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KLUBBLAD NR 1 2011 

HUSK  

GENERALFORSAMLING  

På  

Sejlerloftet  

Lørdag den 12. marts kl 10:00 
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Bestyrelse: 
Hans Chr. Madsen 22 19 91 43 
Søren Strandskov:  98 75 02 34 
John Christensen: 24 25 38 50 
Michael Brorsen 51 90 06 33 
Kirsten M. Nielsen 98 18 38 81 
 
Sejladsudvalget: 
Hans Chr. Madsen 22 19 91 43 
Henry Petersen: 23 30 09 02 
Orla Bøgsted: 98 25 12 20 
Hans Holmgaard: 28 39 03 38  
Michael Olesen 98 75 09 19 
Svenning Nielsen 98 25 22 42 
 
Aktivitetsudvalg:  
Kirsten M. Nielsen 98 18 38 81 
Lone Koldbro: 98 25 25 30 
Vinni Nielsen: 98 25 73 73 
Inger Kristensen: 98 25 17 15 
Rita Herberg: 74 66 18 22 
Lene Jensen:  98 25 69 61 
Tom Jensen: 98 25 69 61 
Lis Pedersen 35 36 20 91 
 
Revisorer: 
Henrik Eske Jensen: 98 25 72 26 
Flemming Midtgaard: 98 34 26 03 
Bjarne Jensen suppl.:  98 25 22 06 
 

PR-bladudvalg: 
Michael Brorsen 51 90 06 33 
Inger Møller: 98 75 02 03 
Kristoffer Møller: 28 77 92 03 
Henrik Eske Jensen:  98 25 72 26 
Gorm Holdt Madsen: 98 25 78 09 
 
Driftsudvalget: 
John Christensen:  24 25 38 50 
Jan Tegen 98 25 46 64 
Svenning Nielsen : 98 25 22 42 
Orla Bøgsted: 98 25 12 20 
Ole Nielsen 98 18 38 81 
 
Havnemyndigheder: 
Fritidsfartøjer      -   Hals Bådelaug 
Erhvervsfartøjer  -  Aalborg Kommune 
 
Mailadresse: 
post@halsbaadelaug.dk 
Hjemmeside:  
www.halsbaadelaug.dk 
 
Havnemester 
Hasse Christensen: 51 52 66 24  

Hals Bådelaug 
Udvalgs– og bestyrelsesmedlemmer  

Bladudgivelse nr. 1 i 2011 
Ansvarshavende redaktør : 
  
 Michael Brorsen   
 (Bestyrelsesmedlem og 
 formand for PR-udvalget) 
 Udgivet i 200 eksemplarer 

HUSK DET NU ! 
 

Der skal navn og nummer 
på stativerne på vinterop-
bevaringspladsen og på 
masterne i masteskuret. 
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Så forsvandt isen for denne gang, 
og sejlerne spejder efter solen, for 
de vil gerne i gang med deres bå-
de. 
 
Der kom ikke så mange rør op af 
isen som sidste år  -  heldigvis. Det 
skyldes at der løbende blev savet 
hul i isen ved rørerne.  
 
Hammeren på 300 broen er blevet 
skiftet af Søe fra Bedsted. Nu skal 
fortøjningsringene repareres og 
monteres, så broen kan blive op-
dateret og  holde i mange år. 
 
For at komme i gang med maste-
opbevaringsskuret skal vi have 
grunden sat af, så der kan blive 
støbt sokkel lige så snart frosten er 
væk fra jorden. Der bliver brug for 
mange hænder til dette arbejde, 
og de må gerne være frivillige. 
 
Kassereren har travlt med at mod-
tage kontingent og pladsleje, samt 
med at få årsafslutningen op til ge-
neralforsamlingen d. 12 marts 
2011 gjort færdig. 
 
Snart skal bådpladserne fordeles. 
Det bliver et større puslespil. Der 
kan ikke flyttes pæle, så bådene 
må flyttes efter pladsens størrelse. 
Dette bliver mere og mere nødven-
digt, eftersom at bådene, der sø-
ger plads i havnen, bliver større og 
større. 

 
Træningssejlads 
om tirsdagen står 
igen overfor nogle 
ændringer, idet  
starten bliver på 
respittid med forskudt start. Hvis 
alle sejler optimalt, vil det betyde, 
at bådene kommer nogenlunde 
samlet i mål. 
Første start er den 3 maj og hver 
tirsdag frem til sommerferien. Sid-
ste sejlads før ferien er den  21 ju-
ni. Efter ferien starter vi igen den  
9 august, og slutter med sidste sej-
lads den 13 september. Der vil væ-
re traditionel afslutningssejlads lør-
dag d.24 september kl 10,00. 
 
Limfjordcuppen er også ændret.  
Hals Barre Cup sejles den 25. juni, 
og den 26. juni sejles der på vores 
træningsbane.  
Aalborg Sejlklubs hovedsejlads 
sejles den 3. september,  og den 
4. september sejles Aalborg i 
Rødt. 
Gjøl Sejlklub arrangerer den 17. 
og 18. september Nyfors Cup. 
 
Jeg håber, vi ses til generalforsam-
lingen den 12. marts. Det er vigtigt 
at man møder op og giver sine 
stemmer og sine meninger til ken-
de. 
 
    Hans 
 

Formandens side 
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Traditionen tro blev udvalgsmedlem-
mer m/ledsager inviteret til udvalgs-
fest på Sejlerloftet en mørk aften i fe-
bruar. 

 
Vi er 18 forskellige medlemmer, der 
sidder i udvalg, og heraf deltog de 17 
i udvalgsfesten. Et fremmøde på næ-
sten 95%. Det må siges at være me-
get flot. 
Det vidner om stor interesse for det 
sociale liv i klubben. 
Det var nu også en rigtig hyggelig af-
ten, og der var god stemning fra start 
til slut. Det var en af de fester, vi ikke 
rigtig ville gå hjem fra. 

 
Bestyrelsen er (også) 
denne aften et hårdt-
arbejdende folkefærd. Sammen med 
deres ægtefæller dækker de bord, 
bestiller mad, køber drikkevarer, ser-
verer og rydder op. Og vi må sige: 
SERVICEN VAR BARE I TOP. 
 
Undervejs var der indlæg fra alle ud-
valg. Her blev der i overskrifter fortalt 
om det forgangne år i udvalgene, og 

der var fra flere sider store roser til 
de medlemmer i Hals Bådelaug, der 
gør en særlig indsats for klubben. 

Formanden rettede i samme 
anledning en stor tak til Leif Ni-
elsen for hans store personlige 
indsats for at få vores nye ma-
steskur opført, herunder ikke 
mindst den store indsats for at 
få de offentlige instanser i tale, 
og få tingene til at køre. 
 
    Inger 

Vellykket udvalgsfest den 5. 
februar 
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Som det kan ses nedenfor, at der nu 
opnået såvel lejekontrakt, som byg-
getilladelse til at få opført vores ma-
steskur, så nu er formalia på plads. 
 
Derudover er tegninger og priser på 
huset klar. Det håber vi også, der er 
en masse frivillige hænder, der er, så 
vi så snart vejret tillader det, kan 
komme i gang med byggeriet. 
 
Som i kan se af tegningerne, bliver 
der hylder til master i midten og ude i 
siderne. Det er tænkt sådan, at den 
midterste hyldesektion er flytbar, så-
ledes at hallen evt. kan bruges til 

andre formål,  når 
masterne ikke er i 
skuret. 
 
Folk, der har lyst til 
at give en hånd 
med ved byggeriet, er meget velkom-
ne til at henvende sig. Vi vil orientere 
om forløbet og arbejdsweekenderne 
på vores hjemmeside. 
 
Projektbeskrivelse. 
Opførelse af en kombineret maste og 
opbevarings bygning, 5,0 m bred, 21 
m lang, på en lejet grund, af Aalborg 

Kommune, på en 25 års le-
jemål. 

(Fortsættes på side 7) 

Masteskuret 
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Projektets formål er opbevaring af 
master fra sejlbåde om vinteren, 
samt opbevaring af forskelligt grej 
som bådelauget bruger. F.eks. Jolle, 
motor, bøjer, redskaber, værktøj, tril-
lebør, træ, rør, eltavler, tovværk og 
lignende, samt et lille værksted i den 
ene ende, til reparation. af div. små-
ting. 
Behovet for en maste– og opbeva-
ringsbygning er kommet efter at 
grunden som LÆGÅRDEN, ( vores 
gamle lejede bygning) lå på, er ble-
vet solgt, og bygningen revet ned, 
hvorfor bådelauget ingen steder har 
til opbevaring af ovennævnte ting. Ar-
bejdet er baseret på frivilligt arbejde, 
i det omfang det er forsvarligt.  Spær 
til bygningen fremstilles af lokale 
håndværker. 

Hals Bådelaug har fået en lejeaftale 
med Aalborg Kommune. 
Byggetilladelsen har vi modtaget. 

Forslag til vedtægtsændringer 
 
På generalforsamlingen lørdag d. 12 marts 2011 vil bestyrelsen foreslå 
følgende vedtægtsændringer: 
 

i § 4 ændres ”Optagelsen godkendes af bestyrelsen” til ”Ansøgning 
om optagelse stiles til bestyrelsen” 

i § 11 fjernes sætningen ”Dog er det på generalforsamlingen d. 8 
marts 2008 besluttet, at bestyrelsen har fuldmagt til, på Hals 
Bådelaugs vegne, at forestå eventuelt køb af jord på havneområdet
- for at sikre fremtidig plads til vinteropbevaring af master.” 

 
Ændringen i § 4 er nødvendig, hvis bådelauget skal have mulighed for at 
søge Aalborg Kommune om tilskud til drift af klubhus, og ændringen i § 
11 foreslåes, da køb af jord ikke længere er aktuelt. 
 
          Bestyrelsen 
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Klubben har fra Ulsted Sparekasses 
fond modtaget et dejligt varmt tilskud 
til opførelsen af vores nye masteskur  
på kr. 50.000,-  i henhold til neden-
stående brev. 

Overrækkelsen vil blive nærmere af-
talt senere 

 

En dejlig gave 
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Julefrokosternes klub 
 
Man kan med rette give 
vores k lub t i lnavnet 
”Julefrokosternes klub”. 
I mange år var der en enkelt 
julefrokost i Bådelauget. Det 
er en julefrokost for alle 
klubbens medlemmer. 
Senere kom der endnu en 
julefrokost på banen. 
”Dagplejen” – en klub i 
klubben - bestående 
af herrer, der har nået 
en vis alder, havde 
lyst til at mødes og 
ønske hinanden glædelig 
jul hen over en sild og en snaps. 
Sidste skud på stammen er 
julefrokosten for klubbens 
damer. 
Således var der i 
december 2010 
ikke mindre en 
tre julefrokoster 
på Sejlerloftet. 
Det vidner om stor 
foretagsomhed fra 
klubbens medlemmer. 
Når nu ikke der er vejr til 
udendørs aktiviteter, så kan 
man jo lige så godt hygge sig i n -
den døre.  Som sagt så gjort. 
 
 
Bådelaugets julefrokost  
Er julefrokosten for alle medlemmer,  
og den løb af stablen lørdag den 27. 
november. 
Det var en rigtig kold dag, hvor der 
virkelig ikke var vejr til andet end at 
sidde indenfor og hygge sig med en 
lækker frokost. Aktivitetsudvalget har 

taget julefrokosten ind un-
der sin vinger, og det er 
ensbetydende med god 
dansk kvalitetsjulefro-
kostmad. Sild, kål, pøl-
se, risalamande osv. 

Som altid bød forenin-
gen på en øl og en snaps. Ef-

terfølgende var det for egen 
regning. 

Alle skulle møde 
med en pakke, såle-

des at vi kunne spille 
det traditionsrige pak-

kespil. Det resulterede i 
lidt motion til de fleste, 

idet pakkerne længst væk  
-  som altid  -  var de mest 
spændende. Efter sådan 

en gang pakkespil kan 
det konstateres, at 

barnet i os ligger lige 
i overfladen . 

 
Det bliv vist næ-

sten søndag, inden 
de sidste forlod Sejlerlof-

tet, og fra rygtesmeden forly-
der det, at der på hjemvejen fra 

julefrokosten skete flere styrt. 
Eller sagt på en anden måde: På 
trods af Isvinter, sejlede en del af bå-
delaugets medlemmer stadig rundt. 
 
De gamles julefrokost 
 Optagelsesprøven 
1. Man skal være født tres år tidli-

gere, lidt døv og glemsom er in-
gen hindring. 

2. Man skal under festen, sidde ved 
et bord for sig og må ikke blande 
sig i fuldgyldige medlemmers 

(Fortsættes på side 12) 
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snak, men skal i øvrigt øve sig 
flittigt i servicering af  medlem-
merne.   

Festen 
1. Medlemmerne mødes i god 

tid for tilberedning af frokosten.  
2. Medens Sigurd er godt i gang 

med at 

stege sil-
defileter  til alle, mø-
der Willi op med røde og hvide 
sild samt julesild med tilbehør og 
allerbedst røget ål med æg-
gestand. 

3. Henning har en steg i ovnen, der  
serveres med dejlig sprød svær 

4. Selve frokosten slutter med Risa-
lamande medbragt og serveret af 
Hans. 

5. Det hele er godt skyllet ned med 
øl og brændevin samt en Bjesk 
fra Søren, som er lavet 
på Hals-urter. 

6. Nu er der tid til 
kaffe og kager. 

7. Nu hvor vi al-
le er mætte, 
skyller vi ef-
ter og går i 
gang med ud-
veksling af historier. Hr 
starter Holger traditionen tro 
med ”Uddelerens konkurrence” 

8. Klubbens fællessang afsynges 
indtil flere gange under festen, 

dog i en langsommere takt  heni-
mod solnedgang: 

”Haps haps haps, 
nu skal vi ha snaps, 

for det skærper appetitten, 
og det rykker i banditten, 

haps haps haps, 
nu skal vi ha snaps”. 
 
9. Pris, alt inklucive  
kr. 65,00 - lidt dyrere 
end sidste forrige år. 
 
 
 
Hjemsendelse 

Hvis der er brug for 
hjælp til hjemtransporten, skal varen 
kunne afleveres fri for forhindringer 
såsom (vasketøjskurve) o.l. 
  
Vi ses igen til næste jul. 
Julefrokost 4. december 2011. 
  

Damernes julefrokost 

Den første lørdag i december var der 
arrangeret julefrokost  på Sejlerloftet  

" KUN FOR PIGER".  

 

Det blev en rigtig dejlig eftermiddag 
med herlig julemad, pakkespil, og ik-

ke mindst hyggeligt samvær. Hå-
ber denne succes kan 

gentages i år, og at 
rigtig mange vil 

møde  op. 



Side 13 

Klubblad for Hals Bådelaug  Udgivet februar 2011 

Det kan være dig, der gør en forskel. 
Så hvis du kan førstehjælp, kan det 
være en forskel til den gode side. 
Det eneste du skal huske er nogle 
ganske få ting. 
 
Førstehjælpens fire grundtrin:  
1. Skab sikkerhed (Sørg for at der 

ikke er flere, der kommer til ska-
de) 

2. Vurder personen. Er personen 
bevidstløs? Er der frie luftveje? 
Trækker personen vejret nor-
malt? Er der puls?  

3. Tilkald hjælp (Ring 1-1-2, eller få 
en anden til det) 

4. Giv førstehjælp 
5. Er personen bevidstløs men 

trækker vejret, skal han/hun lig-
ges i stabilt sideleje. 
Er der ingen vejrtrækning startes 
hjerte-lunge-redning. 

6. 30 Tryk på brystkassen (ca. 4-5 
cm) tempo svarende til 100 tryk 
pr. minut. 
2 Indblæsninger (til brystkassen 
hæver sig) 
og sådan bliver du ved til ambu-
lancen kommer eller den tilska-
dekomne selv trækker vejret 
igen. 
30-2-30-2-30-2….. o.s.v. 
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Vinterens gang i Hals 
Havn 
 
I skrivende stund er det tre måneder 
siden sne og frost holdt sit indtog i 
Danmark. 
Allerede midt i november satte det ind 
med snestorm og hård frost, og det 
kom vel bag på en enkelt bådejer, der 
ikke lige var blevet klar til at komme 
på land. Men på trods af drivis er alle, 
der ønskede det, kommet op på land-

jorden for at overvintre. 
I vinterens løb har der været meget is 
i havnen, og hvem husker ikke, hvor-
dan sidste års isvinter sendte mange 
af vore pæle op af dyndet. Det resul-
terede i et kæmpe projekt i foråret 
2010, da pælene skulle rammes i 
igen. 
 

 
Med dette i frisk erindring, er der i 
denne vinter blevet gjort en stor ind-
sats af nogle ansvarsbeviste medlem-
mer. Der er løbende blevet savet fri 
omkring pælene, og det har betydet, 
at alle pæle stadig står på snorlige 
rækker. Ved et besøg i en af nabohav-
nene kunne det konstateres, at her 
var der ikke lige nogen, der havde ta-
get sig af den opgave. 
Hos os er der orden i geledderne, 
mens det andre steder vælter rundt 
med ”mikadopinde”. 
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Ja, så sidder man og tænker tilbage på 
den forgangne sommer her i den kolde 
vinter. Og selv om der er koldt, kan det 
godt gi' varmen at tænke på de gode 
men også blæsende sejleroplevelser, 
der var i 2010.  
Vi startede jo op med at være en god 
flok ude om tirsdagen, men desværre 
blev der noget frafald, det håber vi at 
rette op på i år med nye tiltag. 
Da vores dommer har valgt nye udfor-
dringer, hvilket er glædeligt, giver det jo 
også udfordringer til kapsejladsu-
dvalget, og efter megen snak frem og 
tilbage  - er vi endt på, at vi starter fly-
vende - forstået på den måde, at vi 
starter efter vores respittal, det er tiden, 
som er beregnet efter vores DH-mål og 
banens længde. Det vil sige, at den 
båd med det mindste mål starter først 
og så videre. Hvis alle sejler optimalt i 
forhold til deres mål, betyder det, at vi 
kommer i mål samtidig :-). Med den 
startform håber vi på, at vi vil få en 
masse bådejere ud at sejle, så vi kan 
få meget snak om rig – trim – sejlads-
regler – sejl  m. m., samt hygge os ef-
ter turen oppe i klubhuset.  
De både, der ikke har målerbrev, kan 
henvende sig til udvalget og få et ca. 
mål at sejle efter. Så hvad angår tirsda-
gene så glæder kapsejladsudvalget sig 
til en ny sæson, hvor både dem, der 
mener de er rigtig seje, og dem, der 
bare gerne vil ud at sejle en tirsdags 
hygge tur, hvor der er lagt lidt ræs ind, 
kan deltage :-). 
 
Da vi de sidste par år har oplevet en 
nedgang i antallet af både, der vil sejle 
kapsejlads, har vi lavet et nyt tiltag i 
Limfjordcuppen, Hvor vi før havde sej-

ladser, der strakte 
sig over 6 weeken-
der, har vi kogt det 
ned til 3 weekender, 
med 2 sejladser - en 
om lørdagen og en 
kort om søndagen, 
så bådene kan nå at komme hjem. Der 
arbejdes på nye sponsorer, da Desmi 
og Elvstrøm sejl ikke er sponsorer 
fremover. 
De 3 weekender bliver en havsejlads 
og måske en tur i fjorden om søndagen 
her i Hals den 25 – 26 juni. 
Hovedkapsejladsen i Aalborg samt Aal-
borg i Rødt, som er den første week-
end i September. 
Gjøl Cup som er op og ned baner den 
17 – 18 september. 
SHS laver ikke deres sejlads mere. 
 
Som noget nyt er Hals Bådelaug og 
Aalborg Sejlklub gået med i et samar-
bejde om et initiativ fra Michael fra Elv-
strøm Sails, om at lave en sejlads 
rundt om Læsø. Denne sejlads kan  
der læses mere om den på 
www.elvstromsails2star.dk . 
 
Sejladsen starter den 19 August, og 
der sejles med Læsø om bagbord,. Bå-
dene skal måle over 9 meter for at del-
tage. 
 
Det var kort, hvilke tanker kapsejlads-
udvalget har haft og beskæftiget sig 
med i vinteren. 
 
Vi håber, vi alle sammen får en god 
sæson både med fart og HYGGE, god 
vind til alle. 
    Henry 

Nyt fra Kapsejladsudvalget 

http://www.elvstromsails2star.dk/
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Bestyrelsesmøde nr  8 afholdt  d. 21.09.10  kl.19:00  
 

Deltagere:       
Hans Madsen (HM) 
John Christensen (JC) 
Søren Strandskov (SS) 
Kirsten Nielsen (KN) 
Leif Nielsen (LN) 
 

Fraværende med afbud: 
Michael Brorsen (MB) 
 

Referent: HM 
 

Mastehusudvalget: 
Fra Aalborg kommune er der i slutningen af august modtaget et udkast til lejekon-
trakt for et areal på ca 160 m2  nord for Polar Seafood. Lejekontrakten blev gen-
nemgået og diskuteret i bestyrelsen. Da der var nogle punkter, der skal afklares/
ændres, tager  LN igen kontakt med Aalborg kommune. 
 

———————————— o ————————————  
 

Bestyrelsesmøde nr 9 afholdt  d. 27.09.10  
 

Deltagere:       
Hans Madsen (HM) 
John Christensen (JC) 
Søren Strandskov (SS) 
Kirsten Nielsen (KN) 
Michael Brorsen (MB) 
 

Referent: MB 
 

Næste møde :     25.10.10 kl. 19:00 på Sejlerloftet.     
 

Bemærkninger til referat fra møde 7:  ingen 
 

Økonomi:      
- der er sørget for, at bådelauget kun får 1 annonce i ”Sejleren 2011”.  
- bådelauget (KN) ansøger Aalborg kommune om at blive tilskudsberettiget, 
så tilskud til drift af klubhus kan søges.  
 

Medlemmer: 1 passivt og 1 aktivt  medlem optaget. 
 

Orientering mm.  Telefonomstillingsproblem (klubtelefon/Hasses mobil) er 
løst.  
 

Driftsudvalget:  
JC meddelte, at masterne i vinter opbevares under Polar Seafood’s halvtag. 

(Fortsættes på side 17) 

Fra bestyrelsesmøderne 
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Annonceres på klubbens hjemmeside.   
 

Kapsejladsudvalget: intet 
 

PR udvalget:  
- næste nummer af klubbladet udsendes inden afriggerfest.  
- 50 stk klubstandere som  klæbemærkat er bestilt 
- bestyrelsen ønsker ikke kabel mellem PC på sejlerloft og PC på kontor af 
sikkerhedsgrunde. To internetabonnementer opretholdes. 
 

Aktivitetsudvalget: intet 
 

Mastehusudvalget:    
To skriftlige tilbud på spær og porte til nyt mastehus blev gennemgået og dis-
kuteret. Bestyrelsen foretrækker billigste løsning, der også var mest fleksibel 
med hensyn til placering og ophæng af de bøjler masterne skal ligge på.   
 

Kommende arrangementer: Afriggerfest d. 30.10.10 
Eventuelt: 
Hasse havde mundtligt til MB foreslået en flytbar el-tavle ved Carl Frederik 
(som den på Ø-pier). Forslaget blev diskuteret, men bestyrelsen ønsker ikke 
at anskaffe en ekstra flytbar el-tavle før næste forhandling vedrørende leje af 
vandareal/opkrævningsret til havnepenge er afsluttet. 
     

———————————— o ————————————  
 

Bestyrelsesmøde nr  10 afholdt  d. 25.10.10               
 

Deltagere:       
Hans Madsen (HM) 
John Christensen (JC) 
Søren Strandskov (SS) 
Michael Brorsen (MB) 
 

Fraværende med afbud : Kirsten Nielsen (KN) 
 

Referent: MB 
 

Næste møde :    22.11.10 kl. 19:00 på Sejlerloftet.     
 

Bemærkninger til referat fra møde 8 og 9:  ingen 
 

Økonomi:     SS orienterede om foreningskonto og resultatopgørelse pr. 
30.09.10. Antallet af gæstesejlere er steget ca 5% i forhold til sidste år. 
 

Medlemmer:  Ingen nye ansøgninger. Et medlem har meldt sig ud. 
 

Orientering mm.    
- Dansk Sejlunion har ændret skæringsdato for medlemsregistrering til 1. ja-
nuar. Uheldigt, da bådelaugets oversigt over medlemmer først er klar ca. 1. 
marts. 

(Fortsat fra side 16) 

(Fortsættes på side 18) 
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- Aalborg kommune har i brev meddelt, at vedtægternes § 4 forhindrer tilskud 
til drift af klubhus. HM tager kontakt med kommunen og forklarer hensigten 
med  § 4. 
-  HM påpegede, at Ulsted Sparekasses logo manglede i sidste nr. af klubbla-
det. MB havde ved korrekturlæsningen glemt, at aftalen med Sparekassen 
omfatter både blad og hjemmeside. HM kontakter Sparekassen. 
 

Driftsudvalget:  
- betaling fra fastliggende både om vinteren blev diskuteret. Der vil blive op-
krævet samme beløb pr. uge som klubbens medlemmer betaler i sommer-
halvåret. 
 - behov for videoovervågning af klubhus og omgivelser blev diskuteret. Ta-
ges op på generalforsamling.  
 
 

Kapsejladsudvalget: Evaluering af årets kapsejladser på et møde den 
09.11.10 kl 19. 
  

PR udvalget: Klistermærke-standere til mindre både kan nu fås ved henven-
delse til et bestyrelsesmedlem.  
 

Aktivitetsudvalget: intet 
 
Mastehusudvalget:    
 - endelig lejekontrakt ikke på plads endnu. 
 - HM fremsender ansøgninger om lån til DIF/DS og om tilskud til Ulsted Spa-
rekasses Fond.    
 

Kommende arrangementer:  
 - afriggerfest d. 30.10.10 
 - julefrokost d. 27.11.10 
Eventuelt: intet. 

———————————— o ————————————  
 

Bestyrelsesmøde nr 11 afholdt  d. 22.11.10               
 

Deltagere:       
 

Hans Madsen (HM) 
John Christensen (JC) 
Søren Strandskov (SS) 
Kirsten Nielsen (KN) 
Michael Brorsen (MB) 
 

Referent: MB 
 

Næste møde :     17.01.11 kl 19:00 på Sejlerloftet     
 

Bemærkninger til sidste referat:     ingen 
 

(Fortsat fra side 17) 

(Fortsættes på side 19) 
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Økonomi:  SS gennemgik den sidste måneds bevægelser på foreningskon-
toen. Ingen bemærkninger.    
 

Medlemmer: Bestyrelsen har afvist en ansøgning fra en person, der tidligere 
er blevet ekskluderet på en generalforsamling. 
 

Orientering mm.  §4 i vedtægterne skal ændres på næste generalforsamling 
af hensyn til ansøgning om tilskud til drift af klubhus. 
 

Driftsudvalget:  
- Overslag fra Erik Søe vedr. udskiftning af hammeren på begge sider af bro 
3 accepteres.  
- HM undersøger om DS har nogle retningslinier for opdeling af døgnet ved 
opkrævning af havnepenge. 
 

Kapsejladsudvalget:  HM orienterede om at bådelauget sammen med Aal-
borg Sejlklub og Elvström Sails vil arrangere en ny type kapsejlads, Elvstrôm 
Sails 2*, i slutningen af august. Kapsejladsen starter og slutter i Hals. 
 

PR udvalget: intet 
 

Aktivitetsudvalget: intet 
 

Mastehusudvalget: Endelig lejekontrakt er stadig ikke på plads. JC kontak-
ter Leif Nielsen.  
 

Kommende arrangementer: 
- 5.2.11 Udvalgsfest 
- 15.2.11 Foredrag af Termansen 
- 26.2.11 Bustur til Fredericia Bådmesse 
Eventuelt: intet 
 

Bestyrelsesmøde nr 1 afholdt  d. 17.01.11 
 

Deltagere:    
 

Hans Madsen (HM) 
John Christensen (JC) 
Søren Strandskov (SS) 
Kirsten Nielsen (KN) 
Michael Brorsen (MB) 
 

Referent: MB 
 

Næste møde :         7. februar 2011 kl 19:00 på Sejlerloftet 
 

Bemærkninger til sidste referat:  ingen 
 

Økonomi:   SS gennemgik årsresultatet.  
 

Medlemmer:   2 nye medlemmer optaget 
 

Orientering mm.  Evt. videoovervågning af klubhus skal sættes på dagsor-
den på næste generalforsamling.  
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Driftsudvalget:   
Problemet med placering af affaldscontainer tages op med kommunen. 
Der rettes henvendelse til kommunen vedrørende råderet over vandareal 

ud for Carl Frederik. 
 

Kapsejladsudvalget: HM fortalte, at selvom kapsejladsen  ElvstrømSails2S-
tar  først afholdes i slutningen af august er der allerede 17 både tilmeldt.  
 

PR udvalget:   
Næste nummer af klubbladet planlægges udgivet inden generalforsamlin-

gen. 
MB sørger for annoncering af generalforsamling i Hals Avis. 

 

Aktivitetsudvalget:  Planlægger bustur til bådudstilling i Fredericia. 
 

Mastehusudvalget:  Revideret lejeaftale er modtaget og godkendt af besty-
relsen.  Byggetilladelse er modtaget. 
 

Kommende arrangementer:   
15.02.11 Foredrag af Termansen på Sejlerloftet 
26.02.11 Bustur til bådeudstilling i Fredericia 
28.02.11 Hjertestarterkursus på Sejlerloftet 

Eventuelt:  intet        
 

 

 

Husk at følge med på hjemmesiden. Klik eventuelt på knappen i højre side 
hvor der står: ”Brug som startside”. 
 
Der er netop blevet lagt et bladarkiv ind på hjemmesiden, så nu kan du finde 
klubbladene helt tilbage fra år 2000. 
 
Har du selv noget, du synes, vi bør reklamere lidt for på hjemmesiden, så 
skrive en mail til Kristoffer på kkmoeller@hotmail.com 
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Søredning og brandbekæmpelse ombord. 
 
Afholdes søndag d. 13. marts 2011 fra kl. 09.30 i Aalborg Sejlklub 
  

  

Program: 

 0930 - 1000 Kaffe, Velkommen m.m. 

 1000 - 1030 Elektronisk sikkerhed (DCS, Sart, Epirb, MOB melder)  

 1030 - 1230 Brand ved beredskabscenter Aalborg  

 1230 - 1330 Frokost  

 1330 - 1430 Nødraketter, redningsflåde m.m. 

 1430 - 1600 Marinehjemmeværnet, søredning m.m. 

 
Der er bindende tilmelding på mail: jp.munk@stofanet.dk med hensyn til 
frokosten. 

Sidste frist for tilmelding er den 7. marts, efter først til mølle princippet. 

(Max. 60 deltagere.) 

 

Pris kr. 50,- per person. 

 

Temadagen er arrangeret i et samarbejde mellem Aalborg Sejlklub og FTLF, 
Aktivitets gruppe Nordjylland. 

  

Med venlig hilsen 

Jette Munk - AG Nordjylland 

 

Temadag i AS 
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Musikaftner på Sejlerloftet 
2011 

  
Musikken til vores musikaftner på Sejlerloftet er nu på plads.  
Da jeg ikke har modtaget specielle ønsker eller forslag fra no-
gen,  
bliver det som følger: 
  
  
Onsdag den 6/7 :        THE WAATERFAALS   (irsk folkemusik) 
Onsdag den  13/7:      THE WAATERFAALS   (irsk folkemusik) 
Torsdag den 21/7:       TRYKKOGERNE          (harmonikamusik) 
Torsdag den 28/7:       DE SMÅBORGERLIGE GÅRDSANGE-
RE  (underholdning med lirekasse, gårdsange m.m.)  
Torsdag den 4/8:        THE KÆJLÆNDERS   (irsk & canadisk folkemusik) 
Torsdag den 11/8:      THE KÆJLÆNDERS   (irsk & canadisk folkemusik) 
  
Der vil som sidste år blive serve-
ret øl, vin, vand, kaffe og kage. 
  
Håber på stort fremmøde til disse 
hyggelige aftner.  

    Lis 
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Tirsdag den 15. fe-
bruar på Sejlerlof-
tet, bød formanden velkommen til 
Kamma og Mogens Termansen, som 
var på besøg, for at fortælle om sej-
lads i Skotland. 
 
Det var 2. gang bådelauget havde 
arrangeret foredrag med 
Mogens Termansen. Sidste 
år måtte det aflyses p.g.a. 
sygdom. Det var lige før, 
det også havde været nød-
vendigt at aflyse i år. En 
Nordøstlig kuling med pi-
vende kold luft, gjorde Sej-
lerloftet til en rigtig kold op-
levelse. 
Heldigvis kunne vi beholde 
overtøjet på, og varme os 
ved det meget spændende 
og oplysende foredrag som 
Mogens holdt for os, godt 
understøttet af 200 særde-
les flotte billeder fra hans og Kam-
mas 10 sæsoner med sejlads og op-
hold i Skotland i et halvt år ad gan-
gen. 
 

Mogens fortalte 
om de første 
ture over Nord-
søen, og hvor-
dan de havde 
forberedt sig på 
”det store hav”, 
og alligevel 

havde måttet krydse Nordsøen på 
”blikvand” for motor, da der ikke var 
noget vind overhovedet.  
 
Deres båd har en fast hjemhavn i 
Skotland, hvor den overvintrer hver 

vinter, og som også er deres hjem-
havn om sommeren, når de ikke lige 
er ude at udforske de mange spæn-
dende farvande og øer, der er i 
Skotland. Mogens og Kamma kunne 

Mogens Termansen fortæller om 
sejlads i Skotland 
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fortælle om et meget venligt folke-
færd, og at de gennem de 10 år, er 
blevet næsten indfødte. 
 
Skotland er et fascinerende sted at 
opholde sig. Især er det spækket 
med historiske minder. Rigtig 
mange af disse handler om vores 
forfædre nemlig vikingerne. Næ-
sten alle steder er historiske ste-
der, hvor vikingerne har sat sig 
spor. Der er ligeledes mange min-
desmærker om den mangeårige 
strid mod England, som i høj grad 
har præget skotternes historie, og 
som den dag i dag, påvirker skot-
ternes holdning til hovedlandet. 
 
Mogens og Kamma har alle årene 
sejlet i en Mascot 33, som har en 
fin størrelse til at kunne bo i ½ år ad 
gangen. Mogens betragter det som 
et must, at en båd har et doghouse, 
så man kan sejle i alt slags vejr. Mo-
gens vil også gerne være ude i 
cockpittet, når vejret er til det, og her 
er det vigtigt, især i farvande som de 
skotske, med mange skær og kraf-
tigt tidevand, hele tiden at kunne af-
læse alle instrumenter såvel fra 
cockpit som doghouse. 

Det kræver omhu at sejle i de skot-
ske farvande, og ikke mindst skal 
man være meget opmærksom på ti-
devandet, og have ajourførte tide-
vandstabeller med om bord, og ikke 
mindst forstå, at læse og bruge dem. 

 
I 2010 måtte Kamme og Mogens bli-
ve hjemme, da Mogens desværre 
var blevet ramt af sygdom. De er 
dog fast besluttede på, at tage turen 
igen i 2011, men når sæsonen slut-
ter, kommer båden med hjem. Mo-
gens er blevet 71 år, og selv om de 
slet ikke er mætte af Skotland, så er 
de klar til at sejle under lidt mere 
trygge og nære forhold. 

 
En mindeværdig aften af 2 årsager  
-  den positive  - et spændende og 
givende foredrag, fortalt af en entu-
siastisk foredragsholder, understøt-
tet med en mængde fantastiske bil-
leder. Den negative årsag   - et for-
bandet koldt klublokale. 
Tusind takt til Kamma og Mogens, 
fordi de ville dele deres oplevelser 
med de fremmødte. 
    Henrik 
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NY VINTERAKTIVITET FOR FRITIDSSEJLERE! 

Ohøj Hals Bådelaug. 

Vil I viderebringe nyheden om en helt ny internet-service for fritidssejlere? 

Januar og februar er en slem tid for sejlerfolket. Bådene ligger fast i isen, eller 
er lagt op på land, og det er alt for koldt og fugtigt til at male og lakere eller på 
anden måde klargøre det kære fartøj. Nogle bliver apatiske og triller 
tommelfingre, andre går hvileløse rundt og mumler noget om at stikke af 
jorden rundt, så snart isen bryder op.   
For at lette lidt på stemningen i sejlklubber og nærmeste havneknejper, har 
Foreningen Duelighedsklubben, som siden 2002 har været frontløbere for 
søsikkerhed og sejlerglæde, etableret en ny og gratis internetservice, med 
udfordringer og inspiration til  alle søfolk, som vil genopfriske eller 
vedligeholde de maritime kundskaber, og være toptrimmede bådførere når 
det endelig går løs på havet. 

God fornøjelse - det starter med et klik på "Y3-udfordringen" i menuen på: 
www.duelighed.dk 

De bedste sejlerhilsner 
DUELIGHEDSKLUBBEN 
Benjamin Kristensen, Avernakøvej 35B,  5700 Svendborg. 

http://www.duelighed.dk/
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Aktivitetskalender foråret 2011 
 

12. marts 2011 Generalforsamling 
 

 Mødet hvor man kan gøre sin indflydelse gældende for 
anliggender i klubben. 

 

2. april 2011 Standerhejsning 
 Klubstanderen hejses og en ny sæson kan begynde. 
 

23. juni 2011 Sct. Hans arrangement 
 

25. juni 2011 Hals Barre Cup 
 
Der vil også blive sat opslag op omkring ovenstående, men alligevel 
HUSK allerede nu  at reservere disse datoer til klubarrangementer. 
 


