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KLUBBLAD NR. 1 2005

H U S K
GENERALFORSAMLING

Den 12. februar 2005 kl. 10:00 
på Sejlerloftet

Nu kan det jo kun gå een vej - 
MOD SOMMEREN



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

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

Havnemyndigheder:
Fritidsfartøjer      -   Hals Bådelaug.
Erhvervsfartøjer  -  Hals Kommune

Mailadresse: post@halsbaadelaug.dk
Hjemmeside: www.halsbaadelaug.dk

Hals Bådelaug
Udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer 2004
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Formandens side
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Hermed ønskes alle medlemmer et rigtigt 
godt nytår.

Den sidste aktivitet i det gamle år, der blev 
arrangeret af festudvalget var  afriggerfesten, 
se andet sted i bladet.

Den aller sidste aktivitet var en fantastisk ot 
arrangeret julefrokost, som Anette stod for. V 
vi håber at Anette vil være initiativtager til at 
dette bliver en tilbagevendende begivenhed i 
klubben. 

Samtidig vil jeg gerne opfordre andre med-
lemmer til at tage initiativ til arrangementer, 
som de syntes de vil dele med klubkammera-
terne. F. eks. har nogle måske en ferietur de 
vil fortælle om, nogle kunne måske tænke sig 
at lave fællesspisning, eller noget helt tredje. 
Det er kun fantasien der sætter grænser, så 
hermed lyder en stor opfordring til at kom-
meud. Vi har alletiders klubhus som fortjener 
at blive benyttet af medlemmerne.

I året der er gået, har ikke mindst havneud-
valget haft en travl sæson, de har renoveret  
pladserne, mange pæle er blevet skiftet, så nu 
kan de forhåbentlig holde de næste 20 år.

Fremtiden:
Som det sikkert er kommet de este for øre, 
har bestyrelsen det sidste stykke tid tumlet 
med en ide om hvordan strukturen skal se ud 
i fremtiden.

Vi har et forslag om, at der i klubben 
bliver ansat en havnemester, som skal forestå 
opkrævning, rengøring og alle de små prakti-
ske ting der er, at holde i orden i klubben. 

Vi har mange gæstesejlere på 
besøg hver sommer, men vil 
gerne have ere, og de este ved, 
at service er et nøgleord, når der skal vælges 
havn. Personlig kontakt, en man kan spørge, 
en der kan anvise plads eller give et tip om 
hvor der sker noget i byen, må være den 
bedste måde at hæve servicen på. 
Altså i store træk lave en forretningsdel, der 
varetager opgaver omkring gæstesejlere og 
holder vore faciliteter i orden.

Den anden del - den vigtigste - er den sociale 
del med sejladsen i højdsædet. Den skal 
fungere som den har gjort hidtil med kap-
sejladsudvalg, juniorudvalg, bladudvalg, fest-
udvalg.

Dette er en af de ting vi i bestyrelsen gerne vil 
høre jeres mening om, så hermed en opfor-
dring til at komme til generalforsamlingen 
den 12 februar 2005.

Jeg har med stor beklagelse fået meddelelse 
om at Henrik som i år er på valg ikke ønsker 
at fortsætte i bestyrelsen. Der håber jeg at der 
blandt jer medlemmer, er nogle der kunne 
tænke sig at deltage i et spændende og udfor-
drende arbejde, så mød op til generalforsam-
lingen og stil op til valg.

    God vind
    Formanden
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Nyt fra havneudvalget
Vi har høje planer for vort havne-
areal.
Derfor har Gry Madsen igen været på 
arbejde i havnen - og hvilket arbejde.

Det er ikke så slemt at slå 
pæle (jernbaneskinner) i, 
men at få dem op igen - 
det er en opgave der vil 
noget. Den første pæl som 
skulle  op, tog det 4 timer 
at få has på, så fortøj i fuld 
tryghed - pælene skal nok 
blive stående.

Arbejdet med pæleslåning 

i havnen er nu færdig. 

Alle pladser vil få nye numre, 
og disse vil komme på ca. den 1. 
marts. Den nordlige slingers vil 
starte med nr. 101, den sydlige  
slingers vil starte med 201, den 
faste bro uden for klubhuset vil 
starte med 301 og  Østbroen vil 
starte med 401.

Der vil blive ophængt liste i 
klubhuset når arbejdet er fær-
digt, og pladserne er fordelt.

    /Finn



Nyt fra Kassereren
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En på »kassen«.

I skrivende stund er årsregnskabet for 2004 
ved at blive udarbejdet til forelæggelse for 
revisorerne, og den 12. februar for generalfor-
samlingen.

Normalt ville enhver kasserer være dårlig til 
mode, hvis han skulle fremlægge et regnskab 
med et velvoksent underskud på driftsresul-
tatet, og derfor kunne forvente at få nogle på 
»kassen« af generalforsamlingen.

Som tidligere omtalt i foråret har bådelauget 
gennem en del år været »sparekasse«, og 
derfor været nansielt beredt til de store og 
nødvendige opgaver, der trængte sig på - spe-
cielt i havneområdet og den meget roste nye 
Grillterrasse.

Mit humør fejler ikke noget, og jeg glæder 
mig til med konkrete beløb, at fortælle gene-
ralforsamlingen om alle de gode tiltag, der 
er foretaget i 2004 ( nyanlæg 
– renoveringer – reparationer 
m.v. ).Nogle medlemmer har 
spurgt mig, om ikke kassen 
snart var tom. Svaret er nej, 
da bestyrelsen er meget for-
sigtig med ikke at slå større 
brød op, end vi kan bage. 

I 2005 forestår der store reno-
vationsarbejder på østbroen 
samt kajpladserne havnen 
rundt ligesom klubhuset skal 
males og taget renses. Besty-
relsen vil på generalforsam-
lingen fremlægge et budget 

for 2005, således at forsamlin-
gen informeres om, hvorledes det 
hænger sammen.

Jeg skal da også lige ha´ ud mellem side-
benene, at 2004 gav beløbsmæssig rekord 
for gæstesejlere, så vi har da håb om, at 
2005 også skal blive god . Ligeledes kan jeg 
oplyse, at bestyrelsen ikke har planer om for-
slag til forhøjelse af kontingenter og plads-
leje for fastliggere, med den undtagelse at 
bestyrelsen har fastsat et minimumsbeløb på 
kr. 1000 excl moms på pladsleje. Årsag til 
dette er, at vi ønsker at bringe os på niveau 
med lejen i den nye jollehavn. For at holde 
trit med andre havne, vi kan sammenligne os 
med, har bestyrelsen besluttet at hæve gæste-
lejen til kr. 90.00 henholdsvis kr. 110.00.

Lad mig tilslut anmode alle om at komme til 
generalforsamlingen, og derved være med til 
at beslutte fremtiden for bådelauget.
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Afriggerfesten
I forbindelsen med planlægningen, var 
gode ideer dyre, hvad skulle vi nde på. Ja 
maden skal, som alle jo ved, være det store 
midtpunkt, hvad gør man så - jo som vor 
mor lavede det, kan vel aldrig 
være helt galt. Det viste sig, at 
det var en meget god ide, dog 
tog det en del tid, men fest-
udvalget smøgede ærmerne op 
og gik i gang.

Menuen:
Forret: Skaller med høns i 
asparges, 
Hovedret: Mørbradbøf, med 
hvad der til hører.
Dessert: Æblekage  lavet af Svenning 
som stadig forbløffer med hans fantastiske 
viden inden for desserter.
Natmaden: Suppen som fremkom da vi 
kogte den gamle høne til forretten.

Resultatet kender de mange der var til 

festen som gik nt, alle blev 
mætte og hyggede sig. 

Happy Strings var med til at bygge stem-
ningen op. der var piger i køkkenet, og 
alle havde en god aften.

Festudvalget var kommet på arbejde, vi 
var næsten tomme for ideer, vi mangler 
nogle indput til festudvalget, så kom nu ud 
af busken vi ved der går nogle rundt med 
masser af gode ideer, meld jer til festud-
valget.
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Mailliste

Jeg har fra ere medlemmer fået opfor-
dring til at sende eventuelle meddelelser 
på mail. 

Vi vil derfor oprette en mailgruppe til de 
som gerne vil have information ad denne 
vej.

De som er interesserede bedes derfor 
sende en mail til klubbens postkasse - 
post@halsbaadelaug.dk,  om at de frem-
over ønsker at modtage meddelelser via 
mail. 

Julefrokost - et friskt initiativ
En fest jeg glædede mig til. 

Jeg skulle ikke være med til forberedel-
serne, kun give lidt orientering, hvis det 
var nødvendig.

Anette tog initiativet, lavede 
opslag og ikke mindst lavede 
maden.
Det var en rigtig god julefro-
kost med god mad.

Sild, grønlangkål, pølse, frika-
deller, leverpostej, ribensteg, 
ostefad, småkager, kaffe, snaps 
og øl.

Der blev afholdt pakkespil, det 

var » kedeligt,«( jeg k ingen pakker at 
pakke op.).

En der nød at være gæst og ikke arrangør.

Dem der melder sig til denne 
kontakt måde vil så fremover 
få kunne få tilsendt eventuel post via mail. 
Det er muligt at vi i en overgangsperiode 
vil sende både som mail og alm. post - da 
det kræver en vis styring at håndtere.

Vil vil ligeledes arbejde på, om vi kan 
lave nogle mailgrupper, så man kan kom-
munikrer med hinanden i grupper, men 
mere herom senere.

    Hanne Hansen
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Sælges:
Hobby Prestige 600 Campingvogn
årgang 1985
Egen-/totalvægt 1175/1500 kg
Stort Trio King fortelt
Enkeltsenge, toilet, komfur, køl, gas-
varme, antenne, tv og boogie-hjul. 
Meget velholdt.
Priside kr. 42.000,-
Henvendelse: Marian Jensen 98257226
Mariann@eskejensen.dk

Køb og Salg:

HUSK FREDERICIATUREN DEN 26.2.2005

Afgang fra klubhuset Kl. 8.00
Kaffe og rundstykker på turen ned
Retur ved klubhuset ca. 18.00
Fællesspisning i klubhuset kl. ca 19.00

Indgangs billetten til messen er IKKE med i prisen.
Pris for bustur og aftensmad  KR. 100,00 pr. næse
Bussen har plads til 46 passagerer, så der er først til mølle princippet.

Tilmeldinglisten ligger klar på Sejlerloftet.

GENERALFORSAMLING

Mød nu op til generalforsamlingen, og 
vær med til at præge foreningens frem-
tid.

Uden frivillig indsats og engagement er 
en klub ikke værd at komme i. Klub-
ben er dens medlemmer.

Derfor:
Kom til generalfrosamlingen.
Meld dig til at være med til at gøre for-
eningen bedre.
Enten som medlem af bestyrelsen, eller 
som medlem af et af de mange udvalg.


