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Havneudvalg:

Finn Christensen 98750025
Jens Pedersen 98256871
Erik Koldbro 98252530
Hans Holmgaard 51526624
Leif Nielsen 98257373
Jesper Kristensen 98750101

Husudvalg:

Erik Christoffersen 22910999
Lone Bierbaum 98256434
Orla Bøgsted 98251220
Poul Møller 98750203
John Christensen 98259698

Festudvalg:

Hanne Hansen 98258830
Lone Bierbaum 98256434
Vinnie Nielsen 98257373
Erik Koldbro 98252530
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:

Hans Holmgaard 51526624
Preben Nielsen 98256090
Viggo Kristensen 86645439
Hanne Hansen (dommer) 98258830

Juniorudvalg:

Henrik Eske Jensen 98257226
Jesper Kristensen 98750101
Kim Ammonsen 98257177

Bladudvalg:

Henrik Eske Jensen 98257226

Bestyrelse:

Hanne Hansen (formand) 98258830
Henrik Eske Jensen (næstform) 98257226
Erik Christoffersen (kasserer) 22910999
Lars Helsbøl (sekretær) 98256434
Finn Christensen 98750025

Mailadresse:post@halsbaadelaug.dk
Hjemmeside:www.halsbaadelaug.dk
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Hals Bådelaug
Udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer 2001

Hals Bådelaug
Udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer 2004

JUNIORUDVALGET
Juniorudvalget i Hals bådelaug har indledt
samarbejde med Egense Sejlklub. 

Vores antal af juniorer er i forsæsonen kun
kommet op på 4 trofaste juniorer. Ved at

samarbejde med Egense Sejlklub, kommer
det samlede tal af juniorer fra Egense, Mou
og Hals op på 26. hvilket giver en meget
bedre oplevelse for de unge sejlere. Samar-
bejdet er lige startet op, men det tegner alle-
rede rigtigt godt, med en stor aktivitet.



Når jeg i skrivende stund ser ud af vinduet
og ser solen skinne, ved jeg, at sommeren er
kommet, det er snart ferietid - højdepunktet
for sejlsæsonen.
Forud for denne tid er der en masse opgaver
og arbejde, som er blevet udført.

Havneudvalget

I år har havneudvalget haft en stor opgave,
mange både skulle have anden plads. Det er
et kæmpe puslespil, som de skal få til at gå
op. Der er kommet mange nye medlemmer
til, efter at jollerne er flyttet. Der er skiftet
en del tømmer på en af broerne. Bølgebry-
derne på den samme bro var rådnet og er
skiftet. Mastekranen var slidt og fungerede
ikke optimalt, så der er sat hydraulik på
krøjet. Nogle pæle er knækket, de skal skif-
tes. Der skal laves planlægning for  fremti-
den -  skal der ryddes nogle pæle og hvordan
skal båsene ved flydebroerne se ud i fremti-
den? Dette er nogle af de kommende projek-
ter, som havneudvalget skal i gang med.

Husudvalget

Har fået deres vedligeholdelsesområde udvi-
det med et gæstesejlerhus, som er blevet
malet, og borde og bænke der er blevet
smurt med “GORI” til den kommende
sæson. 
I forbindelse med gæstesejlerhuset kan jeg
oplyse, at jeres klubnøgle passer i døren  på
vestsiden af huset. 
Nogle af husudvalgets kommende projekter
er, at taget på klubhuset skal renses samt
huset skal males.

Kapsejladsudvalget

Tirsdagssejladserne er godt i gang med 14
tilmeldte både. Som vanligt diskuteres der
heftigt over kaffen efter sejladserne.

Samarbejdsforum

Der har været en del skri-
veri i avisen om område B
- det område med de 2
broer ovre foran marine-
stuen. Det har ikke fra
vores side været på tale at afgive noget råde-
ret, men vi har forsøgt at få en aftale med
kommunen om at dele om området. Vi fore-
slår at bi- og erhvervsfiskere og andre små
fartøjer placeres ovre i område B, i stedet for
at de ligger og optager kajplads  bl.a. ovre
ved Karl Frederik, hvor vi ved at vores
gæstesejlere gerne vil ligge.
Der er i samme forum startet en arbejdsgrup-
pe op, som skal være med til at lave tiltag
for aktiviteter omkring blå flag. Der er lavet
regler, så der i fremtiden bliver gjort nogle
tiltag for, at havnen kan blive ved med at
oppebære retten til det blå flag. I denne
forbindelse er der lavet en underafdeling,
som kaldes sejlernes blå flag. Som sejler kan
man blive medlem af organisationen, der
står for et bedre miljø. Man modtager en
vimpel med blå flag symbolet på og skriver
under på, at man værner om miljøet, dette
for en pris af 100 kr. pr. år.

Tanker om fremtiden:

Hvordan Hals Bådelaug ser ud om nogle år,  
er der ingen der kan sige med sikkerhed,
men man kan gøre sig nogle tanker om det.
Disse tanker vil altid være præget af de situ-
ationer og ting man oplever, her og nu.
Vi er efterhånden en stor klub, med mange
medlemmer, og burde derfor have alle
muligheder for at have en klub med masser
af sammenhold, og noget mere frivillig
arbejdskraft end vi har lige nu , hvor det ser
ud til at det er krævementaliteten der er den
fremtrædende. 
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Jeg har et ønske om at vi alle i klubben kan
gøre denne lille historie til skamme ved hver
i sær at give vores bidrag til klubbens trivsel
og vedligeholdelse.

En lille historie

Dette er en lille historie om fire personer,
som hed Alle, Nogen, Hvemsomhelst og
Ingen.
Der skulle ryddes op på et værelse, og alle
var sikre på, at Nogen ville gøre det.
Hvemsomhelst kunne have gjort det, men
Ingen gjorde det.

Nogen blev sur over det, fordi det var Alles
arbejde.
Alle syntes, at Hvemsomhelst kunne have
gjort det, men Ingen var klar over, at Nogen
ikke ville gøre det.
Enden på visen blev, at Alle gav skylden til
Nogen, da Ingen gjorde det, som Hvemsom-
helst kunne have gjort.
           
                   KU DET HA VÆRET DIG ??!!

God vind
Formanden
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Meget er sket på Hals havn siden sidste
klubblad. Fortøjringspælene er blevet forsy-
net med en fin anordning til fortøjringsrebe-
ne. 

Vi har fået monteret nye bølgebrydere i
asobe træ på tværmolen i alt 8 sektioner. 

På mastekranen er der blevet monteret el.
hydraulik, for krøjning
af mastekranen.

Alle de gamle vand-
slanger på havnen er
blevet udskiftet med
nye, som er en god
kvalitet. Der er kom-
met nye flotte informa-
tionsskilte op på
havneområdet. 

Som det her kan læses har aktivitetsniveau-
et i havneudvalget været stort. Vi har sta-
digvæk mange gøremål i den kommende
tid. Vi har konstateret at nogle stålpæle er
knækket på den nordlige slingers. Inden vi
bare reparer på dem, skal vi have overvejet
om vi i den forbindelse skal omorganisere

på nogle af
bådpladserne???, Ja der
er mange spørgsmål, som
trænger sig på i den kom-
mende tid. 

Finn

HAVNEUDVALGET
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Et flot nyt kapitel i bådelaugets historie er
nu en realitet - nemlig den nye overdække-
de grillterrasse.
Nu kan både
vore egne med-
lemmer og vore
gæster beholde
udsigten til hav-
nen og grille
uanset vind og
vejr. Der er
mulighed for at
sidde i det fri,
under tag, eller bag lukkede døre. 

God ide Preben fik, og flot håndværk
som er udført af såvel Preben som flit-
tige medlemmer af husudvalget.

Barnet fik også et navn ved årets Stan-
derhejsning, og blandt de mange forslag var
“grillterrassen” i al sin enkelhed.

Tak for alle de indsendte forslag, og tillyk-
ke til xxxx xxx for vinderforslaget. Vinder-
forslaget indbragte en velfortjent flaske
Whisky, samt retten til at bære en T-shirt

med “rygmærke”. Retten til at bære “ryg-
mærke” tilkommer for øvrigt alle som har

indsendt forslag til
konkurrencen.

/Henrik

Et flot nyt kapitel i bådelaugets historie er
nu en realitet - nemlig den
nye overdækkede grillter-
rasse.

Nu kan både vore egne
medlemmer og vore
gæster beholde udsigten
til havnen og grille uanset
vind og vejr. Der er
mulighed for at sidde i det
fri, under tag, eller bag
lukkede døre. 

God ide Preben fik, og flot håndværk som
er udført af såvel Preben som flittige med-
lemmer af husudvalget.

Barnet fik også et navn ved årets Stander-
hejsning, og blandt de mange forslag var
“grillterrassen” i al sin enkelhed.

Tak for alle de indsendte forslag, og tillyk-
ke til Tom og Lene for vinderforslaget.
Vinderforslaget indbragte en velfortjent fla-
ske Whisky, samt
retten til at bære
en T-shirt med
“rygmærke”.
Retten til at bære
“rygmærke” til-
kommer for
øvrigt alle, som
har indsendt for-
slag til konkurrencen.

/Henrik

Mon nu det var en god ide, at foreslå "Fyldestedet" til 
den overdækkede grillterrasse !!!

“GRILLTERRASSEN”



Hvad er han for en ”stabejs” ham den nye ?

Ja, man hører det en gang imellem, når man
er ny i byen, ny i bådelauget og samtidig
kommer fra Sjælland med opvækst i Køben-
havn – uha,uha. Men det er venligt ment, og
jeg må sige, jeg er blevet godt og venlig
modtaget af de mennesker, jeg har mødt i
mit daglige virke – tak for det.

Som ny kasserer har der været mange ting at
sætte sig ind i. Hvordan ”plejer” man at
gøre, hvordan virker systemerne, hvem er
”admiralerne” og hvem er ”matroserne”. Det
er dog gået fint, og man lærer noget nyt hver
dag, ligesom samarbejdet i bestyrelsen og
med udvalgene er prima. I kassererjobbet
bliver man blandet ind i mange ting, da

meget kræver en ud- eller
indbetaling, og jeg skal da
også love for, at ”kasselåget”
er blevet åbnet mange gange.
Det skyldes alle de mange helt nødvendige
vedligeholdelsesarbejder på broerne og
klubhuset samt ikke mindst den nye grillter-
rasse. Det er, som om de tidligere bestyrelser
har ”sparet” op gennem årene, hvorefter det
kulminerer med igangsætning her i 2004, og
mere venter i 2005, men bare roligt, der bli-
ver ikke brugt mere end ”bukserne” kan
bære .

Erik Christoffersen
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En “Stabejs”

PINSETUR

Foråret har været en travl tid for husudval-
get, hvor det nye udvalg startede med at
gennemgå huset fra kælder til kvist, som
man siger. Der blev udarbejdet en priorite-
ringsliste over:

A Nødvendigt arbejde, der skulle udføres
her og nu. 

B Større arbejder, der kræver indhentning
af tilbud, men som skal udføres indenfor
et begrænset tidsrum. 

C Ønsker om ændringer og forbedringer.

Alle gik på med krum hals, eller var det
Hals, for der var nok at tage fat på. Meget
er nået, men store vedligeholdelsesarbejder
venter, her tænker jeg på klubhuset udven-
digt (reparation af murværk med efterføl-
gende maling samt vedligeholdelse af tag).

Et særligt kapitel var opførelsen af den nye
Grillterrasse, hvor den tidligere bestyrelse
havde besluttet, at forbedre forholdene for
gæstesejlerne samt vore medlemmer.
Arbejdet gik i gang, og dygtigt håndværks-
arbejde gjorde, at arbejdet stod færdigt til
sæsonstart. Der blev udført en masse arbej-
de af specielt John Christensen og Poul
Møller, der havde dette hus som deres
”hjertebarn”, det skulle simpelt hen bare
være i orden. Vi må så håbe, at rigtig man-
ge vil benytte de nye forhold, også vore
egne medlemmer.

Alle ønskes en rigtig god sommer.

Erik Christoffersen

HUSUDVALGET



Flot borddækning, pæne mennesker, dan-
seglæde og fornem servering - også af Irsk
kaffe.
Dermed en rigtig god Udvalgsfest, hvor for-
manden takkede de mange udvalgsmed-
lemmer for deres uundværlige indsats
for bådelauget.
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Udvalgsfesten

PINSETUR
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Vinteropbevaringspladsen

Stativerne ovre på vinterpladsen skal sættes pænt sammen, fylde så lidt som
muligt, og husk at stativerne skal være mærket med det plads nr. du har i
klubben, hvis dette ikke er opfyldt, kan/ vil kommunen sende dig en regning på
leje af vinterplads. /Hanne

T-SHIRT
Hvis du som klubmedlem ønsker at købe en T-shirt
med klubbens logo, kan du henvende dig til en fra
bestyrelsen. 
De koster 50 kr. pr. stk. og findes i størrelserne small
til og med XX-large

/Hanne 

TAK!
Vi vil gerne takke mange gange, for den
flotte velkomst vi fik, da vores nye båd
Selika ankom til Hals havn den 24.4.2004
kl. 14.03. 

Vi blev meget overraskede, og det glæde-
de os utroligt meget. 

Det blev en meget hyggelig eftermiddag med 22 glade gæster ombord, til champag-
ne og hvidvin, og et strålende solskinsvejr. Det blev en uforglemmelig dag. 

Kærlig hilsen  

Gerd og Karl Erik


