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KLUBBLAD NR 3 2008 

KLUBMESTER 2008 
1. Funky Fish, med skipper Steen Borup (Som også er formand for klubben) 
2. Chatalle, med Skipper Henry Pedersen 
3. Azoria med Gorm Madsen som skipper. 
 
Se hele resultatlisten inde i bladet på side 6. 
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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  

Hals bådelaug 
Udvalgs– og bestyrelsesmedlemmer  

Lækker Båd 
 
En vred køber henvender sig til manden, som solgte ham en båd to uger 
tidligere: ”Den båd, jeg købte af dem, tager jo en masse vand ind”. 
 
Sælgeren ser forundret på køberen:”Ja,men jeg skrev jo også i annoncen: 
 

Stor båd - lækker." 
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Formanden har ordet. 

Sæsonen går på hæld. 
 
Det er med stor vemod, at jeg her må 
bekendtgøre, at sejlersæsonen har 
det med at komme trægt og så plud-
selig forsvinde igen, hvilket netop er 
det, vi har oplevet, når dette blad 
kommer på gaden. 
 
Som jeg skrev i sidste udkomne klub-
blad, stod vi i bestyrelsen over for en 
hel del store opgaver i den kommen-
de tid. Det må jeg sandelig sige, vi 
har haft, og har sin rigtighed.  
Som alle jo nok ved, indkaldte besty-
relsen til ekstraordinær generalfor-
samling lørdag den 23. August - sim-
pelthen for at   give medlemmerne 
mulighed for, at fremkomme med for-
slag til hvordan Bådelauget - og der-
med bestyrelsen skulle forholde sig, 
efter at vi af Aalborg Kommune pr 
31-12-2008 har fået opsagt vores le-
jemål  i ”Lægården”.  

 
Bestyrelsen mødte op i samlet enig-
hed om, at Bådelauget ikke skal in-

vestere i bygge-
felt 2, hvorpå Læ-
gården er en del 
af. 
Min fornemmelse 
efterfølgende er, 
at vi har vurderet rigtigt, men i sam-
me åndedrag er det også med meget 
stor sorg, at vi kan konstatere, at Aal-
borg kommune vil nedrive en perle 
på havnen for at skaffe ussel mam-
mon til andre projekter, sandsynligvis 
i Aalborg. 
Jeg vil her lige minde om, at Lægår-
den skal være ryddet senest den 26-
12-2008. Det vil sige, at alle, der har 
private ejendele, skal fjerne disse in-
den ovennævnte dato. 
 
Bestyrelsen står i den kommende tid 
over for mange forhandlinger med 
Aalborg kommune vedr. vores leje-
kontrakter på vandareal, masteskur, 
vinterplads m.m. Alle disse opgaver 
er vi allerede gået i dialog med 
kommunen om, når dette blad kom-
mer på gaden, og vi vil løbende in-
formere om handlingsforløbet - dels 
på vores hjemmeside og selvfølge-
lig her i klubbladet. 
 
Nå men ikke mere om dette emne 
nu, det er jo trods alt en sejlklub, så 
lad os vende blikket mod fjorden og 
havet samt vores dejlige havn.  
Min umiddelbare fornemmelse er, at 
Hals havn og ikke mindst vores 
klub, har et rigtig godt ry blandt gæ-
stende sejlere, dette ikke mindst tak-

(Fortsættes på side 4) 
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ket være vores havnemester, som 
går til opgaven med brask og bram, 
måske sommetider med lidt for stor 
ildhu, men han er lovlig undskyldt 
(han er jo ikke sejler). 
 
I klubhuset har der i løbet af sæso-
nen været en del musikaftner, hvilket 
mig bekendt har været en succes - 
ikke mindst blandt de gæstende sej-
lere, og jeg vil da her specielt sige 

tak til Fritz for hans iderigdom og alle 
hans hjælpere på loftet. 
Jeg håber, at seancen kan gentages 
næste år, for jeg tror det er rygtedes 
at der sker noget i Hals om somme-
ren. 
 
Jeg ved ikke, hvordan jeg skal slutte, 
så det gør jeg bare HER. 
 
Steen Borup 
 

(Fortsat fra side 3) 

Så har vi sejlet den sidste tirsdagssej-
lads i år og traditionen tro blev denne 
afviklet en lørdag formiddag, med efter-
følgende servering af forloren skildpad-
de og præmieoverrækkelse i klubhuset. 
 
Også denne sidste sejlads var præget af 
svag vind, som flere af sejladserne har 
været efter sommerferien, men ellers 
har der været nok af vejrmæssige udfor-
dringer hen over sæsonen. 
 
Som Express - sejler har jeg også haft 
mange sportslige udfordringer. Dette 
kommer til udtryk ved, at ingen på for-
hånd kan vide, hvem der er bedst på da-
gen. De fire Express både, som har del-
taget i sejladserne efter sommerferien 
har alle være vindere af én eller to sej-
ladser, hertil kommer at disse både of-
test kommer i mål inden for samme mi-
nut, så sejladserne er vældige intense 
og spændende hver gang. 
Ud fra det som jeg her har beskrevet, 
kan man mene at alt så er helt perfekt 
på vores tirsdagssejladser, men ved 
nærmere eftertanke kunne det jo tæn-
kes, at andre deltagere ikke er helt så 
tilfredse. Jeg tænker her på alle jer der 

deltager i jeres meget for-
skellige sejlbåde og som 
måske tidligere, har kunnet 
sejle et godt resultat hjem 
på tirsdagssejladserne. 
Hvordan mon I oplever, at det næsten er 
givet på forhånd, hvem der løber med 
de bedste placeringer når sæsonens re-
sultater gøres op? De seneste tre år har 
haft en Express som vinder og i år var 
de tre første placeringer besat af Ex-
press – både. Kunne det tænkes, at no-
get af det frafald vi har set i antallet af 
deltagere, har noget med denne domi-
nans at gøre? Det er heller ikke nogen 
hemmelighed at nogle af os Express 
sejlere er lidt højtråbende engang imel-
lem – vi tror måske at hver sejlads er et 
verdensmesterskab. Også dette kan 
være med til at få nogle til at trække sig 
fra at deltage, hvilket bestemt er meget 
ærgerligt. 
 
Løsningen for den kommende sæson 
kunne være, at Express – bådene, sam-
men med de X 79 både der tilmelder sig 
får deres eget løb, således at der sejles 
om placeringer i to forskellige løb. For 

(Fortsættes på side 10) 

Tirsdagssejladserne 2008 
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Ekstraordinær 
Generalforsamling 

Lørdag den 23.08.08 
 
Dirigent:  Flemming Midtgaard 
Referent:  Rita 
 
Der var 58 fremmødte. 
 
Dirigenten erklærede Generalforsam-
lingen lovligt varslet - og på grund af 
deltagerantallet - også beslutnings-
dygtig. 
 
Dagsorden:  Eventuelt køb af jord og  
 Lægård på Vestpieren. 
 
Steen orienterede om bestyrelsens 
arbejde med sagen og om møderne 
med Aalborg Kommune, samt kom-
munens opsigelse af Lægårdens le-
jemål pr. 31.12.08. 
Møderne med AaK er foregået i en 
meget positiv stemning, og AaK er 
indstillet på at hjælpe os videre. 
Da Lægården indgår i et samlet ud-
bud af byggefelt 2, og derfor er me-
get attraktiv til mange formål, og der-
for sandsynligvis vil opnå en høj pris, 
kan bestyrelsen ikke anbefale, at Bå-
delauget går ind med et bud på byg-
gefeltet. 
 
Flemming anmoder om kommentarer 
fra salen: 
Frits vil gerne have dialog om dette, 
da han anbefaler køb. 
Steen henviser til referat fra AaK – 
hvor Kulturarvsstyrelsen har erklæret 
Lægården ikke bevaringsværdig. 
Lars Skalkam: HB bør kontakte Kul-

turarvsstyrelsen 
igen og få ændret 
denne beslutning, 
så byggefelt 2 
kan deles igen. 
Erik Therkildsen: Tilslutter sig besty-
relsens beslutning og anmoder om 
afstemning herom. 
Lone Koldbro: Kan man stole på 
AaK. 
Flemming gør opmærksom på, at 
Kulturarvsstyrelsens afgørelse er 
nævnt i referatet fra mødet mellem 
AaK og HB. 
Frits opfordrer HB til at byde på Læ-
gården alene. 
 
Bestyrelsen tager kontakt til Kultu-
rarvsstyrelsen for at få klarhed over 
om der er rejst en sag. Da Lægården 
ikke er udbudt særskilt, og der derfor 
ikke kan bydes på denne alene, øn-
sker bestyrelsen ikke at byde på den-
ne separat, da buddet ifølge reglerne 
ikke vil blive behandlet. 
Bestyrelsen ønsker ikke at rejse en 
sag i Kulturarvsstyrelsen af hensyn til 
de mange forhandlinger, der forestår 
i den nære fremtid med AaK. Men 
bestyrelsen opfordrer et eller flere af 
HB´s medlemmer til at rejse sagen 
som privatperson(er). 
Frits foreslår at byde særskilt på Læ-
gården for at komme ” i spil ”. 
Erik Therkildsen forslår bestyrelsens 
forslag sendt til afstemning. 
Flemming: Der stemmes om besty-
relsens forslag – forslaget enstem-

(Fortsættes på side 6) 
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migt vedtaget. 
Afstemning om punkt 4 i Lars 
Skalkams forslag: Lars trækker 
på baggrund af diskussionen 
forslaget tilbage. 
 
Flemming redegør for, at han 
som privatperson har skrevet til 
udvalgte byrådsmedlemmer i 
AaK, og rejst spørgsmålet om 
Lægårdens bevaringsværdig-
hed. Han fik svaret, at det er et 
enigt byråd der har besluttet, at 
Vestpieren i Hals skal sælges til bolig-
formål, og at dette ikke kan ændres. 
 
Frits udtrykker utilfredshed med at 
Lars har trukket sit forslag tilbage. 
 
Dirigenten takkede for en konstruktiv 
debat. 

 
Steen: Alt skriftligt materiale i forbin-
delse med møderne med AaK vil blive 
tilgængeligt for alle medlemmer, des-
uden vil Steen bede AaK om aktind-
sigt i sagen vedrørende Kulturarvs-
styrelsen. 

(Fortsat fra side 5) 

Samlet resultat af årets tirsdagssejladser. 
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Deltagere: Hanne, Henrik, Inger og 
Peter. 
 
Næste klubblad: 
 
Af hensyn til referatet fra Ekstraordi-
nær generalforsamling skal bladet ud 
senest 01.10.08. Deadline for indlæg 
09.09.09, skal være hos Henrik den 
10.09.08. 
 
Udvalgsformænd/-kvinder udarbejder 
status indlæg inden denne dato. 

Havhingsten:  
Foredrag i aulaen Hals Skole tirsdag 
den 09.12.08 kl. 19.30 
 
Foredragsholder: Besætningsmed-
lem og museumsinspektør Louise 
Kæmpe Henriksen fra Roskilde Vi-
kingeskibsmuseum er foredragshol-
der. Vi får plakater fra museet med 
billede af ”skivet” og plads til at tryk-
ke tekst om tid og sted.  
Henrik trykker plakater og billetter. 
Inger snakker med handlende i byen 
om forsalg (2 fribilletter som løn). 

Dette sker så snart 
tingene er klar.  
 
Herefter indrykkes 
annonce i Østvend-
syssel Avis og Hals Avis om tid og 
sted. Annoncerne gentages 2 eller 3 
uger før foredraget (Peter). 
Musik på sejlerloftet 2009 – henvises 

til beslutning på bestyrelsesmøde. 
Vejrstation – henvises til bestyrel-
sesmøde. 
 
Forslag fra Mariann – hjemmesiden 

på vejrstationen bør ændres til mere 
praktiske oplysninger, som er mere 
relevant for gæstesejlerne end den 
nuværende kopi af hjemmesiden.  
Pr udvalgsmedlemmerne kommer 
med forslag til Mariann med ud-
gangspunkt i den nye velkomstfolder. 
 
Talt med pedel Roland på skolen, der 
er 275 pladser, lærred og mikrofon til 
rådighed, projektor skal vi selv med-
bringe ( Henrik ). 

Nyt fra PR-udvalget 
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Kan du give førstehjælp eller ved du 
hvordan man bruger en ” Hjertestar-
ter” 
 
Ellers kan du lære det – lørdag den 
11. oktober er der undervisning på 
Sejlerloftet.  
Underviser er Lise Dannesboe fra 
Forsvaret.  

Pris 450 kr. inklusive 
certifikat. 
Der er endnu 4 ledi-
ge pladser på holdet. 
 
Tilmelding til Peter Pedersen 35 36 
20 91 eller pgp77@hotmail.com 

Førstehjælpskursus 

Nyt fra driftsudvalget 

På nuværende tidspunkt er der 6 nye 
ansøgere til pladser i havnen og 4 
der søger om anden plads. Vi forde-
ler pladserne kort efter generalfor-
samlingen. 
 
Vigtigt Vigtigt 
 
Stativer, bukke og vogne skal 
være tydeligt mærket med bå-
dens navn og pladsnr. 
 
Klodser og andet til opklods-
ning lægges ind i vinterstativet. 

Ting der ikke er 
mærket tydeligt vil 
blive betragtet 
 
 
 
som værdiløst og fjernet. 

 
Vi har nu renoveret træ-
værket på den lille slin-
gers (100 broen ) og ud-
skiftet fortøjningsringene 
til nye faste bøjler. 
 

John Christensen Unødig last bør sættes i land inden en kapsejlads. 
Jo mindre last – jo større fart. 
Mon det er for at få mere fart på Funky Fish, 
Steen under sejlads afmonterer såvel ror som spilersta-
ge?…… 
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Vi har tilbragt vores sommerferie – 3 
dejlige uger – ombord på det gode 
skib Rebus. 
Søndag – dagen efter havkapsejlad-
sen – drog vi ud på Kattegat og satte 
efterfølgende kursen mod nord. 
Den første dag var – traditionen tro tør 
man næsten sige – fuld af prøvelser. 
Fruen ombord er ikke udpræget sø-
stærk. Især den første hele dag til søs, 
er lidt problematisk. Utilpas og træt – 
er jeg ikke til megen nytte. Går ingen 
steder uden min spand, - og vil aller-
helst bare sove. Så Poul han må klare 
sig, - og det kan han jo heldigvis. 
 
En enkelt begivenhed kunne dog sæt-
te gang i lidt aktivitet. Et særdeles be-
kendt skib kom pludselig til syne. Ide-
fix med Kristoffer, Ole og Peter om-
bord, var ligeledes på vej på somme-
rens togt i det nordlige Kattegat. 
Vi nåede frem til Rønnerhavnen. Efter 
vi var blevet kostet lidt rundt med af en 

nævenyttig frederikshavner, fik vi ro 
for natten. 
Næste dag gik turen til målet for dette 

års ferie – Skagen 
inkl.. Skagenfestival. Vi blev modtaget 
af de skønneste skawboere og havde 
en pragtfuld uge med base i Skagen 
Sejlklubs bassin. 
 
For første gang har vi haft cykler med, 
og sikke en 
frihed det 
gi’r. Vi cyk-
lede jo fra 
den ene 
side af Jyl-
land til den 
anden – så 
let som in-
genting. 
 
Ud over at komme til festival havde vi 
mange dejlige oplevelser som f.eks. 
100 års jubilæumsudstillingen på Ska-
gen Museum, rundvisning på Klitgår-
den, Skagen Bryghus, Grenen samt 
solnedgang i Gl. Skagen. Vejret viste 
sig fra sin allersmukkeste side, så alt i 
alt en herlig uge højt mod nord. 
 
Men, - vi skulle jo retur igen, og da det 
atter blev søndag, satte vi igen kursen 
mod Rønnerhavnen. Denne gang for 
at møde en – næsten opslidt – havne-
mester, idet han lige netop denne 
weekend var blevet overrendt af ikke 
mindre end 16 gæstesejlere. Måske er 
de lidt fremmedfjendske, for mandag 
morgen da vi stod op på broen til en 
aldeles smuk morgen, blev vi mødt af 
en ældre herre, som var utilfreds med, 
vi havde landstrøm. Til vores forsvar 

(Fortsættes på side 10) 

Sommeren 2008 er slut. 

Vi har kun minderne tilbage…. 
Så er det jo godt, der er masser af dem! 
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skal siges, vi havde betalt for 
strøm. Men overfuset – det 
var da det, vi blev. 
 
Næste mål var Læsø. Der ville 
vi også holde ferie i nogle da-
ge. 
Og sørme om ikke også det lykkedes 
for os at finde et lille bryghus på 
Læsø. De cykler er nu uundværlige, - 
vi var aldrig kommet så lang ud på 
landet, hvis vore ben 
skulle bære os. 
 
Vi havde sat Lene 
og Ole stævne på 
Læsø. Vi anduvede i 
det skønneste sol-
skinsvejr, men fami-
lien Øgaard skulle 
naturligvis vælge at 
ankomme i den al-
lerstørste byge. Vore 
maver nød godt af, at to af kogekun-
stens kapaciteter kom forbi, så der 
blev fortæret både flæskesteg og 
hummerhaler – dog ikke samme dag! 
 
Kursen blev atter sat mod fastlandet. 

Sæby ventede forude. 
Igen nød vi nogle dage med ople-
velser pr. cykel. Lørdag begyndte 
ferien for et nyt hold sejlere. Bodil 
og Svenning slog et slag inden 
om Sæby – de valgte for øvrigt 
også at anduve i regnvejr!! Men 

pyt!! – det var nu hyggeligt! 
 
Alt godt får en ende – det gælder også 
sommerferien. Vi kæmpede os vej syd 
på – vi lagde til i såvel Aså som Hou, 

og pludselig var 
næste havn på ru-
ten: Hals. 
 
Det vakte stor 
glæde, da vi vel 
inde i fjorden kun-
ne se, flaget var 
hejst på Kors-
holm. 
 
 

En rigtig dejlig cykel/sejler-ferie var 
slut. 

Familien Møller 

(Fortsat fra side 9) 

os vil det give den samme oplevelse af 
sejladserne som vi har haft i år, nemlig 
at konkurrencen er skærpet mellem dis-
se både. For andre deltagere vil det 
igen blive mere indbyrdes udfordrende, 
at deltage hver tirsdag og chancerne 
for at gøre et godt resultat hen over 
sæsonen, vil blive væsentlig større. 
 
Det ville bestemt være dejligt, hvis vi 
igen kunne blive 15 – 20 deltagende 
både hver tirsdag. 

 
Jeg vil slutte med at sige tak til sejlads-
udvalg, dommer og alle jer andre, der 
yder en indsats for at vi hvert år kan få 
nogle gode oplevelser på tirsdagssej-
ladserne. Jeg glæder mig allerede til 
næste sæson. 
Med stor sejlerhilsen. 
 

Flemming Midtgaard 

(Fortsat fra side 4) 
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Gode ”skud” fra tirsdagssejladserne 
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Bestyrelsesmøde 17.08.08 kl. 15.30 
 
Deltagere: John, Hanne og Peter 
 
Økonomi: Søren fraværende. 
 
Orientering: 
Der er indkommet et forslag til den eks-
traordinære generalforsamling fra Lars 
Skalkam med forskellige forslag vedrø-
rende Lægården. 
Bestyrelsen forbereder et svar til gene-
ralforsamlingen vedrørende dette, da der 
er nogle misforståelser i Lars´ viden om 
vores opsagte lejekontrakt. 
Bestyrelsen sender efter mødet med tek-
nisk forvaltning tirsdag den 19.08.08 en 
skriftlig opsigelse til Henning Christensen 
på hans del at Lægården. (Steen). 
Øvrige medlemmer får et brev om, at de 
skal fjerne eventuelle ejendele fra Læ-
gården, så den kan fremstå i ryddet til-
stand ved lejemålets ophør. 
 
28. 08. 08 besøg på Sejlerloftet fra tek-
nisk forvaltning Aalborg Kommune. Peter 
byder velkommen. 
 
Trådløst netværk: 
Peter har indhentet tilbud, men behovet 
er nu ikke aktuelt før foråret 2009 – ta-
ges op på nyt møde efter nytår. 
 
Havhingsten: 
Peter kontakter Roskilde og Hals skole 
om eventuelt foredrag til vinter om turen 
til og fra Dublin. 
Pris entre 50 kr. 
Vi vil forsøge at få forsalg af billetter i 
Brugsen, Super Best og på Turistkon-
toret. 
Peter beder Henrik om trykning af plaka-
ter og billetter. 

Hanne søger spiritusbevilling til mødet. 
 
Manglende betaling af havnepenge: 
Havnemester kan ved dokumentation af 
kontakt til båd med manglende betaling 
efterfølgende kontakte hjemhavn med 
henblik på inddrivelse af den manglende 
betaling. 
Peter laver udkast til betalingskuvert, 
Hasse kan eventuelt også indføre kon-
tortid. 
 
Vejstation: 
Der etableres permanent strøm til erstat-
ning for batteridrift i mastekranen (John). 
Vejrstationen på Sejlerloftet flyttes til for-
året ned på kontoret. (Hanne kontakter 
Henrik). 
 
Opvaskemaskinen: 
Der indkøbes ekstra opvaskebakker 
(Peter) 
 
Møde med teknisk udvalg tirsdag den 
19.08. 08, deltagere Steen og Flemming 
Midtgaard. 
 
Ekstraordinær generalforsamling den 23. 
08. 08 kl. 10, Steen er nu også deltager i 
bestyrelsesmødet: 
Der er enighed i Bestyrelsen om, at vi 
anbefaler generalforsamlingen at for-
eningen ikke skal byde på byggefelt 2 el-
ler andre felter. 
 
Eventuelt: 
Steen giver bestyrelsen en orientering pr. 
mail om resultatet af tirsdagens møde 
med teknisk forvaltning. Hanne laver ud-
kast til dagorden for generalforsamlin-
gen. 
Hans Holmgaard anmodes om, at mod-
tage deltagerne i generalforsamlingen og 

Uddrag af bestyrelsesreferater 



Side 13 

Klubblad for Hals Bådelaug  Udgivet september 2008 

udlevere stemmesedler samt vedtægter 
til aktive medlemmer.(Hanne). 
Hanne har arrangeret fortæring til gene-
ralforsamlingen. 
 
Referat bestyrelsesmøde + ad hoc ud-
valg vedrørende Lægården 
 
Deltagere: John, Flemming, Steen, Leif, 
Flemming K. Hanne og Søren 
Fraværende: Peter 

 
Flemming M. orienterede om møde med 
Aalborg Kommune 
Flemming har desuden på privat initiativ 
skrevet til byrådsmedlemmerne i Aalborg 
kommune, og påpeget at Lægården må 
være bevaringsværdig. 
 
Konklusion: Steen kontakter kommunen 
og anmoder om et møde vedrørende 
Lægården 

I gang igen 
 
Et af bådelaugets gamle medlemmer er igen i 
gang med et renoveringsprojekt.  
Erik Therkildsen har købt en Caprise 30, og 
håber på at blive klar til næste års tirsdagssej-
ladser. 
 
Vi ønsker Erik velkommen tilbage som aktiv 
og ønsker ham held og lykke med tirsdagssej-
ladserne (ikke for meget forstås). 

Ny båd i klubben 

Billeder fra Bovés tur Berlin 

Billeder fra sommertur  - indsendt helt frivilligt -  tak for det ! 



Side 14 

Klubblad for Hals Bådelaug  Udgivet september 2008 

Hals Bådelaug havde på et tidligt tids-
punkt kontakt med besætningen på 
Havhingsten, med henblik på et be-
søg i Hals på deres hjemrejse. De ud-
trykte interesse for at besøge os, men 
understregede, at det ville blive med 
kort varsel, hvis det kunne komme til 
at passe ind i deres planer. 

Det må siges at det blev tilfældet, vi 
blev ringet op af Havhingsten man-
dag den 4. august kl. 16.40, om vi 
kunne arrangere overnatning for 65 
personer samme aften. De forvente-
de at kunne være i Hals ca. kl. 21-
21.30. Vi sagde selvfølgelig ja, og en 
forespørgsel om eventuel fortæring 
blev besvaret kl.18. Ja de ville meget 
gerne have varm suppe når de kom. 
– De havde haft en lang tur fra Glyn-
gøre kl 11 i silende regn hele vejen, 
så de var godt våde og kolde, og 
trængte til noget at varme sig på. 
Hanne trommede folk sammen og vi 
ryddede Brugsens lager af suppe (fik 
forstærkning fra andre forretninger 
også) og gik i gang.  

 
Der blev ryddet i Lægården og 
spændt tovværk ud til tørresnore i 
stor stil, vasket suppetallerkner og 
hvad der ellers skulle til for at klare 

opgaven. 
Endelig kl. 23 dukkede Havhingsten 
op i mørket, og det var en taknemme-
lig besætning, der kunne komme i ly 
og få noget varmt at spise. Vi havde 

Havhingsten på besøg i Hals 
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AFRIGGERFEST 
 

Lørdag den 22 -11-2008 Kl. 19.00 
 

Kom og deltag i en festlig aften med god mad samt en svingom 

til levende musik. 
 

Meld dig til Hanne på  

Surprice@mail.dk/ Tlf 98 25 88 30 eller 20 42 34 47 

JULEFROKOST 
 

Lørdag den 06-12-08  
 

Igen I år arrangerer Anette julefrokost med den gode 

hjemmelavet menu 
 

Se opslag senere, på sejlerloftet, samt 

HB hjemmesiden. 

ondt af de 2 der havde ankervagt og 
måtte blive ombord. Der blev dog sør-
get for varm suppe til dem også. Det 
blev sent inden alle var klar til at gå til 
ro. 
Næste morgen stod den på varmt 
bad og morgenmad, inden de igen 
skulle trække i det ikke helt tørre 
tøj, og gøre klar til afgang. Denne 
gang i betydeligt bedre vejr. Det 
var overvældende med den store 
interesse for skibet, og godt at så 
mange hørte om besøget trods 
det korte varsel. Der var flere 
1000 mennesker på havnen for at 
sige farvel kl. 11. 

Vi har en aftale med Havhingsten om 
at en repræsentant kommer til vinter 
og holder foredrag om hele turen fra 
Roskilde til Dublin og retur. Vi vender 
tilbage med endelig tid og sted. 
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Aktivitetskalender 2008-2009 

 
11. oktober 2008 
Førstehjælpskursus på Sejlerloftet. 
 
22. november 2008. kl. 19:00 Afriggerfest 
Sæsonen er ved at være slut, det markeres med spisning og levende musik til 
en svingom på Sejlerloftet. Kom og vær med til en festlig aften. 
 
6. december 2008. Julefrokost 
Annette arranger igen årets julefrokost for medlemmerne. Det sker på 
Sejlerloftet. Der afholdes pakkespil så husk at medbringe pakke til en værdi af 
ca. 20 kr. 
 
9. december 2008 kl. 19:30 Havhingsten - Roskilde – Dublin og retur 
Museumsinspektør ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde og besætningsmedlem 
på Havhingsten, Louise Kæmpe Henriksen holder foredrag i Aulaen på Hals 
Skole om den spændende sejltur i vikingeskibet. Læs mere på Havhingsten.dk. 
 

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. 


