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KLUBBLAD NR 2 2008 

Husk første sejlads i DESMI Limfjord Cup 2008 
 

Hals Barre Cup den 28.6.Hals Barre Cup den 28.6.Hals Barre Cup den 28.6.Hals Barre Cup den 28.6. 
Der er selvfølgelig lagt op til en rigtig spændende dag med det hele, spænding, 
sport, humør, musik og fest i teltet om aftenen. 
 
Husk at melde jer til - hvis ikke du skal sejle, er der sikkert noget du kan hjælpe 
til med på havnen. 
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Bestyrelse: 
Steen Borup Jensen: 25 26 64 26 
Hanne Hansen: 98 25 88 30 
Peter Georg Pedersen: 35 36 20 91 
Søren Strandskov:  98 75 02 34 
John Christensen: 98 25 96 98 
 
Sejladsudvalget: 
Steen Borup Jensen: 25 26 64 26 
Hans Holmgaard: 28 39 03 38  
Viggo Kristensen: 86 64 54 39 
Jan Tegen: 98 25 46 64 
Henning Frederiksen 40 78 43 53 
 
Aktivitetsudvalg:  
Hanne Hansen: 98 25 88 30 
Lone Koldbro: 98 25 25 30 
Erik Koldbro: 98 25 25 30 
Vinnie Nielsen: 98 25 73 73 
Inger Kristensen: 98 25 17 15 
Rita Herberg: 74 66 18 22 
Anette Lerche: 26 85 29 98 
Lene Jensen:  98 25 69 61 
Tom Jensen: 98 25 69 61 
 
Revisorer: 
Henrik Eske Jensen: 98 25 72 26 
Flemming Midtgaard: 98 34 26 03 
Bjarne Jensen suppl.:  98 25 22 06 
 
 

PR-bladudvalg: 
Peter Georg Pedersen: 35 36 20 91 
Inger Møller: 98 75 02 03 
Mariann Jensen: 98 25 72 26  
Henning Frederiksen: 57 61 43 53 
Henrik Eske Jensen:  98 25 72 26 
Lars Iversen  
 
Driftsudvalget: 
John Christensen:  98 26 96 98 
Erik Koldbro: 98 25 25 30 
Leif Nielsen: 98 25 73 73 
Svenning Nielsen : 98 25 22 42 
Orla Bøgsted 98 25 12 20 
 
Havnemyndigheder: 
Fritidsfartøjer      -   Hals Bådelaug. 
Erhvervsfartøjer  -  Hals Kommune 
 
Mailadresse: 
post@halsbaadelaug.dk 
Hjemmeside:  
www.halsbaadelaug.dk 
 
Havnemester 
Hasse Christensen  51 52 66 24  

Servicemeddelelse fra havnemester Hasse - Husk skiltet ! 
 
Når I sejler på tur over flere dage, må I meget gerne huske at vende skiltet fra Rød 
til Grøn, så pladsen kan blive udlånt til en gæstesejler, det giver penge i kassen.  
 
Når I så tænker på at komme hjem, må I meget gerne ringe til Hasse dagen før, 
helst om eftermiddagen, så han kan få den båd væk, som i mellemtiden har lånt 
pladsen, derved er pladsen klar, når I kommer hjem næste dag. 

Hals bådelaug 
Udvalgs– og bestyrelsesmedlemmer  
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Formanden har ordet. 

De første 100 dage med 
ny formand. 
 
Efter generalforsamlingen den 08-
03-2008 her i klubben, kan jeg se 
at der her i skrivende stund er gået 
100 dage med mig som formand 
for bådelauget - derfor overskrif-
ten. 
 
Jeg må sige, at det var med en del 
skepsis, at jeg overtog posten som 
formand, efter at Hanne har be-
stridt posten i 5 år med stor entusi-
asme og akkuratesse. Jeg forstår 
godt, at Hanne ville løses fra opga-
ven på nuværende tidspunkt, da 
der i den kommende periode er og 
bliver en del tunge opgaver at løse 
for den nuværende bestyrelse, 
men heldigvis er Hanne stadig at 
finde i bestyrelsen som en god bi-
sidder for mig. 
 
Sammensætningen af den nuvæ-
rende bestyrelse, som jeg ser den, 
har en fornuftig balance. Vi er efter 
min opfattelse i stand til at tage for-
nuftige beslutninger, som helst 
skal komme bådelauget til gode, 
således at dynamikken bevares for 
klubben. 
 
Mit personlige ønske for bådelau-
get er en klub, hvor der er plads til 
alle typer mennesker, der har inte-
resse for sejlads. Det gælder sig 

både for motor 
og sejl, men det 
skal selvfølgelig 
ikke være nogen 
hemmelighed, at 
jeg personligt 
brænder mest for den pind, hvorpå 
der er bundet et par klude med 
vinden som den eneste energi, 
men det jo også i øko-forstand 
mindst forurenen de. 
 
Men tilbage til det arbejde som 
den siddende bestyrelse står over 
for, så kan jeg nævne, at vi allere-
de kort efter generalforsamlingen 
tog kontakt til Aalborg kommune 
(med rigtig god hjælp fra Flemming 
Midtgaard) for at få en dialog i 
gang med kommunen i en positiv 
ånd, således at vi fremover kan 
have et godt samarbejde med den-
ne store kommune, som Hals nu 
er blevet en del af. 
 
Bestyrelsen fremsendte et brev til 
Teknisk Forvaltning midt i marts 
måned, hvor ønskede et møde om 
diverse forhold på Vestpieren, bl.a. 
vores nuværende korte lejemål af 
Lægården, samt en hel del andre 
spørgsmål som har og får stor be-
tydning for klubben i årene frem-
over. 
 
Jeg kan her oplyse at vi ( Flem-

(Fortsættes på side 4) 
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ming Midtgaard og undertegnede ) 
var til møde den 21-5-2008 med 
Teknisk forvaltning hvorunder Hals 
Havn administreres. På mødet 
blev der drøftet det forestående 
salg af ubebyggede arealer på 
vestpieren, samt eventuelle mulig-
heder vedr. vinteropbevaring af bå-
de og master og andre ting, som 
vil få indflydelse på klubbens inte-
resser, men det vil være for vidt at 
komme ind på her. 
 
Jeg kan i skrivende stund oplyse, 
at vi endnu ikke har modtaget et 
referat fra mødet, således at be-
styrelsen har et arbejdsgrundlag 
for den videre dialog med kommu-
nen, men her kan jeg oplyse, at vi 
helt sikkert får en opsigelse på 
Lægården med virkning fra 31-12-
2008. Dette skal ses i lyset af, at 
samtlige ubebyggede parceller på 
vestpieren bliver ud-
budt til salg ultimo Juni 
måned, og da Lægår-
den ligger ( endda 
skæv i forhold til øvrig 
bebyggelse) på en 
temmelig stor parcel, 
tror jeg ikke at klubben 
kan/vil løfte den opga-
ve at investere i denne 
parcel, men det vil selv-
følgelig blive drøftet i 
bestyrelse og iflg. ved-
tægterne blive indkaldt 
til en generalforsam-
ling ,hvis det er nød-

vendigt. 
 
Nå nok om det - ellers så glæder 
det mig, at vi har havnen fyldt op 
med både på samtlige pladser, og 
jeg har nu i 100 dage haft et for-
trinligt samarbejde med Hasse 
(havnemesteren) til hvilken jeg 
personligt gerne vil give en stor ros 
for hans måde at håndtere de dag-
lige opgaver. 
 
Med disse ord vil jeg gerne ønske 
alle en god sommer og håber at al-
le får en god sejlsæson. 
 
Steen Borup 

(Fortsat fra side 3) 

Kun Jesus kan gå på vandet…….. 
Hverken Lene fra Akvavita eller 
Oles Volvo i Afrodite kan gå på vand….. 
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Nyt fra Sejladsudvalget 
Som siddende medlem og tovholder 
for sejladsudvalget, vil jeg her opfor-
dre alle, der er medlem af klubben til 
at deltage i vores tirsdagssejladser, 
hvad enten du er motorbådssejler el-
ler selv ejer af en sejlbåd. Der er altid 
plads til en ekstra gast på de både. 
der på nuværende deltager i denne 
ugentlige begivenhed. 

Som man kan se af vores hjemme-
side, er der planlagt 16 tirsdagssej-
ladser hen over sommeren, som der 
med stor energi bliver deltaget i med 
hen ved 30-40 personer, men der er 
altid plads til en mere. 
 
Plads er noget som enhver erfaren 
sejler ved, der skal gives ved de for-
skellige mærkerundinger, uanset om 
man selv har retten til vejen eller ej 
når der opstår en situation for kollisi-
on. Så her vil jeg opfordre alle der 
deltager i tirsdagssejladserne 
om at vise hensyn til hinan-
den ude på banen, selvom 
det lige her og nu gælder li-
vet om at komme først. 
 
Resultaterne af tirsdagssej-
ladser kan ses på vores 
hjemmeside fra gang til gang 

umiddelbart efter 
takket være vo-
res unge klub-
medlem Kristof-
fer. 
 
Som de fleste ved, afholder vi igen i 
år vores Hals Barre Cup den 28 juni, 
hvor vi forventer op mod 30-40 både 
på startlinjen. Dette i kraft af at klub-
ben har indledt et godt samarbejde 
med SHS, AS og Gjøl sejlklubber om 
en serie på 5 stævner på fjorden i lø-
bet af året. 
 
Disse begivenheder kan følges på 
hjemmesiden www.limfjordcup.dk og 
alt tilmelding skal foregå på denne 
hjemmeside. 
 
Jeg vil gerne opfordre alle i klubben 
til at deltage i vores stævne den 28 
juni, både på vandet og så sandelig 
også på landjorden, da der er mange 
opgaver der skal løftes denne dag, 
så henvend jer til Hanne som er tov-
holder for aktivitetsudvalget, som har 
opgaven til land. 
 

    M.v.h. Steen 
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Indlæg vedrørende Pr-udvalget. 
 
Pr-udvalget er nu i gang med en 
række tiltag for at få vores medlems-
blad til at fungere bedre. 
 
Bladet er en god måde for os at hol-
de hinanden og omverden orienteret 
om Hals Bådelaug. 
Men det kræver, at bladet bliver 
brugt til formålet, og her er vi vist al-
le skyldige - hvornår har du f.eks. 
sidst haft et indlæg i bladet? 
 
Vi sætter gang i nogle ting, som og-
så kræver, at medlemmerne bliver 
mere aktive – så frem på banen. 
Vi møder vist alle nye ansigter på 
broerne – gad vide hvem det var? 
Derfor vil vi fremover bringe billeder 
af nye medlemmer og nye både i 
bladet, sammen med en kort tekst 
om det nye medlem – den nye båd. 

Til dette formål ud-
arbejder udvalget 
et spørgeskema til 
udfyldelse af nye 
medlemmer. 
 
Desuden vil vi undersøge, om der er 
interesse for kurser på sejlerloftet til 
vinter? 
Førstehjælp – navigation, disse ske-
maer kommer på hjemmesiden, så 
alle kan svare, og vi kan finde ud af 
behovet. 
Vi vil lave spørgeskema til vore gæ-
stesejlere, er der ting de savner, ris 
og ros. Betalingen fra gæstesejlere 
betyder meget for klubbens økono-
mi, så flere tilfredse - flere penge - 
bedre økonomi. 
 
Der laves et opslag til hjemmesiden 
vedrørende motorbådssejlere – har 
nogen ideer til aktiviteter for disse? 

 
Desuden er alle udvalgsfor-
mænd nu forpligtigede til at 
komme med indlæg om udval-
gets arbejde til hvert blad, 
 
Ja – dette er ideer og tanker vi 
arbejder med pt. Men alle 
medlemmer er mere end vel-
komne til at skrive til et besty-
relsesmedlem eller pr udval-
get ,hvis de har ideer til forbed-
ring af bladet. 
 
 M.v.h. Peter Pedersen 

Nyt fra PR-udvalget 

Der er fundet nyt land!!!!! 
Såvel Sabine som Bové har fundet nyt 
land ved Egense. 
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BLÅ FLAG 
Grundlovsdag den 5 juni 2008 blev 
det Blå Flag igen hejst i Hals Havn. 
Der var omkring 30 personer tilstede 
på Hals Havn, hvor en repræsentant 
fra Aalborg Kommune og Fritidsrådet 
sagde et par ord om, hvad det blå 
flag står for. En ren havn med god 
service, rene toiletter, tømte papirkur-
ve, rent vand i havnen, en havn hvor 
man føler sig velkommen og som har 
en høj service. 
Efter at de blå flag blev hejst, var der 
kaffe og kager på yder-
molen. 
 
Henning Frederiksen 

Lidt fra den gamle formand: 
 
Der er nu gået et ¼ år uden for-
mandsposten, jeg nyder det i fulde 
drag, det er ikke nogen misundel-
sesværdig post Steen har påtaget 
sig, men det må siges, han klarer 
det med oprejst pande, somme tider 
med noget sved på, men han er rig-
tig god til at få delegeret opgaverne 
ud og på samme tid bevare det sto-
re overblik. 
En opfordring til alle medlemmer 

støt op om jeres for-
mand, bombarder 
ham ikke med 
spørgsmål, hver 
gang i ser ham det 
kan få selv den mest 
hårdkogte til at opgive hvervet. Selv 
om man har overblikket, kan man ik-
ke have svar parat til alt, og nogle 
ting kræver overvejelse, der vil altid 
blive taget beslutninger. som ikke 
passer alle. 
  Den ”gamle” formand. 

Den ”gamle” Formand har ordet. 
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Uddrag af bestyrelsesreferater 
Bestyrelsesmøde 02 04 08 
Deltagere: Steen, Hanne, Søren, John 
og Peter 
Økonomi: 
Bestyrelsen beslutter ikke flere bidrag til 
Skibsfartøjsmuseet. Når der kommer 
anmodning fra Søspejderne om støtte, 
bevilges kr. 1000 til sjællandsturen. 
Peter søger Tryg fonden om hjælp til 
indkøb af ”Hjertestarter” samt penge til 
det nødvendige kursus i betjeningen. 
Økonomi marts gennemgået og god-
kendt uden anmærkninger. 
Medlemmer: 
3 nye aktive medlemmer samt en båd-
plads godkendt af bestyrelsen. 
 
PR udvalget skal ”summe” om ”vel-
komstpakke” til nye medlemmer. 
 
Martin Jensen Hals Autoværksted etab-
lerer dankort automatik på dieselstan-
deren på Hals havn i april 2008. 
 
Bestyrelsen enige om at stramme op på 
forbruget af el i for og efter sæson, 
Steen udarbejder udkast til ”spare” brev 
til alle medlemmer. 
 
Det undersøges, om det lille toilet med 
adgang udefra kan ændres til ”udslags-
toilet” (Hasse). 
 
”Arbejdsweekend” Driftudvalget plan-
lægger. 
Fest og PR udvalg har endnu ikke af-
holdt møde. 
 
Sejladsudvalget har lavet planer for sej-
ladserne – se hjemmesiden. 
 
Motorbådssejlads: 
Bestyrelsen ser gerne aktiviteter for mo-

torbådssejlere og vil gerne finde midler 
til aktiviteter – efter ansøgning. Sejlads-
udvalget udarbejder opslag herom til 
klubhuset og hjemmesiden. 
 
Debatsiden på vores hjemmeside – bru-
ges ikke, lukkes. Peter kontakter Mari-
anne. 
 
Hals Barre Cup: Efter sejladsen er star-
tet etableres byttemarked i teltet – Peter 
udarbejder opslag om frivillige. 
 
Ide: Intet. 
 
Eventuelt: 
Bestyrelsen holder arbejdsweekend for 
bestyrelsen 8-9. november. Hanne har 
forslag til stedet på næste bestyrelses-
møde. 
Der skal udarbejdes gennemgåede og 
korrigerede vedtægter. Skal koordine-
res med hensyn til DSU og havneregle-
mentet, da bestyrelsen har konstateret 
mange uoverensstemmelser. 
 
Næste bestyrelsesmøde onsdag den 
230408. 
 
Strøm: 
Store både skal ligge ved Østpieren. Vi 
etablerer sæsonstrøm. Hasse har an-
svaret, Lund El giver tilbud. Kim fra Aal-
borg Kommune har godkendt aftalen 
om, at vi køber strøm efter måler. 
 
Bestyrelsesmøde den 290508 
Deltagere: Steen, Hanne, Søren, John 
og Peter. 
 
Økonomi: 
Søren redegjorde for første kvartal. In-

(Fortsættes på side 9) 
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gen medlemmer i restance, hverken 
med kontingent eller pladsleje. 
Ansvarsforsikring for bestyrelsen er teg-
net og trådt i kraft – vi afventer den en-
delige police. 
Annonce i Sejleren: vi fortsætter med 
samme indrykning. 
 
Medlemmer: 
Nyt passivt medlem optages. 
Postboks eksisterer ikke længere, slet-
tes fra hjemmesiden, der henvises til 
Havnen 11 som adresse. 
 
Udvalg: 
Pr - udvalg 
Henning Frederiksen skal fremover ori-
enteres af John vedrørende nye med-
lemmer eller både, så vil Henning lave 
indlæg til klubbladet herom. Søren ori-
enterer forinden John om, at kontingent 
og pladsleje er betalt. 
Hjemmesiden er nu ført op to date af 
Mariann. 
Alle udvalgsformænd skal komme med 
indlæg til bladet, deadline denne gang 
060608. 
 
Driftsudvalg: 
Der har været arbejdsweekend på 100 
broen, det lykkedes at renovere broen, 
trods et skuffende fremmøde af frivilli-
ge – de der kom udførte et godt stykke 
arbejde. 
 
Aktivitetsudvalget: 
Nye datoer på hjemmesiden – det kører 
bare. 
 
Sejladsudvalget: 
Mandag den 020608 kl. 16 møde i ud-
valget, de sidste detaljer omkring Hals 
Barre Cup sættes på plads. 
Stumpemarkedet gennemføres ikke på 
grund af manglende interesse. 

Der kommer indlæg fra formanden i 
medlemsbladet vedrørende vore tirs-
dagssejladser. 
Hanne kommer ligeledes med et indlæg 
om tiden efter formandskabet. 
 
Ideer: 
Forslag fra Steen – når kontingentet er 
betalt udleveres ny klubstander til med-
lemmerne – kontingentet hæves tilsva-
rende – vedtaget med start 2009. 
Ledig plads på sejlerloftet – vi bør næ-
ste vinter indrette et ekstra møderum, 
samt ordentlige depotforhold i den nord-
lige ende af sejlerloftet. Steen vil i på-
komne tilfælde udarbejde tegninger og 
indhente de nødvendige tilladelser fra 
teknisk forvaltning. Bestyrelsen går i 
tænkeboks herom indtil næste møde. 
Fritz har ideer og forslag til en Læ-
gårdsfest – orientering herom fra Fritz. 
 
Formandens beretning: 
Steen og Flemming har været til møde 
med relevante personer fra Aalborg 
kommune – jurist samt leder fra teknisk 
forvaltning vedrørende vores brev til 
kommunen. 
 
Vestpieren: 
Al kommunalt ejet jord på Vestpieren 
sendes i udbud med henblik på salg – 
dette sker i juni måned i år. Lægården 
passer ikke ind i dette koncept - vi kan 
ikke opretholde denne – vi kan forvente 
at skulle være væk 1. januar 2009. 
Vi kan eventuelt leje bøjehallen på kort-
tids kontrakt – 1 år ad gangen. Der ses 
på andre muligheder på Østpieren, 
kommunen skal anvise os anden mulig-
hed for vinteropbevaring af master. 
Det endelige referat fra mødet med Aal-
borg kommune har vi endnu ikke mod-
taget, når dette er sket afholder besty-
relsen møde med vores eget 

(Fortsat fra side 8) 

(Fortsættes på side 10) 
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”kommunal” udvalg på 3 personer. 
Steen understreger at mødet forløb i en 
positiv ånd og tone. Ud over Vestpieren 
ser de samme personer i Aalborg kom-
mune på Hals Bådelaugs forhold og 
sammenligner med andre sejlklubber i 
kommunen, da alle i princippet skal stil-
les ens. 

Eventuelt: 
Søspejderne har forespurgt Steen, om 
vi kan finde en plads til en båd af H 
bådstype. Bestyrelsen er indstillet på, at 
de ind til videre skal ligge gratis – vi får 
lidt ungdom ind i klubben af bagdøren 
på denne måde, vedtages på næste 
møde. 
 

(Fortsat fra side 9) 

Nyt fra driftsudvalget 

Vi har p.t. en ledig plads på ”400-
broen”. 
 
Der har været en del henvendelser 
her i foråret, som har spurgt på om 
de får plads og hvor. 
Vi kan kun svare, at det ved vi først 
efter generalforsamlingen, da vi der 
kan se hvad pladser, der er til rådig-
hed. 
 
Kort efter generalforsamlingen for-
delte vi pladserne til vores nye med-
lemmer og deres både. Dette er et 
større puslespil at få til at gå op. Der 
er en tendens til, at bådene bliver 
større og større, derfor var vi nødt 
til ,at flytte dem der lå på en stor 
plads med en mindre båd, til en 
mindre plads. Dette har heldigvis ik-
ke skabt de store problemer, en stor 
tak for det ! 
 
Som alle nok har bemærket, er ta-
get på klubhuset ved at blive grønt 
af alger. Det er nu blevet sprøjtet 
med algemiddel, så det forhåbent-
ligt bliver hvidt igen. 
 
Plexiglasset på den øverste terras-
se er ved at blive skiftet, da det 

gamle er revnet flere 
steder. 
 
Med ønsket om en 
god sommer. 

John Christensen. 
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Kopi af brev til Aalborg Kommune: 
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Vi bliver alle så glade, når solens stråler rammer 
én, - 
bare ikke når solstrålen kommer ind igennem 
skroget omkring ankerbrønden i Elsa…… 
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Aktivitetskalender 2008-2009 

 

23. juni 2008. Grillen tændes 
Der tændes op i grillen på terrassen ved sejlerloftet. 
 
28. juni. Hals barre Cup 
Havkapsejlads, med efterfølgende fest om aftenen i teltet. 
 
30. august 2008. Grise fest 
Vi sejler til en af vores naboklubber og laver lidt ”ryste” sammen om eftermiddagen, 
efterfølgende skal vi nyde helstegt pattegris. 
 
22. november 2008. Afriggerfest 
Sæsonen er ved at være slut, det markeres med spisning og levende musik til en 
svingom på Sejlerloftet. 
 
6. december 2008. Julefrokost. 
Der arrangeres julefrokost for medlemmerne det sker på Sejlerloftet, der afholdes 
pakkespil så husk at medbringe pakke til en værdi ca. 20 kr. 
 
31 januar 2009 ølsmagning 
Kom og smag de nye og måske nogle gamle øl samt et lille traktement på 
Sejlerloftet. 
 
Ca. 28 februar 2009 Fredericia Bådmesse 
Bustur til bådmesse i Fredericia. Obs endelig dato kommer på hjemmesiden og 
ved opslag i klubhuset. 
 
14 marts 2009 Generalforsamling 
Mød talstærkt op det er her, du kan gøre din indflydelse på klubben gældende. 
 
4 april 2009 Standerhejsning. 
Sommeren er kommet,  vi starter en ny sæson. 
 
Husk at reservere disse datoer til klubarrangementer. 


