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HUSK GENERALFORSAMLING - LØRDAG DEN 14.
FEBRUAR KL. 10:00 PÅ SEJLERLOFTET

KLUBBLAD NR. 1 2004



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 98259370

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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Hals Bådelaug
Udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer 2001

Hals Bådelaug
Udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer 2003
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Hermed ønskes alle medlemmer et rigtigt
godt nytår.

Den sidste aktivitet i det gamle år var  afrig-
gerfesten.
Her var der rekordstor tilslutning, dejligt at
se så stor interesse ikke mindst fra de mange
nye medlemmer.

De fremmødte fik serveret en 3 retters menu
forret tilberedt af Lone hovedretten leveret
af Havkatten og sidst men ikke mindst des-
serten lavet af Svenning. Aftenen forløb i
festlig stemning.

Tilbageblik
Året der er gået, har for mit vedkommende
været spændende, det var ikke helt uden
sommerfugle i maven at jeg sagde ja til at
træde ind i bestyrelsen, men al nervøsitet og

usikkerhed er gennem året
blevet gjort til skamme tak-
ket været de øvrige bestyrel-
sesmedlemmer som har
været fantastiske til at guide
og hjælpe mig, en tak til dem.

Den 14 februar 2004  er der generalforsam-
ling.
Jeg har med stor beklagelse fået meddelelse
om at Inger og Jens som i år er på valg ikke
ønsker at fortsætte i bestyrelsen, 
Så er der blandt jer medlemmer nogle der
kunne tænke sig at deltage i et spændende
og udfordrende arbejde, så mød op til gene-
ralforsamlingen og stil op til valg.

God vind
Formanden

Formandens side

Willi har desværre ønsket at stoppe som
ølbestyrer, en meget vigtig post som vi føler
har været i trygge hænder. 

Vi siger hermed mange tak for den indsats
han har gjort.

Heldigvis har Willi fundet en afløser og sat
ham grundig ind i arbejdet, så vi kommer
ikke til at mangle øl.

Vi siger velkommen til Jens Egon som har
påtaget sig det ansvarsfulde job.

     Formanden.

Ny ølbestyrer
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Husudvalget

Husudvalget har
haft et travlt år,
opgaven var at lave
mere plads til
gæstesejlerne.
Mange gode ideer er
blevet diskuteret, og
det er nu besluttet
og godkendt af
bestyrelsen hvilken
løsning der skal
gennemføres inden
sæsonen starter.

Det bliver en forandring af grillterrassen  
Som det ses på tegningen kommer det til at
ligne 3 hus. Det første er det oprindelige jol-
leskur som forbliver uforandret, det midter-
ste bliver indrettet som sejlerstue, det

yderste bliver halvtag over terassen,  så i
fremtiden kan der i Hals bådelaug grilles
uanset vejret. Herudover bliver der i det
gamle sejlerkøkken installeret et komfur
med ovne.

KONKURRENCEKONKURRENCEKONKURRENCEKONKURRENCE
Kom med et forslag til et navn til den nye grillterrasse/sejler-

stue.

Alle der kommer med et forslag får en T-shirt.
Vinderen af konkurrencen får bliver belønnet med en flaske

god whisky.

Indlever dit/dine skriftlige forslag senest 1. 2004.

Vinderen vil blive offentliggjort ved årets standerhejsning.



Traditionen tro ( næsten), blev der holdt nyt-
årsaften på sejlerloftet.

Der var med opslag indkaldt til planlæg-
ningsmøde tirsdag formiddag, hvor menu
m.m. skulle bestemmes og opgaverne forde-
les. De fremmødte - 10 i alt - besluttede over
en kop kaffe at menuen skulle bestå af: 

w Hvidvinsdampet laks
w Rådyrryg
w Lagkage ( fyrtårn)

Herefter blev der hand-
let ind, alt var klart nu
skulle det bare blive
nytårsaften.

Dagen oprandt og alle
mødtes kl. 17, hvorefter
vi i fællesskab lavede
mad, dækkede bord,
hørte dronningens nytårstale under indtagel-
se af champagne og østers. 

Aftenen blev meget hyg-
gelig, vi spiste meget,
drak kun lidt, nippede til
whiskyen og inhalerede
ikke røgen fra cigarerne.

En forhenværende østersspiser.
(de smager af gammel havvand aaaad )

/Hanne
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En aften først i december, nærmere bestemt
den 9., havde vi arrangeret en pigeaften på
Sejlerloftet.

Der kom to piger fra Butik Askepot med et
bredt udvalg af brugskunst, nips, lys, servi-
etter, julepynt og mange andre spændende
ting. 

Der blev selvfølgelig
handlet ivrigt.
Senere blev der serveret
gløgg og æbleskiver, og
snakken gik. 

Et lille minus ved denne aften var, at der
desværre kun mødte en 10 op, men de der
deltog hyggede sig gevaldigt.

/Bodil

Pigeaften

Nytårsaften på “Sejlerloftet”



Så gik 2003. 
De fire mapper med bilag fra årets kvartaler er
fyldt op, og der er lavet regnskab.
Revisionen har været på besøg, og der var kun
positive bemærkninger til regnskabet..

2003 har været et godt år.

Der har været lidt færre gæster end i det foregå-
ende år - som jo også var rekordår.
Samtidig har der også været færre udgifter på
havnen, så alt i alt er det et pænt  regnskab, der
vil blive præsenteret på generalforsamlingen
lørdag den 14. februar 2004.

Men - det bliver ikke undertegnede der præsen-
terer regnskabet. Det er nemlig sådan, at den
anden lørdag i februar - den lørdag hvor vi iflg.
vedtægterne skal holde generalforsamling - er
den lørdag, hvor skolernes vinterferie starter.
Det betyder, at jeg - sammen med Poul, Kristof-
fer og Kasper - den selv samme lørdag er taget
til Østrig for at stå på ski. Så når der bliver slået
på dirigentklokken på Sejlerloftet, spænder vi
skiene på, og kører ned af pisterne. Det glæder
vi os selvfølgelig meget til, men jeg synes da
godt nok, det er ærgerligt, at generalforsamling
og vinterferie lige netop falder sammen.

Henrik har imidlertid lovet
at gennemgå regnskabet, så
det er jo i de bedste
hænder.

Nu jeg har fat i “pennen”,
vi jeg samtidig benytte lej-
ligheden til at sige tak for denne gang. Jeg har
meddelt mine kolleger i bestyrelsen, at jeg ikke
ønsker at genopstille til bestyrelsesposten. For
to år siden sagde jeg ja til at blive opstillet til
bestyrelsen. Jeg var godt nok lidt i tvivl om,
hvorvidt det var noget for mig. Jeg blev som
bekendt valg ind - og efterfølgende har jeg kon-
stateret, at det ikke er mig - det at sidde i besty-
relse. Selve kasserer-jobbet falder mig
naturligvis let. Det er mere bestyrelsesmøderne
og alt det andet der følger med - det er ikke lige
noget for mig. Endelig er der også det med
tiden. Det kan ind imellem være lidt svært, at få
den til at slå til.

Jeg håber på, der står nye folk klar i kulissen.

Jeg vil gerne opfordre til, at såvel nye som
gamle medlemmer møder op den 14. februar,
og jeg vil ønske jer alle en god generalforsam-
ling.

/Inger 
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Kassereren har ordet

Bjarne har med vanlig rettidig omhu sørget for at få kontakt til Ivan vedr. nogle isætnings-
datoer. Det drejer sig om følgende:

� 20. marts  -  3. april  -  24. april  -  8. maj.

Alle dage startes der kl. 08:00. 

Prisen er steget til 350 kr.  Datoerne er aftalt at gælde med mindre Bjarne får anden
besked.  Ellers gør vi vel "som vi plejer".

Isætning af både til foråret



Afriggerfesten den 22. november

Sørgeligt, men sådan har naturen nu
engang bestemt, at det skal være her i lille
Danmark, og de fleste både var da også
blevet afrigget.
Vi i festudvalget havde derfor traditionen
tro, og ved et godt samarbejde fået banket
en afriggerfest sammen.

Nogle uger forinden havde vi holdt et lille
møde, hvor festens højdepunkt, nemlig
maden blev bestemt. Festens menu kom
derefter til at bestå af:

� Først en velkomst drink,
� Indbagt laks med flødestuvet spinat 
� Helstegt oksemørbrad med diverse til-

behør leveret af Havkatten 
� Dessert havde Svenning og Bodil kree-

ret en kaluha fromage.

Aftenen blev afsluttet med en minestrone
suppe fra Havkatten, men den havde lige-
som alt for store skruestykker og for lidt
kød, så den kan kun tilkomme 1 ud af 5
stjerner. Alt det andet mad kan vi roligt
give de fem stjerner. 

Vinen, som var købt i Brugsen, kunne vi
også kun rose, men typisk var der en hr.
Simonsen, som fik fat i en "dårlig" flaske,
den blev senere modregnet med et smil fra
brugsuddelerens side, og det er jo hvad der
kan ske. 

Vi mødte op tidligt lørdag morgen for at
foretage de første forberedelser til aftenens
forløb.

  
Selvfølgelig skulle der
også danses, og derfor
havde vi i meget god tid
forinden taget kontakt
til Happy Strings, som
kom og leverede noget
godt musik, og de satte
god gang i festen. Dog blev der også sun-
get og talt ved bordene. Peder og Mona
takkede af for nogle gode år i Hals Både-
laug.

Sørgeligt at de forlader os, men de tager jo
ikke længere væk, end vi kan tage ind til
Ålborg og besøge dem, og deres beslutning
kan vi alle godt forstå. 

Hvor mange deltog så i denne fest?. Ja, det
var mange - cirka 5o, så det tangerede næs-
ten en rekord. 
Dejligt, at så mange mødte op og var med
til at lave en fantastisk hyggelig og sjov
aften.
Der deltog også mange af de "nye", selvom
en enkelt af dem undrede sig over, at man
ikke spurgte efter vedkommendes navn,
men spørgsmålet gik i stedet på: "Hvilken
båd sejler du i?"  - Typisk i en sejlklub..

Nu går vi alle så bare og glæder og til  for-
året, hvor vi så skal have bådene i vandet
til en dejlig sejlersæson. For hvad er en
sejlklub uden sejlads og socialt samvær? 

/Lone
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Afriggerfesten



Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet februar 2004

Side 8

Generalforsamling

Få indflydelse på klubbens fremtid

Stil op til klubbens bestyrelse

Da Inger og Jens desværre har besluttet at stoppe i bestyrelsen, er det selv-
følgelig vigtigt at der stiller nogle beredvillige mennesker op til at gøre en
indsats for den fortsatte eksistens af vore bådelaug.

Har du selv interesse så stil op, eller har du et godt bud en kandidat, så gør
noget for at få ham/hende gjort interesseret og stil vedkommende op til
generalforsamlingen.

Stil op - mød op - og giv generalforsamlingen indhold.

STILLINGSOPSLAG

HAVNEOPKRÆVER

----------------o-----------------

Vi ved allerede nu, at Kasper ikke vil bestride jobbet
som havneopkræver til sommer. Vi håber at der

blandt medlemmerne, eller disses børn/unge menne-
sker findes nogle som kunne have lyst til at tage den

indbringende tjans.

Er du/I interesseret så send en kortfattet ansøg-
ning til bestyrelsen.


