedkommende er
taget op, og gjort vinterklar kan vi se
tilbage på en sommer med masser af
sol og varme og mange sejlture.

Vi prøvede også en nyt samarbejde da
klubben arrangerede “Elvstrøm Sob-
stad Cup”, som afløste Hals Cup. 
Kapsejladsen er arrangeret som et
samarbejde mellem AS, SHS, Gøl sejl-
klub og hals Bådelaug under DS
Nordøstjysk kreds.
Sejladsen blev gennemført i meget
skiftende vind, og de sidste nåede ikke
i havn inden sejladsen blev skudt af. 
Den efterfølgende grillaften med
levende musik var ren medvind. Selv-
om antallet af “fremmede” både kunne
have været ønsket større betragter vi
det alligevel som en stor succes og vi
vil gerne være vært næste år igen.
Den eneste lørdag med stormvejr var
uheldigvis den festudvalget valgte til
at arrangere grisefest. Så den oprinde-
lige plan måtte skiftes ud med en bus-
tur til Voerså hvor man trods alt kun-
ne få sejlet en tur. Efterfølgende var
der frokost på sejlerloftet og om afte-
nen var der fest med helstegt pattegris
på menuen.

Ølsmagning:
Tilmeldingerne til ølsmagning tyder på
at man i Hals Bådelaug ikke er interes-

seret fremmede øl mær-
ker, dog fik de få til-
meldte en hyggelig aften
og smagte 11 fremmede
øl.

Gæstesejlere:
Der har været mange gæstesejlere i år
dog knap så mange som sidste år som
var et rekordår, så vi må sige at
Casper og Thomas i samarbejde med
Hans igen har gjort et fint stykke
arbejde.

Hilsen Formanden
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25.06.2003
$Michael Olesen meddeler at han ønsker at

udtræde af kapsejladsudvalget. AS anmo-
der om lån af klubhus til spisning den 6.
og 7. september, hvilket er ok.

$Der er indkøbt ny vimpel til klubhus.
$Gennemgang af regninger  - alt ok
$Kapsejladsudvalget melder rimelig god

deltagelse til den 16. august. Der skal ind-
købes ekstra havegriller, og der er bestilt
musik.

$Overdækning af grillterrasse drøftes igen,
og der fremlægges et nyt forslag. Dette
drøftes vidre i udvalget. Der ønskes en
udtømningsvask som bl.a. kan bruges til
tømning af kemiske toiletter, som planlæg-
ges monteret i det
gamle
“hjørnetoilet”

$Juniorudvalget
melder om god til-
slutning og opbak-
ning fra såvel de
unge som fra foræl-
drene.

$Havneudvalget kan
berette om et defekt
bølgeværn. omfan-
get undersøges
nærmere.

$Der udarbejdes mødekalender for en peri-
ode. 

$Hjemmesiden, der sendes opdatering af
aktiviteter til Mariann.

28.08.2003
$Hanne besvarer et ønske om tilbagebeta-

ling af for meget betalt pladsleje.
$Vi har modtaget en tillægsaftale til vores

havneaftale fra kommunen i forbindelse
med udflytningen af jollerne. Denne
underskrives og tilbagesendes til kommu-
nen.

25.09.2003
$Vi har modtaget tilbud på forsikringer -

Inger og Henrik gennemgår materialet.
$Der er modtaget indbydelse til generalfor-

samling i DS Nordøstjysk kreds. Hans og
Henrik deltager.

$Økonomi - intet at bemærke.
$Husudvalget - sømærker på gavl skal flyt-

tes ved renovering af 1. sal. 
$Vi skal have overblik over matriklen a.h.t.

eventuel etablering af trappe i
nordgavlen..

$Der hjemtages tilbud fra 2 firmaer vedr.
klargøring af depotrum. Der hjemtages
ligeledes tilbud fra 2 firmaer vedr. over-
dækning af grillterrasse..

$Det besluttes at lade
rengøringsfirma foretage
ekstra rengøringer på
sejlerloftet. Der henstil-
les i denne sammenhæng
til at de som benytter lof-
tet, holder en meget stør-
re selvjustits m.h.t.
rengøring. Herunder at
sætte borde og stole på
plads, sætte brugt ser-
vice og askebægre i
opvaskeren og tørre bor-
dene af for pletter og

krummer, samt tage støvsugeren hvis gul-
vet trænger!!!!!!!

$Yderdøre i underetagen trænger til
udskiftning, der indhentes tilbud.

$Juniorudvalget må meddele at der efter
sommerferien er sket et stort frafald, og
det gennemsnitlige fremmøde har været på
ca. 4 pr. gang. Det er for lidt.

$Til juniormesterskabet kom der kun 2
medlemmer, denne blev derfor aflyst.
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$Juniorudvalget udarbejder en vinteraktivi-
tetsplan. Sikkerhed til søs, svømning - en
filmaften m.m.

$Festudvalget planlægger en ølsmagnings-
aften 

$Fra havnefogeden er der en forespørgsel
om havneplads til et undervisningsskib for
fiskeriet. Ingen problemer.

$Vedr. hjemmesiden trænger ungdomssiden
som er lavet af Kristoffer til en opshining.
Der skabes kontakt mellem Kristoffer og
Mariann.

.30.10.2003
$Midtvejscheck vedr. anvendelse af SIFH

midler Henrik svarer.
$Brev fra Flemming Midtgaard om ændring

af status fra vinterbeboelse til almindelig
vinterliggeplads. Formanden svarer skrift-
ligt. Der er fra
bestyrelsens side
stor ros til admini-
strationen af vinter-
bopælsordningen.

$Der var opsamlet
en del medlemsan-
søgninger som alle
blev bevilget.

$Der er indbydelse
fra miljøstyrelsen
vedr. bortskaffelse
af bundmaling.
Hanne og Hans del-
tager.

$Festudvalg: Lørdag den 22. 11. kl. 19:00
afriggerfest - udvalgsmøde den 5.11 kl.
19:00.

$Kapsejlads: Ingen bemærkninger
$Havneudvalg: Mastekran er repareret for

kr. 4.500,- Der er samtidig foretaget for-
bedringer skulle sikre mod gentagelse af
nedbruddet. 

$Pælebro er i dårlig stand - især det yder-
ste stykke, samt gelænder på Østbroen er
efterhånden også ved at trænge til en kær-

lig hånd. Der er indhentet tilbud på mate-
rialer til reparation som lyder på ca. kr.
14.000,-. Arbejdet igangsættes snarest.
Der anskaffes vandslanger af en ordentlig
kvalitet. 

$Bøjer skal hentes hjem, ankre   forbliver
på plads i lighed med sidste vinter. Der
skal lukkes af for vand til vinteren. Hav-
neudvalg overtager ansvaret for hjælpe-
jolle, og vil sørge for optagning når de er
færdige med anvendelsen.

$Bladudvalg: Der skal udkomme blad
inden afriggerfest. Der er begyndt at kom-
me materiale.

$Husudvalg: Gennemgang af tibud fra
håndværkere omkring etablering af gæste-
faciliteter i underetage, samt udnyttelse af
loft, samt udvidelse af jolleskur og over-

dækning af grillterrasse.
Bestyrelsen vedtog at
arbejde videre med pro-
jektet om anvendelse af
underetage til udnyttelse
for gæstesejlere, samt
udskyder beslutning om
anvendelse af 1. salen. 

$Det besluttes at projek-
ter skal være klar til
præsentation for general-
forsamlingen i februar,
for at kunne sættes i gang
umiddelbart efter.

$Lars meddeler at han ønsker “orlov” for
udvalgspligter i en periode, da hans
erhverv i øjeblikket kræver så meget, at
det er svært at finde overskud til udvalgs-
arbejde. Hanne overtager midlertidigt
arbejdet i husudvalget og Henrik overtage
sekretærjobbet.
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Status på det herrens år 2003 - lidt tanker fra
en havneopkræver.

Det har på mange måder været et dejligt år på
et dejligt job. Ja, for det er rent faktisk en
fornøjelse at være havneopkræver på Hals
Havn! Der har været en række sjove og pud-
sige episoder, dejligt vejr, glade kunder og
en generelt hyggelig stemning på vores havn.

Sæsonen starter, som den har det for vane, i
starten af maj. Til at begynde med er der ikke
så meget pres på jobbet, men det gør nu ikke
noget. Os der arbejder på havnen har jo på
det tidspunkt stadig skolen, eksamener mv. at
tænke på, og desuden giver den stille start
god basis for, at man kan få kørt den nye
opkræver ind i rytmen. Den nye opkræver har
i år været Thomas, som i sikkert også vil få
fornøjelsen af igen næste år.

Et par sjove oplevelser har jeg da også haft,
mens jeg har været på arbejde. F.eks. fik en
tysker i midten af sæsonen udtrykket ”hold på
hat, briller og andre løse genstande” tæt ind
på livet. Han fiskede et bundt sedler op af
lommen for at betale sine havnepenge, og
væk var de. Han havde åbenbart ikke lige
tænkt på, at vindmåleren stod og svingede op
til 8 m/sek., så han måtte rende rundt med et
fiskenet i en tid, og forsøge at fiske pengene
op af vandet. Han fik dem (vist nok) alle
sammen, så han endte med at komme over og
sige ”Das wetter ist nicht sehr gut” med et
ordentligt smil på læberne. Jeg kunne jo kun
give manden ret!
En anden pudsighed, jeg lige kort kan
skitsere, var en mand i en Nauticat 33. Jeg
ved tilfældigvis, at vi har en lignende båd
liggende i havnen, og at Nauticats 33-fods
båd faktisk er 10,10 meter - altså lang nok til

den højeste takst. Manden i båden påstod dog
hårdnakket, at båden ikke var mere end 9,98,
og at han ”sgu ikke ville betale 25 kroner for
meget, fordi jeg ingenting forstod.”. Jeg sag-
de så til manden, at jeg da gerne ville ringe
til min kollega, som tilfældigvis sejlede i en
båd magen til, og så kan det nok være, at han
kom til lommerne! Sådan er der mange små
episoder i løbet af året, som man kan sidde
og trække lidt på smilebåndet over her en
mørk efterårsaften.

Sæsonen i 2003 har i forhold til 2002 været
præget af lavkonjunktur. Der har - set over
hele året - simpelthen været færre gæster i
havnen. Vi har et fald på lige godt 300 både
set over hele sæsonen, hvilket man også nok
som opkræver har kunnet mærke. Alene i juli
måned havde vi ca. 250 færre  besøgende,
hvilket har bevirket, at vi i år kun ganske få
gange har gange har rundet de 100 gæster,
hvilket sidste år i industriferien faktisk var
mere reglen end undtagelsen. Vores arbejds-
dage har derfor ikke været helt så lange, og
vi har da også en del færre gange end sidste
år været ”nødt til” at kravle ud i 7., 8. og 9.
række af både. Det med de kortere og lettere
arbejdsdage er selvfølgelig ikke noget vi
håber på en gentagelse af, så derfor håber vi,
nu hvor der er blevet bedre plads i havnen, at
skuden vender igen fra næste år.

Igen i år har Hans ydet en stor assistance til
os opkrævere. Både ved at være til rådighed
for spørgsmål, til at klare ”forefaldende
praktisk arbejde” (f.eks. ved at komme og
klare strømmen hvis den er gået mv.) og ved
at være ”veksleautomat”, så vi har nogle byt-
tepenge at gøre godt med. Det er dejligt altid
at ha en hjælper i baghånden, og for det store
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arbejde skal der lyde en stor tak til Hans fra
både Thomas og jeg!

Næste år stopper undertegnede, da jeg er
startet på et ”rigtigt” arbejde ude i den store
verden, men i får jo nok fornøjelsen af
Thomas endnu et år.
Tusind tak for i år til alle i og omkring Hals
Bådelaug.

Kasper Møller  
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Torsdag den 28. august 2003 var en ganske
særlig dag. Den dag kom der nemlig en ny
båd til Hals Havn.

Igennem længere tid havde www.udkik.dk
være den mest besøgte hjemmeside hos os. Et
medlem af familien var for alvor på udkik
efter eget fartøj.

Efter endnu en sommer, hvor de sejlede
sømil i familiebåden kunne tælles på een
hånd, ja - så gik den altså bare ikke længere.
Kristoffer ville være skipper på eget dæk.

Efter at have set flere “velholdte” både, var
der endelig en, hvor annoncens rosende ord
kunne genkendes, da vi kom om bord. I Ran-
ders lå der en MAXI 68 og ventede på at få
ny ejer.

Vi handlede søndag eftermiddag, og aftalen
var så, at ejeren skulle sejle båden til Øster
Hurup, således Kristoffer kunne hente den
den efterfølgende lørdag. Vejrudsigten var
imidlertid ikke særlig lovende henne sidst på
ugen, hvorfor vi fik lavet ny aftale. Sælger
ville sejle båden til Øster Hurup allerede
onsdag, og så kunne Kristoffer og hans gast
hente båden om torsdagen. Og der var rigtig
laaaannnng tid til fra søndag til torsdag. 
Men - langt om længe blev det torsdag. Og
hvilken torsdag!!

Det var nemlig den torsdag, hvor vores
landsdel skulle modtage 50-70 mm. regn i
løbet af et par timer. Vandet var krydret med
lyn og torden. Sikke et møgvejr.

Efter omstændighederne gik sejladsen fint,
men det var godt nok et par våde sømænd,
der lagde til ved broen efter 3 timers sejlads.

Og på broen ventede bare det allerbedste. En
velkomstkomité - langt større end det man
kan forvente i sådant et vejr.

En enkelt båd luftede signalflagene - på trods
af regnen - som en flot hilsen til den nye båd.

Besætningen fra Bové og Lobo (incl. et
enkelt barnebarn) var mødt op med champag-
ne og klubstander til den nybagte skipper.
Havneopkræveren - der også var med i vel-
komstkomiteen -  var ellers mødt op med et
brev om, at hvis der ikke kom en klubstander
op straks, var prisen 70 kr./døgn. Retfærdig-
vis skal det siges, at også han medbragte en
klubstander til lillebror.

Ja, sikke en velkomst. Det var bare noget, der
lunede. Det har også været dejligt, med den
interesse der har været. Det har været rigtig
skønt at vise sin båd frem, til alle jer der har
været ombord.

Nu er det blevet hverdag igen. Kristoffer
nyder at kunne sejle en tur i Vejdybet - eller
en tur op til Blødens Pæl. Planen er vist, at
han fremover sejler tirsdagssejlads i sin
MAXI, men det aller bedste er, at nu kan det
blive til både mandags-, tirsdags, -
onsdags-............. og søndagssejlads!!

En Møller
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Øl smagning - af Lone
Et andet arrangement, som festudvalget har
stået for her i efteråret, var Øl smagning.
Denne smagning fandt sted fredag den 10.
oktober.
Det var en helt uforglemmelig oplevelse,
da vi jo nok er mest vant til at drikke Hof,
Tuborg, Vib og dåseøl i forskellige variati-
oner, men her kom Jens Houmann så ind i
billedet. Jens er medlem af Øl Entusiaster-
ne i Ålborg, og han kunne fortælle os lidt
andet om øl, end at det selvfølgelig er godt
at drikke - der var dog en øl, som ligefrem
var blevet solgt som kosttilskud - den kan
anbefales, synes jeg. En anden smagte mere
af kirsebær og brus end ”rigtig” øl. Jens lod
os smage 11 forskellige øl lige fra en
enkelt mindre kendt dansk øl til øl fra Eng-
land, Belgien,
Tjekkiet og Tysk-
land - stor oplevel-
se, for hvem ved
egentlig, at der er
så stor forskel. Vi
drikker jo nok
mest, de øl, som
Jens ville kalde : ”
En øl der er god
nok, når bare den
er kold, og man
lige har slået
græsplæne”.
For at få den gode smagsoplevelse frem i
øl, så skal den helst ikke nydes under en
temperatur på ca. 11 grader - nogle øl helt
op på 17 grader. Ligeledes må øl helst hel-
ler ikke rystes - så de bevægelser, øl får på
en båd, er helt forkerte - ja, det lærte vi alt-

så + en hel masse
andre ting, som var
temmelig spænden-
de. 
Det eneste, der var
lidt ”træls” denne
aften, var, at der
var flere tilmeldte,
end der mødte op.
Jens skulle have
sin betaling for det
medbragte øl, så
det gav underskud i
Festudvalgets kas-
sebeholdning.
Undervejs i afte-
nens forløb, var vi
nødt til at have lidt
fast føde, som

bestod af et enkelt traktement med
rullepølse, oste og hvad dertil hører
- dette traktement var helt på
Festudvalgets regning.
Vi forsøgte undervejs at give øllene
point og opstille dem efter, hvor
gode, vi syntes, de var, men på et
tidspunkt var vi jo nok lidt uenige
om, hvor på rangstigen de hørte
hjemme - smag og behag er jo for-
skellig, men hold da op, hvor blev
vi dog klogere både på den ene og
den anden måde.
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Når man går i 9. klasse, skal man i praktik i en
uge om efteråret. Det er ikke altid let at få ens
ønske opfyldt, men allerede før sommerferien i
år, fik jeg tilbudt en praktikplads, som jeg ikke
kunne sige nej til: To uger ombord på Skoleski-
bet Danmark.
Mandag den 22. september blev Ole, Sune og
jeg kørt til Århus af Oles mor og min far. Vi
skulle være ombord ved 13-tiden.
Først fik vi en rundvisning. Vi så
hvor vores hængekøje hang, og hvor
vores skab og kistebænk var. Plud-
selig stod far og Lena nede på kajen
- og så var det eller farvel! 
Før vi kunne forlade Århus, skulle vi
lave nogle redningsøvelser, men hen
under aften, stod vi ud af Århus
Havn. Vi sejlede 3-4 timer, hvorefter
vi kastede anker i Ebeltoft vig. 
De følgende dage sejlede vi øst om
Samsø, gennem Storebælt, til Ærø
(hvor vi besøgte søfartsskolen), til
Kiel - og så eller retur igen op igen-
nem Storebælt. Fredag den 3. oktober ankom vi
til Frederikshavn kl. 8.30, og dermed var det slut
på en oplevelsesrig tur med Skoleskibet Dan-
mark.
Som praktikant på Skoleskibet, indgår man i den
daglige arbejdsturnus ombord. Normalt har
Skoleskibet 80 elever med, men de halve af ele-
verne var på skole i de to uger, vi var med, så vi
skulle efter bedste evne udfylde deres pladser.
Det betød at vi deltog i vagter, madlavning,
opvask, rengøring, undervisning mv.
Her er et udpluk af min dagbog:
Søndag den 28. september: 
Da vi skulle ligge til ved honørkajen i Kiel, sejle-
de styrmanden lige ind i molen og lavede en bule
i stævnen. Vi havde godt nok lods ombord,
men han var ikke klar over, hvor lidt motorkraft
vi har. Vi stod alle ret i 15 min., mens skibet lag-
de til.

Os brobyggere havde landlov og gik rundt i Kiel
fra kl. 13.15 til kl. 18.00. Vi skulle væk fra
skibet, fordi der kom fine gæster, og vi havde jo
ingen uniform. 
Jeg købte lidt cola og en pose slik. 
Der var marked i Kiel, hvor tyskerne solgte
deres gamle bras.
Mandag den 29. september:

I dag sejlede vi fra Kiel til Lange-
land. Det blæste 20 m/s. Vi gik i
vores olietøj, fordi det regnede. 
Vi har lært om lanterner og vige-
regler i dag.
Jeg står nede i maskinen og skri-
ver dette. Jeg er maskinvagt fra
kl. 22 til kl. 24. Det indebærer, at
man skal aflæse lidt hist og her.
Normalt går vi i seng senest kl.
22.
Tirsdag den 30. september:
Vi sejlede fra Langeland til
Nyborg i dag. Der var et fanta-
stisk vejr, og vi var ved at sætte

lidt glans på de mange lakerede lister. 
Jeg var også i skylleriet. Det er der hvor man
vasker op. Der var en industriopvaskemaskine,
så det var ikke så slemt. 
Slut fra dagbogen.
Det var en oplevelsesrig tur, men som jeg skrev i
evalueringen af turen:
Det bedste ved turen: Når vi sejlede for sejl.
Det dårligste ved turen: Vi sejlede for lidt for sejl
og for meget for motor.
Godt nok er Skoleskibet Danmark en flot skude,
men ombord på en Maxi 68 har man nu mere
føling med det hele!

Hilsen Kristoffer.
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Grisefest - af Lone

For det første havde vi en vellykket grisefest
den 23. august, men traditionen tro, skulle man
næsten sige, så kom vi ikke ud på en større -
ellers planlagt sejlads.
Dagen begyndte med Skippermøde i klubhuset
klokken 9 lørdag morgen, hvor vi indtog et
rundstykke og hvad der til hører. På dette møde
skulle dagens program så gennemgåes, men da
der blæste så meget, så der var skum-
toppe på Limfjorden hele tiden, så var
der sket lidt ændringer i aktiviteterne.
Efter kaffen fik de fremmødte skippere
og besætninger besked på at bevæge
sig ned i en ventende bus, hvor Bodil
så beredvilligt havde sat sig bag rattet.
Ingen vidste endnu, hvor turen gik
hen…..? 
Bussen kørte af sted nordpå, og der var
en del mumlen i krogene: Gad vide om
det var Voergård Slot, man kørte hen
for at se?
Man blev en smule overrasket, da bussen stop-
pede ved Vorså kro, og man fik besked på, at
bevæge sig ned til de
ventende vandcykler -
for sejle skulle man i
hvert tilfælde. Nogle
valgte vandcykler,
andre robåde og de
sidste valgte at sidde
på bredden og nyde
det fantastiske sol-
skinsvejr i disse omgi-
velser, hvor der var
læ.
Vi måtte ikke nyde de
medbragte ”forfrisk-
ninger”, selvom det
var temmelig hårdt at cykle eller ro, men hvem
ser noget, når man er ude på de oprørte vande?
Der var andre forhindringer på vandet, for der
var nogle ”tåber”, der mente, at det rette sted at
tilbringe sejladsen var lige midt på åen, eller i
hvert tilfælde der hvor vi andre skulle sejle -
kom der mon lidt kapsejlads op i de deltagende?

Andre havde valgt at sejle langt - meget langt -
for havet skulle betragtes, men indrømme, at det
var hårdt at sejle opad åen igen, det ville de ikke.
Efter nogen snak, en forfriskning og en is gik
turen tilbage til Hals igen. En stor tak til Bodil
for fremskaffelse af en bus samt kørslen frem
og tilbage. 
Tilbage i klubhuset skulle vi nu indtage froko-
sten, som ellers skulle have været afhentet ude

på Limfjorden
af de forskelli-
ge både, som
skulle have sej-
let til et andet
bestemmelses-
sted end Hals.
Nå, men maden
her i klubhuset
smagte nu også
godt - og så fik
vi jo også en
lille ting, så den

fik nemmere ved at glide ned.
Eftermiddagen var stort set ens egen, men Hen-

ning havde et lille
”problem” da han
havde et dumt ølan-
ker til at stå i
Lægaarden, og det
skulle jo tømmes,
da det åbenbart
fyldte for meget -
en stor tak til Hen-
ning for dette initia-
tiv.
Klokken 18.30
ankom grisen med
Malin, som sammen
med Johannes stod

for udskæringen af svinet - vi fik sædvanen tro
alle sammen mørbrad - dette sammen med salat,
som var blevet tilberedt i løbet af eftermiddagen.
Til kaffen fik vi selvfølgelig en lille overraskelse.
Alt i alt må vi sige, at vi synes, det blev et vel-
lykket arrangement trods det, at vi ikke fik sejlet
så meget, men hellere lidt end ingenting.
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Aktivitetskalender for Juniorer

Klargøring af joller til sæsonen.18:30 - 20:0013-04-04

Sikkerhed til søs - Vi samler op fra turen i svømmehal-
len.

18:30 - 20:0008-03-04

Besøge svømmehallen i Koldkær. Vi tager en jolle med,
og laver kæntringsøvelser m.m.

16:00 - 18:00
FREDAG

27-02-04

Sikkerhed til søs - klargøring til en dag i svømmehallen.18:30 - 20:0009-02-04

 Kapsejladsregler - vi løser nogle opgaver, og prøver
det af med modelbåde.

18:30 - 20:0012-01-04

Bådens enkeltdele - hvad hedder de.
Vi “sejler” med modelbådene.

18:30 - 20:0010-11-03

Knob og stik, og lidt søvejsregler18:30 - 20:0013-10-03
AktivitetKlokkeslætDato:

NYT FRA FESTUDVALGET

----------------o-----------------
Arrangementer, som Festudvalget kender til på nuværende tidspunkt er:

� Afrigger fest den 22. november 2003
Bindende tilmelding senest den 15. november - 
- Pris for god mad og ”levende” musik er 125 kr. per deltager.

� Evt. foredrag med en sejler - Stig Larsen i foråret

� Generalforsamling  den 7. februar.

...... de øvrige medlemmer af havneudvalget
har bestemt, at havneudvalgsformanden IKKE
får lov til at bestemme hvor ankerbøjerne skal
lægges ud til næste år, da hans pejlinger af
vanddybden på stedet ikke er helt pålidelig!

Det forly
de

r fra Rygtesmeden.....


