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KLUBBLAD NR 2 2011 

 

HALS BARRE REGATTA 

Lørdag den 25.06 og  

søndag den 26.06 
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Bestyrelse: 
Hans Chr. Madsen 22 19 91 43 
John Christensen 24 25 38 50 
Kirsten M. Nielsen 41 15 62 08 
Michael Brorsen 51 90 06 33 
Michael Vestergaard 23 30 18 87 
 
Sejladsudvalget: 
Hans Chr. Madsen 22 19 91 43 
Henry Petersen 23 30 09 02 
Michael Olesen 98 75 09 19 
Svenning Nielsen 98 25 22 42 
Gorm Holdt Madsen 98 25 70 00 
Søren Nielsen 98 25 02 25 
 
Aktivitetsudvalg:  
Kirsten M. Nielsen 98 18 38 81 
Lone Koldbro 98 25 25 30 
Inger Kristensen 98 25 17 15 
Rita Herberg 74 66 18 22 
Lene Jensen  98 25 69 61 
Lis Pedersen 35 36 20 91 
Eva Brix 
Hanne Hansen 98 25 88 30 
 
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 
Leif Nielsen 98 25 73 73 
 
Driftsudvalget: 
Michael Vestergaard 23 30 18 87 
Jan Tegen 98 25 46 64 
Svenning Nielsen 98 25 22 42 
Orla Bøgsted 98 25 12 20 
Ole Nielsen 98 18 38 81 
Villy Pedersen 23 26 35 30 
 
Havnemyndigheder: 
Fritidsfartøjer      -   Hals Bådelaug 
Erhvervsfartøjer  -  Aalborg Kommune 
 
Mailadresse: 
post@halsbaadelaug.dk 
Hjemmeside:  
www.halsbaadelaug.dk 
 
Havnemester: 
Hasse Christensen: 51 52 66 24  
 
Kasserer: 
Kirsten M. Nielsen 41 15 62 08 

Hals Bådelaug 
Udvalgs– og bestyrelsesmedlemmer  

Bladudgivelse nr. 2 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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Foråret er kommet, selv om det tog 
nogen tid. Varmen har manglet, men 
påsken og pinsen blev dejlig varm, 
og lige om hjørnet har vi sommerferi-
en, med de store forventninger, uan-
set om det er til en god ferie på lang-
fart, eller bare gode ture på fjorden 
eller havet. 
 
Bådpladserne er blevet fordelt med 
stort besvær, tirsdagssejladserne er 
kommet i gang, selv om de blev af-
lyst 2 aftener, på grund af for meget 
vind, og snart er der Hals Barre Cup  
- både lørdag og søndag.  
Terassen er blevet udvidet og et nyt 
rækværk er sat op. Trappen er skif-
tet, så den er blevet til at gå på, og 
det er blevet rigtigt godt. 
Maste– og materialehuset er 
der ikke sket noget nyt i trods 
mange henvendelser til Aalborg 
Kommune. Grunden blev sat af 
i februar måned, men forkert. 
Blev igen sat af i maj måned, 
igen forkert. Så måtte jeg bruge 
andre kanaler, og den skulle, 
når i læser dette, helst være på 
plads. Der bliver derfor brug for man-
ge hænder, når vi kommer i gang 
med at bygge. Det hele skal gerne 
stå færdig til efteråret, håber jeg sta-
dig. 
 
Der har være  afholdt  møde i 
Fiskeriforeningens hus, ind-
kaldt af Hals Samråd, om hvil-
ke visioner, ønsker, planer og 
tanker der skal arbejdes med 
om Hals Havns udvikling og 
fremtid. Der var sendt indby-

delser til turistfor-
eningen,  fiskerifor-
eningen,  jollelau-
get , bådelauget,  
erhvervsforeningen,  
og  marineforenin-
gen. Mødet førte til mange forslag og 
ønsker og der var en god diskussion 
om emnerne, og en hyggelig stem-
ning. Hals Samråd vil arbejde videre 
med forslagene. 
 
Gæstesejlerne er begyndt at komme 
i stort antal, det må betyde at som-
meren er nær, derfor vil jeg ønske al-
le en god sommer og god vind. 
 
 Hans Madsen 

Formandens side 
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Her i foråret skulle vi låne den 
rambuk, de har i Egense. Bæstet 
skulle slæbes tværs over fjorden, 
og det var måske ikke så let en 
sag. 
 
Men Henning, Hans og Christian 
går jo ikke af vejen for at gi’ en 
hånd med i Bådelauget, så de 
sejlede til Egense i Hennings jol-
le. 
 
Vel ude af Egense havn - med 
rambuk på slæb - skulle det vise 
sig, at de tre herrer havde glemt 
at tage sig i agt for strømforholde-
ne i Limfjorden. 
Henning, Hans og Christian ville 
ind i fjorden, men strømmen ville 
ud af fjorden. Og selv om der i 
klubben står stor respekt om de tre 
mere eller mindre skæggede her-
rer, så var det ikke noget strøm-
men i fjorden lod sig påvirke af. 
 

Heldigvis var Færge-Kaj ved tele-
fonen, og han var frisk til at kom-
me og bugsere såvel jolle som 
rambuk til Hals.  
 
Vi har desværre ingen billeder fra 
den sejlads, men ved lidt research 
på nettet har vi fundet disse bille-
der, der viser, at selv de bedste 

fartøjer kan få brug for at få et 
slæb. 
 
(Jollen er efterfølgende afhæn-
det. Om det er på grund af den-
ne hændelse, ja – det vides ikke 
med bestemthed!) 

Når Limfjorden ta’r strøm på vore 
søulke 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://images.fyens.dk/14/506014_605_450_0_0_0_0.jpg&imgrefurl=http://www.fyens.dk/article/1200522:Business-Fyn--Farvel-til-den-sidste-kaempe&usg=__lme9JQg-D6LlBX_qHlG2U-9hJRc=&h=450&w=438&sz=33&hl=da&start=9&zoom=1&tbnid=A
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Aktuelt: Sikkerhed til søs                          
TrygFondens druknestatistik viser, at kun 10% af de 

druknede i forbindelse med fritidsaktiviteter i båd var 

iført redningsvest. Generelt anbefales det altid at bære 

rednings- eller svømmevest, når du dyrker søsport og 

sejlads. 

Tjek www.sejlsikkert.dk og www.respektforvand.dk 

Annonce: 
Som tidligere annonceret her i bladet 
kan man kvit og frit afhente en ny 
klubstander hos et medlem af besty-
relsen – når den gamle stander er ud-
tjent! 

Nogen har gjort det, og andre skal da 

vist af sted efter én 

http://www.sejlsikkert.dk/
http://www.respektforvand.dk/
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Først i oktober 2010 købte John 
en ståltrappe. Orla og Hans var 
ude og se på, om den kunne kom-
me til at passe til vores terrasse? 
  
Trappen var ok, så samme dag 
blev den - efter John havde fyraf-
ten - taget ned og lagt på lager. 
Den gamle trappe var ikke sjov at 
gå på, desuden var den meget 
rådden, så den 5. marts blev den 
taget ned, og der blev 
påbegyndt en renove-
ring og udvidelse af ter-
rassen. Det er blevet 
en dejlig stor terrasse 
og en solid trappe at gå 
på. Orla vil lave en ny 
håndliste. Denne skal 
sidde oven på gelæn-
deret. 
Det var Orla og Sven-

n i n g , 
der stod 
for det 
p r a k t i -
ske arbejde. De havde 
indkøbt materialer og 
hentet stillads hos Sø-
ren.  
 
Vejret var dejligt med 
solskin, så der blev ar-
bejdet hårdt af Orla, 
Svenning, Jan, Ole, 
Hasse og Hans. Søn-

dag til aften var terrassen lavet, og 
trappen var monteret med hjælp 
fra John. Den manglede kun ca. 
en meter for af nå jorden. Ole fik 
taget mål af trappen, og han fik la-
vet og galvaniseret det stykke, 
som manglede. 
Der var noget til overs fra den trap-
pe, som John havde købt. Det 
stykke lavede Hans en lille trappe 
af, som han monterede ved gang-

(Fortsættes på side 7) 

Udvidelse af terrasse og 
udskiftning af trappe 
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broen ved toiletterne mod nord, 
samtidig med den anden trappe 
blev monteret færdig. 
Orla har lavet nyt rækværk til hele 
terrassen. Det er blevet malet og 
monteret. Det gamle rækværk var 
så råddent, bunden faldt af, men 

heldigvis er ingen kommen til ska-
de. 
Jeg vil gerne sige tak for den store 

indsats, der er blevet ydet med at 

få en flot nyrenoveret terrasse og 

en ny sikker trappe.   

     Hans 
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Som Bambi på glatis. Præcis sådan 

nærmede sejlerfolket sig den på ny-

faldent isslag ventende bus kl. 8 d. 

26.2.2011.  

Den usikre gang sås altså før der i 

bussen blev serveret rundstykker og 

en enkelt, en lille én eller måske et 

par  bette små nogen. Tom sørgede 

for alle.  

Saltbilen havde været 

ude, så der var ikke is 

men saltvand under kø-

le(re)n. Kurs Fredericia. 

Og der blev hygget og 

der blev snakket. Chri-

stian havde en kugle-

pen, som kunne skrive 

et hvilket som helst an-

tal nuller på en skibs-

kontrakt!  

Tilbage ved bussen, 

havde de fleste dog ikke 

mere end der kunne 

være i plastik-

poser. Og dog, 

Svenning hav-

de handlet garderobe med 

Elvstrøm Sejl. Det var ikke 

til Bodil. Det var til Lobo.  

Men Michael med Frigg. 

Han må have en drøm. I 

hvert fald blev han nu med-

lem af foreningen af lang-

turssejlere.  

Tiden gik hurtigt på messen. Hvem 

når hele vejen rundt  på de par timer.   

Der er så meget til øjnene. Da vi kom 

til Hals igen, så var der også noget til 

maven! Spisning på sejlerloftet. 

    Gorm 

Bustur til Bådmesse i Fredericia 
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Tirsdag den 24. maj var Kongeskibet 
Dannebrog på besøg i Hals Havn.  
 
Ombord var Dronningen og Prinsge-
malen. De skulle på besøg i Brøn-
derslev. 
At dømme efter fremmødet på Hals 
Havn en usædvanlig blæsende tirs-
dag morgen, bor der rigtig mange 
royale i Hals, og en del af os har vo-
res gang i Hals Bådelaug. Lidt i læ 
for den barske vestenvind, havde vi 
fin udsigt fra terrassen. 
Personligt havde jeg glædet mig til at 

tage nogle gode billeder tirsdag af-

ten, når vore sejlere skulle på fjorden 

for at sejle kapsejlads.  

Der skulle være en reception ombord 

på Dannebrog, og så kunne sejlerne 

jo passende lave lidt god reklame for 

kapsejlads, for såvel de kongelige 

som for gæsterne. Men der kom in-

gen billeder i kassen, for det ville ikke 

flove, så kapsejladsen blev aflyst.

    Inger 

Kongeskibet på besøg i Hals 
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Drengeturen foråret 2011 – en kap-

sejlads med forhin-
dringer. 
 
Endnu engang hav-
de skipper på Bové 
og skipper på Lobo 
taget initiativ til en 
drengetur for alle 
interesserede, så 
en fredag kl. 14 sat-
te 5 Hals-både med 
besætning kursen 

mod Læsø. Der skulle sejles kapsej-
lads. Det gik nu bare ikke helt efter 
planen, for efter nogle timers sejlads 
med kun lidt skub i skuderne, starte-
de den ene efter den anden motorer-
ne. Der var simpelthen for lidt vind, 
men regn var der nok af. Kun Sabina 
lod sejlene stå, og Preben m/
besætning kom ind lige tids nok til at 
spise aftensmaden til den aftalte tid. 
 
Vi kom til Vesterø. Der var ikke man-

ge gæster, så der var masser af 
plads til os. Som altid når vi gæ-
ster øen, stod klubhuset til vores 
disposition, så det var her, vi ind-
tog vores aftensmad fredag af-
ten. Vi havde en hyggelig aften, 
som for de flestes vedkommen-
de sluttede med et besøg på by-
ens knejpe. 
 
Vi måtte desværre konstatere, 

(Fortsættes på side 11) 

Drengeturen forår 2011 
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der ikke var fiskere på havet. Det be-
tød derfor, der ikke var jomfruhum-
mer til os lørdag morgen. Kun en en-
kelt båd fik fat i lidt, og det nød vi så 
godt af alle mand, da frokosten skul-
le indtages lørdag. 
 
Vejrudsigten lørdag lovede regn op 
af dagen, og derfor besluttede vi at 
starte kapsejladsen Læsø/Sæby kl. 
11. Vi havde en rigtig fin sejlads. 
 
Godt i havn i Sæby hed næste pro-
jekt frokost. Her nød vi godt af de 
jomfruhummere, der var sejlet med 
fra Læsø. Alt andet, der hører til en 
god frokost, var medbragt hjemme-
fra, så der var ingen der gik sultne i 
seng (for at sove til middag)!!  

 
Klubhuset i Sæby var desværre lånt 
ud til en privat fest. Det betød, vi 
måtte krybe i ly under halvtaget ved 
betalingsautomaten. Det fungerede 
også fint, - men 10 grader mere, ville 
have gjort underværker. Vi fik tilbe-
redt det lækreste aftensmad…. 
 

Søndag satte vi kurs mod Hals. Vej-

ret var ikke blevet bedre. Det var kø-

ligt og vådt. Et par både valgte at 

indtage frokosten i Asaa, men alle 

var godt i havn inden aften. 

    Poul 

 

(Fortsat fra side 10) 
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Referat fra ordinær generalforsamling 

afholdt  d. 12.03.2011               

 

Referent: Rita Herberg 

 

Der var mødt 63 stemmeberettigede 

medlemmer. 

 

Punkt 1:  Valg af dirigent 

Flemming Midtgaard blev valgt. 

Dirigenten startede med at konstatere, at 

generalforsamlingen var lovligt indvars-

let. 

 

Punkt 2: Formandens beretning 

Der har været en lille stigning i antallet 

af gæstesejlere.  

Problemer med affald, ny placering af 

container undersøges. 

Formanden takker Lis for arbejdet med 

musikaftenerne. 

Hammer på bro 300 er udskiftet. 

Der er fordelt bådpladser. 

Påbegyndt arbejde med ny trappe og ud-

videlse af terrasse. 

Ros til aktivitetsudvalget. 

Der er udgivet 3 blade i årets løb. 

Kapsejladsudvalget har afviklet 9 kapsej-

ladser. 

Der har været kursus i brug af hjertestar-

ter. 

Ingen kommentarer til formandens beret-

ning. 

 

Punkt 3: Forelæggelse af regnskab 

for 2010 

Kassereren fremlagde regnskabet. Kopi 

af regnskab uddelt. 

Frits: hvorfor opskrivning på kr 350000.- 

i 2010? Svar: Masteskuret (budget). 

Der var ikke yderligere spørgsmål til 

regnskabet. 

Flemming roste kassererens arbejde. 

Regnskabet enstemmigt vedtaget. 

 

Punkt 4: Fastsættelse af kontingen-

ter 

Formanden : ingen kontingentforhøjelse. 

 

Punkt 5:  Behandling af indkomne 

forslag 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændrin-

ger er uddelt til medlemmerne. 

I § 4 ændres ”Optagelse godkendes af 

bestyrelsen” til ”Ansøgning stiles til be-

styrelsen” 

I § 11 fjernes sætningen: ”Angående køb 

af jord ….”, da dette ikke længere er ak-

tuelt. 

Begge forslag blev vedtaget. 

 

Punkt 6: Valg af bestyrelsesmedlem-

mer 

Følgende medlemmer afgår: Hans Mad-

sen, John Christensen, Søren Strandskov. 

Søren ønsker ikke genvalg. 

På valg: Hans Madsen, John Christensen 

og Michael Vestergaard. Alle 3 blev 

valgt ved klapsalver af forsamlingen. 

 

Punkt 7: Valg af suppleant til besty-

relsen 

Leif Nielsen ønskede ikke genvalg.  

Valgt blev Kjeld Olsen. 

 

Punkt 8: Valg af revisorer og revisor 

suppleant 

Flemming Midtgaard og Henrik Eske 

Jensen blev genvalgt som revisorer. Re-

(Fortsættes på side 13) 

Referat fra Generalforsamling 
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visorsuppleant Bjarne Jensen blev gen-

valgt. 

 

Punkt 9: Valg af udvalgsmedlemmer 

Driftsudvalg: 

Jan Tegen 

Svenning Nielsen 

Orla Bøgsted 

Ole Nielsen 

VillyPedersen blev nyvalgt 

 

Aktivitetsudvalg: 

Lone Koldbro 

Vinnie Nielsen 

Inger Christensen 

Rita Herberg 

Lene Jensen 

Tom Jensen 

Lis Pedersen 

Vinnie ønsker ikke genvalg. 

Hanne Hansen og Eva Brix blev nyvalgt. 

 

Sejladsudvalg: 

Henry Pedersen 

Orla Bøgsted 

Hans Holmgaard 

Michael Olesen 

Svenning Nielsen 

Bøgsted og Holmgaard ønsker ikke gen-

valg. 

Søren Nielsen og Gorm Madsen blev ny-

valgt. 

 

PR-udvalg: 

Inger Møller 

Kristoffer Møller 

Henrik Eske Jensen 

Gorm Madsen 

Gorm Madsen ønsker ikke genvalg. 

Leif Nielsen blev nyvalgt. 

 

 

Punkt 10:  Eventuelt 

Formanden oplyste om tyveri af påhængs-

motorer og ønskede en tilkendegivelse  

fra forsamlingen vedrørende videoover-

vågning. 

Leif Mener ikke at videoovervågning vil 

have nogen effekt og synes, at det er de 

enkelte medlemmers opgave at forsikre 

udstyr. 

 

Frits: Er der en afklaring om dieselstan-

der? 

John: Der kommer en dieselstander med 

kort på havnen. 

 

Hans: Hou Havn har problemer med TBT 

fra brug af ulovlig bundmaling. Skal vi 

udelukke både med ulovlig bundmaling? 

Hvordan? 

Flere medlemmer tilkendegav at hvis det 

er ulovligt skal det ikke bruges, man er 

selv ansvarlig. Bestyrelsen blev anbefalet 

at bruge eksklusion ved overtrædelse. 

Flemming Midtgaard: Gå til havnemyn-

digheden, dvs. Teknisk Forvaltning, Aal-

borg Kommune, og derefter handles efter 

vedtægterne. 

 

Hans:  takker Orla Bøgsted for arbejdet 

med renovering af skibsrat og Søren for 

en god indsats som kasserer. 

 

Midtgaard takkede for god ro og orden. 

Generalforsamlingen sluttede kl 11:55, og 

så var der frokost. 

 

Hals den 12. marts 2011 

Rita Herberg 

  
 

(Fortsat fra side 12) 
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Der er altid noget at gøre for driftsud-
valget i Hals Bådelaug. 
 
Når man har ansvaret for havnearea-
let med tilhørende broer og pæle, 
kræver det en kæmpe indsats for at 
holde alt dette i orden. 
Det er tungt og hårdt arbejde, så det 
er med at tage de hjælpemidler i brug, 

der nu engang er til 
rådighed. 
 
Ingredienser til en 
god dag i Bådelau-
gets tjeneste kunne 
derfor sagtens lyde således: 
 
En færge, en teleskoplæsser og en 

portion frivillig arbejdskraft. Det 
var et godt stykke arbejde der 
blev udført!!  
   Tak for det. 

De kan andet end sejle Bavaria 
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HUSK ! 

 
Hals Bådelaug  
d.25 juni Hals Barre Cup havsejlads  
d.26 juni sejles der på Hals trænings-

sejlads  
Aalborg Sejlklub  
d 3 september Aalborg Hovedkapsejlads  
d 4 september Aalborg i rødt sejlads  

Gjøl Sejlklub  
D 17 september Nyfors sejlads  
D 18 september Nyfors sejlads  
Startgebyr på alle sejladser 200,00 kr. 

pr. start  
 
Der bliver en crusing class for både 

Nyt fra Kapsejladsudvalget 

Oktober 2010-maj 
2011: 
 
Peer Trølund 
Jørgensen 
Hans Magnus Nielsen 
Jørn Ejas Blanck 
Henrik S  Thomsen 

Villy Pedersen 
Eva Brix 

Thomas Cocks 
Max Strikert 

Reinholt Pedersen 
Peter Kirkegaard 

Uffe Toftelund Madsen 
Else Olsen 

Velkommen til nye medlemmer  
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Bestyrelsesmøde nr 2 afholdt  d. 07.02.11               
 
Deltagere:       
Hans Madsen (HM) 
John Christensen (JC) 
Søren Strandskov (SS) 
Kirsten Nielsen (KN) 
Michael Brorsen (MB) 
 
Referent: MB 
Næste møde :     07.03.11  kl 19:00 på Sejlerloftet    
 
Bemærkninger til sidste referat:  ingen 
 
Økonomi: 
Årsregnskab ikke på plads endnu. Rykkergebyr på opkrævninger fra næste 
år. 
 
Medlemmer: 
Et nyt medlem  
 
Orientering mm.   
Klubhus udlånt til Marinehjemmeværn 29.04-01.05   
DS-bøjer i Vejdyb fjernes fra DS-skrivelsen om bøjer, da der ikke længere er 
opsyn med bøjerne.   
 
Driftsudvalget: 
Hammeren på bro 3 er klar i uge 7. 
 
Kapsejladsudvalget:   
DESMI  Cup er afløst af Limfjords Cup. Denne sejles i 3 weekender, heraf en 
weekend i Hals med 2 kapsejladser.   Endvidere sejles der i Aalborg Hoved-
sejlads samt ”Aalborg i rødt”  i en weekend.  Gøl Sejlklub arrangerer 2 sejlad-
ser i en weekend. 
 
PR udvalget: 
Klubbladene fra år 2000 og frem ligger nu på hjemmesiden. 
 
Aktivitetsudvalget: 
P.t.. 40 tilmeldt bustur til Fredericia. 

(Fortsættes på side 17) 

Fra bestyrelsesmøderne 
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Mastehusudvalget: 
Arbejdet går i gang så snart frosten er af  jorden. 
 
Kommende arrangementer:   
Hjertestarterkursus d. 28.02.11 
Generalforsamling d. 12.03.11 
 
Eventuelt: intet 
  
Bestyrelsesmøde nr 3 afholdt  d. 06.03.11  
 
Deltagere:       
Hans Madsen (HM) 
John Christensen (JC) 
Søren Strandskov (SS) 
Kirsten Nielsen (KN) 
Michael Brorsen (MB) 
 
Referent: MB 
 
Næste møde : 
ikke aftalt      
 
Bemærkninger til sidste referat: 
ingen 
 
Økonomi: 
SS redegjorde for årsregnskabet. KN efterlyste begrundelse for at nedskrive 
værdi af klubhus.  Budget blev lagt for 2011.  
 
Medlemmer: 
ingen nye 
 
Orientering mm.   
HM tager til DS strategi-møde  i Aalborg. Indberetning af oplysninger til DS 
om Hals Havn er foretaget.  Spørgsmålet om behov for videoovervågning af 
klubhus (se referat fra møde d. 25.10.10) tages op på generalforsamlingen. 
 
Driftsudvalget: 
JC orienterede om udvalgets overvejelser vedrørende sanktioner mod med-
lemmer der anvender forbudt bundmaling. Problemet tages op på generalfor-

(Fortsat fra side 16) 

(Fortsættes på side 18) 



Side 18 

Klubblad for Hals Bådelaug    Udgivet juni 2011 

samlingen. 
 
Kapsejladsudvalget: 
intet nyt 
 
PR udvalget: 
Klubblad nr. 1 er udgivet 
 
Aktivitetsudvalget: 
intet nyt 
 
Mastehusudvalget: 
Problemer med korrekt afsætning af grund. HM kontakter Aalborg Kommune. 
 
Kommende arrangementer: 
Generalforsamling:  Ingen forslag indsendt til bestyrelsen. MB skriver forslag 
til dagsorden. 
 
Eventuelt:   intet 
 
Bestyrelsesmøde nr 4 afholdt  d. 18.03.11 
 
Deltagere:       
Hans Madsen (HM) 
John Christensen (JC) 
Michael Vestergaard (MV) 
Kirsten Nielsen (KN) 
Michael Brorsen (MB) 
 
Referent: MB 
 
Næste møde :  
18.04.11 kl 19:00 på Sejlerloftet     
 
Bemærkninger til sidste referat: 
ingen 
 
Konstituering af ny bestyrelse: 
HM : formand for bestyrelsen, formand for kapsejladsudvalg 
JC : næstformand for bestyrelsen, formand for aktivitetsudvalg  
MV : formand for driftsudvalget 
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KN : kasserer 
MB : formand for PR-udvalget 
 
Økonomi: 
KN har taget hul på projektet om at udføre al bogføring i WINKAS PRO.  
 
Medlemmer: 
2 medlemmer optaget 
 
Orientering mm.   
-MB retter vedtægterne jfr. beslutning på generalforsamling.  
-MB & HM aftaler udseende af de kuverter, der skal benyttes til indbetaling af                                                                    
havnepenge.  MB sørger for trykning hos BasisTryk i Dronninglund. 
- Det ser ud til at affaldscontainer kan placeres som ønsket ved mastekran. 
 
Driftsudvalget: 
intet nyt 
 
Kapsejladsudvalget:  
Aftenkapsejladser starter d. 3. maj. 
 
PR udvalget: 
Intet nyt 
 
Aktivitetsudvalget: 
intet nyt 
 
Mastehusudvalget:  Ifølge HM kan vi forvente endeligt svar mandag d. 
20.03.11 på problemet vedr. afsætning af mastehuset. 
 
Kommende arrangementer:   Standerhejsning lørdag d. 02.04.11 
 
Eventuelt: intet 
 
Bestyrelsesmøde nr 5  afholdt  d. 18.04.11´ 
 
Deltagere:       
Hans Madsen (HM) 
John Christensen (JC) 
Michael Vestergaard (MV) 
Kirsten Nielsen (KN) 
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Michael Brorsen (MB) 
 
Referent: MB 
 
Næste møde : 
16.05.2011  kl 19:00 på Sejlerloftet    
 
Bemærkninger til sidste referat: 
ingen 
 
Økonomi: 
KN fremlagde bevægelser på foreningskontoen for perioden  01.01 – 
18.04.2011  
 
Medlemmer: 
4 ansøgninger om medlemsskab 
 
Orientering mm: 
HM og JC tager kontakt med restaurant Carl Frederik vedr. lejemål i stueeta-
gen.   
- Rambuk lånes af Egense Sejlklub (HM)   - Muligt at opstille affaldscontainer 
ved mastekran. 
 
Driftsudvalget: 
Trappe ved terrasse gøres brugbar inden påske    - MB laver udkast til nyt 
havnereglement vedr. konsekvenser af brug af ulovlig bundmaling   - optimist-
joller pt. udlånt til Egense Sejlklub udlånes i stedet til Søspejderne (JC) 
 
Kapsejladsudvalget:   
Der afholdes formøde d. 26 april vedr. aftenkapsejlads. Nye måltal for de fle-
ste deltagere og samlet start opgives. I stedet afhænger starttidspunktet at 
måltallet, så alle både i princippet går over mållinien på samme tidspunkt.  
 
PR udvalget: 
intet 
 
Aktivitetsudvalget: 
Oversigt over arrangementer og kapsejladser er udarbejdet og lagt på hjem-
mesiden. 
 
Mastehusudvalget: 

(Fortsat fra side 19) 

(Fortsættes på side 21) 



Side 21 

Klubblad for Hals Bådelaug    Udgivet juni 2011 

Igen forsinkelse af byggestart, da der nu kræves tinglysning vedr. kabler i 
jord. HM og JC tager kontakt med Aalborg Kommune. 
 
Kommende arrangementer:  intet 
 
Eventuelt: 
intet 
 
Bestyrelsesmøde nr 6   afholdt  d. 16.05.11 
 
Deltagere:       
Hans Madsen (HM) 
John Christensen (JC) 
Kirsten Nielsen (KN) 
Michael Brorsen (MB) 
 
afbud fra Michael Vestergaard (MV) 
 
Referent: MB 
 
Næste møde : 
15.06.11 
 
Bemærkninger til sidste referat: 
MV, ikke HM, deltog i mødet med restaurant Carl Frederik  
 
Økonomi: 
KN gennemgik  bevægelser på foreningskontoen i april. 
 
Medlemmer: 
da 3 medlemmer ikke reagerede på rykkere vedr. kontingent er disse  nu slet-
tet af medlemslisten. 
3 nye personer har ansøgt om medlemskab.  
 
Orientering mm.: 
forslag til ”Havnereglement og ordensregler for Hals Havn, 2011”  godkendt 
med mindre tilføjelser. 
restaurant Carl Frederiks lejemål tages op til efteråret. 
 
Driftsudvalget: 
Aalborg Kommune vil alligevel ikke tillade at affaldscontainer placeres ved 
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mastekran. 
 
Kapsejladsudvalget:  
intet nyt 
 
PR udvalget: 
tekst på oplysningstavlerne ved broerne skal revideres. 
 
Aktivitetsudvalget: 
intet nyt 
 
Mastehusudvalget:  
har intet hørt fra Aalborg Kommune vedr. tinglysning om kabler. HM tager 
kontakt til ESV vedr. håndtering af de kabler, der findes på mastehusets 
grund. Attest vedr. påbegyndelse af byggeriet indsendes til Aalborg Kommu-
ne.  
 
Kommende arrangementer:  Tryg Fondet vil den 30.07.11 orientere om sik-
kerhed på/i Hals Havn. 
 
Eventuelt: intet 

(Fortsat fra side 21) 

Lørdag  den 30. juli, kommer 
repræsentanter fra TrygFonden 
på besøg i Hals Havn. 
Kl. 16:00 vil der være 
demonstration af livredning til 
søs. Det foregår i og omkring 
havnen med praktiske øvelser. 
 
Se mere på vores hjemmeside, 
når vi nærmer os. 
 
Her vil der være mere 
information. 

TrygFonden  

kommer på besøg i Hals Havn 
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Aktivitetskalender foråret 2011 
 

21-jun-2011 Aftensejlads 
23-jun-2011 Sankt Hans arrangement 
25-jun– 2011 Hals Barre Cup Havsejlads 
26-jun-2011 Friis Cup sejlads i fjorden 
09-aug-2011 Aftensejlads 
16-aug-2011 Aftensejlads 
19-aug-2011 2 star rundt om Læsø 
20-aug-2011 2 star rundt om Læsø 
23-aug-2011 Aftensejlads 
30-aug-2011 Aftensejlads 
03-sep/04-sep Grisefest i en naboklub 
06-sep-2011 Aftensejlads 
13-sep-2011 Aftensejlads sidste aften 
24-sep-2011 Aftensejladsen afslutning 
29-okt-2011 Afriggerfest 
03-dec-2011 Julefrokost 
10-dec-2011 Damejulefrokost 
10-mar-2012 Generalforsamling 
31-mar-2012 Standerhejsning 
 
Der vil også blive sat opslag op omkring ovenstående, men alligevel 
HUSK allerede nu  at reservere  


