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KLUBBLAD NR 3 2011 

HUSK  

AFRIGGERFEST  lørdag den 29. oktober 

på sejlerloftet  
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Bestyrelse: 
Hans Chr. Madsen 22 19 91 43 
John Christensen: 24 25 38 50 
Michael Brorsen 51 90 06 33 
Kirsten M. Nielsen 98 18 38 81 
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 Petersen 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 Nielsen: 98 18 38 81 

Hals Bådelaug 
Udvalgs– og bestyrelsesmedlemmer  

Bladudgivelse nr. 3 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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Maste- og materialehus 
Så lykkedes det endeligt at få støbt 
sokkel til det nye materiale- og 
mastehus. Det har været et langt og 
sejt træk med mange problemer - for 
at få lov til opførelsen. Set i bakspej-
let, kunne det have været gjort an-
derledes ? ? 
 
Byggetilladelsen fik vi d. 14. decem-
ber 2010 og  lejekontrakten d. 21. ja-
nuar 2011.  
Grunden blev afsat af landinspektø-
ren fra Aalborg Kommune (AaK) d. 9. 
februar, og dér begyndte problemer-
ne. Aalborg Kommune var ikke klar 
over, der stod en transformer på den 

grund, som de ville 
leje ud til os, selv 
om den var indteg-
net på tegningerne - 
målsat. ESV, som 
ejer transformeren, 
skulle høres, da de skal have ret til at 
komme til deres kabler. Jeg måtte 
sende billeder ind til AaK, så de kun-
ne se hvordan, pladsen så ud, og der 
blev sendt mange email frem og til-
bage.  
Jeg fik også en landinspektør og en 
jurist ud og se på pladsen, så der 
kunne komme en afslutning på sa-
gen. Det kom der nu ikke, da der lå 
en kloakledning under pladsen, og 

(Fortsættes på side 4) 

Formandens side 
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AaK ville have tinglyst adgang til den-
ne ledning. 
Så der blev sendt tegninger af lednin-
gens placering til Aak's kloakafdeling 
samt ansøgning om dispensation fra 
kravet om tinglysning, men vi fik af-
slag. En ny ansøgning blev sendt og  
først d.18. august, kom så den endeli-
ge byggetilladelse,  dog forudsat at 
ESV har adgang til kablerne. 
9 og 10. sep. blev soklen støbt  under 
ledelse af murer Søren og John med 
god hjælp af mange medlemmer.   
 
Spærene kom torsdag – fredag  22-23 
september og blev rejst med det sam-
me, så fredag stod skelettet til huset 
færdig - flot gjort.  
Lørdag  og især søndag, blev halvde-

len af tømmeret , der skal bære tag og 
siderne lagt. 
 
Det er planen at taget bliver lagt inden 
vinteren, og forhåbentlig når vi også at 
beklæde huset. 
 
Det skulle derfor være muligt at place-
re masterne på hylderne i huset efter-
hånden, som bådene bliver rigget af. 
Skulle der imidlertid komme forsinkel-
ser, vil træstativet blive placeret øst 
for huset, og masterne kan så lægges 
midlertidigt dér.  
     Hans 

(Fortsat fra side 3) 
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Endelig skete det.  -  Nu er der tag 
og krans på vores længe ønskede 
masteskur  -  afløseren for Lægår-
den. Meget papir og mange mails er 
der udvekslet, men nu står det her. 
Mange dygtige, flittige og frivillige 
hænder har gjort en stor indsats, for 
at masterne ved årets optagningen., 
kan komme i læ og ly. Lørdagens rej-
segilde betyder, at det bliver klar. 
 
Den sidste tid er der sket meget. Der 
er blevet lagt LYNLÅSRØR om 2 
kabler i jorden, vandmåler er flyttet 
og soklen er støbt den 9-10. septem-
ber. Huset blev rejst samme dag, 
som buerne kom. Der kom tømmer 
på,  dog afbrudt af en drengetur i 
weekenden, derefter kom taget på og 
nu rejsegilde.  
 
”Det er en stor dag for H B. Nu 
har vi vores egen hus til master 
og materiel, som vi har savnet, 
siden Lægårdens fald. 
Huset er 5 m. bredt og 21,3 m 
langt. Der kommer Aluminiums-
rulleporte i begge gavle og stål-
plader på siderne, 
Bæringer på søjlerne til master-
ne, kan flyttes efter behov. 
Økonomien på dette hus er ca. 
200 til 250 tusind kr. Vi optaget et 
rentefrit lån på 5 år hos Dansk 
Idrætsforbund, og vi har modtaget 
50.000 kr  -   doneret af Ulsted Spa-
rekasses Fond, som vi er meget tak-
nemmelige for. Det er sket med 
hjælp fra Direktør Karsten Olesen fra 
Sparekassen Vendsyssel i Ulsted.  
 

Resten af pengene 
kommer fra egen 
kasse. 
Skal vi inden vi går i 
gang med pølserne 
give huset et trefol-
digt leve, og håbe det må stå i man-
ge år.”: Således lød det fra forman-
den i hans tale ved rejsegildet, inden 
blev udråbt et trefoldigt leve. 

Rejsegilde på masteskur 
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Vi er tre par, som årligt har vores 
”ålegildetur” til Mou. 
Først var vi en båd og to camping-
vogne, så var vi tre både, og nu er vi 
to både og en autocamper. Men det 
vigtigste af alt: besætningen er den 
samme. 
De første år ringede vi til Sejlklubben 
Mou Bro for at høre, om det var i or-
den, vi brugte klubhuset, - eller der 
skulle være noget andet der. Men, da 
vi altid har fået at vide, vi bare kunne 
bruge det, er vi ligesom holdt op med 
at ringe i forvejen, og det er gået fint. 
 
Vi ankom fredag aften i et fantastisk 
flot vejr. Vi tog den nye terrasse i 
brug – en rigtig dejlig terrasse med 
en fantastisk udsigt. 
At det er en dejlig terrasse, kan an-
dre i Hals Bådelaug også snakke 
med om. Vi fik nemlig gæster til kaffe 
lørdag eftermiddag, da Bové kom for-
bi for en kort bemærkning. Hyggeligt. 
 
Så kom lørdagen hvor vi skulle dæk-
ke bord, stege ål og lave rubinstein-
kage. MEN!! Der var også en del an-

dre, der skulle dække bord, så det 
kan nok være, vi fik kolde fødder. 
Skulle der være fest? 
Hvad gjorde vi så med vore ål? 
Derfor gik vi ind for at spørge, om der 
skulle være fest. Og JA, det skulle 
der. 
Sejlklubben Mou Bro skulle have 
sensommerfest. 
 
Vi fortalte dem, hvad vore planer 
havde været, og vi fik den besked, at 
det skulle vi sandelig ikke lave om 
på. Der var også plads til os. 
Der blev hurtigt sat et ekstra bord op. 
Der blev dækket op med dug og ser-
vietter. 

Så kunne vi tilberede og 
spise ål og rubinsteinka-
ge. 
 
Jeg må sige, det var en 
flot og gæstfri modtagel-
se af en naboklub. 
  
   
Ole, Baloo 

En dejlig tur til en gæstfri naboklub 
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Jeg ringede til Lars Hansen og spurg-
te om han kunne sandblæse min bund 
og køl på båden, for min båd havde 
fået osmose 
Det mente han godt han kunne, og 
som i kan se, havde han forberedt sig 
med presenning under båden til op-
samling af brugt sand 
 
Jeg må sige, at han gjorde et fint styk-
ke arbejde. Han kunne sandblæse en 
kant kun 1cm fra vandlinjen, og han 
kunne også nøjes med kun at blæse 
det gamle bundmaling af.  
Jeg fik det, lige som jeg ville have det. 
Meget flot og det tog ca. 1 time. Det 
kostede kun 1500 kr. for hele 
båden.  
Jeg var nødt til at vente med 
kølen til, at det blev varmt 
nok, så jeg kunne give den 
epoxy primer med det  sam-
me, så snart han havde sand-
blæst den 
 
Billederne fortæller lidt om, 
hvor nemt det var. 
Jeg kørte ud til Lars med min 

båd, men jeg kan godt forestille mig, 
at han også kunne komme på havnen, 
men så skal der selvfølgelig dækkes 
af med presenninger  mellem bådene.  
 
Der kunne sikkert aftales en billigere 
pris hvis han skulle sandblæse flere 
end 1 køl/båd. Her kan i få fat i Lars. 
 

Sandblæsning  
Lars Hansen 
Hjortrommervej  3 
Gandrup 
 
 
                Erik Therkildsen 

Sandblæsning af køl og bund 
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Nordisk Sejlads fandt i år sted i dage-
ne 29. juni til 8. juli. 
Første etape gik fra Varberg og med 
måltagning ved indsejlingen til Maria-
ger Fjord. Efter måltagning sejlede 
skibene til Hobro, hvor byen festede 
for skibene den 2. og 3. juli. 
 
Den 4. juli kl. 8.00 tog Hobro afsked 
med skibene, og kursen blev sat mod 
Hals. Der var her tale om venskabs-
sejlads og ikke en kapsejlads. 
I Hals afholdt skibene den traditionelle 
grillaften. 
Der blev også grillet og hygget på Bå-
delaugets terrasse. 
 
Netop den aften viste Hals Havn sig 
fra sin allersmukkeste side, og det 

myldrede med gæster, 
gaster og andet godt-
folk. Det blev en af de 
aftener, hvor det næ-
sten var umuligt at ta’ hjem fra hav-
nen. 
 
Den 5. juli kl. 8.00 var der så afgang 
fra Hals. Starten på sidste etape skul-
le gå kl. 10.00 ude i Kattegat lige nord 
for Hals Barre Fyr. Det endelige mål 
for sejladsen var Frederikstad. 
 
Det er en fantastisk oplevelse at få 
besøg af alle de smukke gamle skibe. 
Det giver en helt speciel stemning på 
vores havn. En stemning vi også ople-
vede i 2010, da en del af deltagerne i 
Tall Ship Race lagde til i Hals. 

Nordisk sejlads 2011 
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Tirsdagssejladserne blev i år des-
værre lidt af en skuffelse.  
Der var mange aflysninger, da blæ-
sten ofte var for stærk til at sejlerne 
ville ud på fjorden og sætte deres 
grej og helbred på spil. 
 
De aftener, der blev sejlet, var en 
dejlig oplevelse. Der blev i år startet 
på en ny måde, med forskudt start, 
dvs. den langsomste båd først, efter 
en udregnet tid, og hurtigste båd til 
sidst, så hvis der blev sejlet optimalt 
af alle bådene, skulle de komme 
samlet i mål. Første båd i mål havde 
derfor vundet, og placeringerne var 
den rækkefølge som bådene kom 
ind. 
 
Bodil har stået for at notere placerin-
gerne ved årets sejladser, så årets 
klubmester kunne findes på retfærdig 
vis. 
 
Det blev Champagne Expressen 
med Steen Borup og Peter Kirke-
gaard, som blev den suveræne vin-
der i år, og J 80eren på andenplad-
sen. 
 

 
Afslutningssejlads. 
Lørdag den 24 september var 
sidste sejlads i år, og traditio-
nen tro blev der afsluttet med 
biksemad, som Lissy havde til-
beredt til sejlerne,  socialt  
samvær og sejlersnak på loftet, 
samt en større diskussion om 

(Fortsættes på side 10) 

Aftensejladser 2011 

Champagne Expressen 1 

J 80 2 

Triske 3 

Nanna 4 

Lobo 5 

Samba 6 

Mathilde (Egense) 7 

Viti 8 

Vivaldi 9 

Baloo 10 

Carthasis 11 

Sabina 12 

Mamacita 13 

Bové 14 

Athene 15 

Elsa 16 

LOBO går over 
målstregen i en 
meget flov vind 
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Klip fra årets aftensejladser 

hvem der havde retten til vejen, og 
hvem der ikke kunne sejle ordentligt. 
 
Hans 

(Fortsat fra side 9) 
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Da Dansk Sejlunion ikke vil læg-
ge bøjerne ud mere, har jeg lagt 
en ankerbøje nede i Vejdybet til 
glæde for klubbens medlemmer. 
 
Jeg tager den selv ind til efter-
året og lægger den ud igen til 
foråret. 
Chr., Bové 
 
Bestyrelsen: 
Klubbens medlemmer er glade 
for det gode initiativ. Der er rigtig 
mange, der har haft glæde af 
bøjen her i sommer. 
 
Tak for det /Hans 

Ankerbøje i Vejdybet 

Nyt fra kassereren 
Jeg har nu været kasserer i 7 måne-
der, og nedenfor kan I finde lidt om 
det, jeg har gået og puslet med. 
 
Klubben råder over regnskabspro-
grammet WINKAS, som blandt me-
get andet også kan bruges til fakture-
ring, og det er mit mål, at fakturering 
fremover skal foretages med WIN-
KAS. Derudover er det min hensigt at 
benytte WINKAS til al bogføring, hvil-
ket på sigt giver os mulighed for at 
opsige vores kontrakt med det uden-
bys firma, der hidtil har kørt boghol-
deriet for klubben. 
 
Da WINKAS er installeret på klub-
bens PC, har klubben indkøbt en 

bærbar computer, 
så jeg kan klare 
bogføringen hjem-
mefra. Opsætning 
af den bærbare 
computer samt 
etablering af kom-
munikationen mellem den bærbare 
og klubbens PC har Henrik Eske væ-
ret så venlig at sørge for. 
 
Mange er nok interesseret i vores 
indtægt fra gæstesejlere, og her viser 
de foreløbige tal ved udgangen af 
september, at på trods af den dårlige 
sommer er indtægten fra gæstesejle-
re kun faldet et par procent.  
   Kirsten Nielsen 
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Det blev så endnu en 
sommer 
med  fuld  musik på 
Sejlerloftet.  Jeg tror, 
vi er ved at være 
godt  kendt for dis-
se musikafte-
ner,  og det er jo 
dejligt.  Det blev i 
hvert fald til man-
ge  hyggelige aftener 
med rigtig  mange mennesker 
og  god stemning.  Håber på samme 
succes næste sommer. 
Endnu engang stor TAK til alle Jer, 
der hjalp til med kagebagning og 
servering, for uden Jer lod 
det sig jo ikke gøre. 
 

Lis 

Musikafterne 
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Glimt fra grisefest i Limfjordens klubhus 

Hals Barre Cup 2011 
Hals Barre Cup skulle i år have bestået 
af  en tur på havet om lørdagen og 
traditionel bane om søndagen.  
 
Lørdag bød på absolut ingen vind, og 
sejladsen blev aldrig startet  -  fornuftigt 
nok.  
 
Søndagen blev afviklet i god ro og 
orden på vores traditionelle klubbane, 
og 15 både var tilmeldt men kun 9 
gennemførte. Resultatlisten så sådan 
ud: 
 

  Løb 1   

Placering Ingen deltagere   

  Løb 2   

1 Express Champagne Expressen 

2 Express Triske 

  Løb 3   

1 X-79 Excuse Me 

2 BB-10 m Liva 

3 Scankap 99 S-kapade 

4 J/80 80'eren 

5 Scankap 99 Scanini 

  Løb 4   

1 Nonsuch 30 Carthasis 

2 Mamba 36 Samba 
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Besætningen på CoCo – har i foråret 
deltaget i et meget godt arrangement 
vedrørende sikkerhed til søs. Arrange-
mentet blev afholdt af langturssejlere i 
Aalborg Sejlklubs lokale. 
 
Kurset startede en kold og blæsende 
søndag formiddag med kaffe og rund-
stykker samt velkomst af kursuslede-
ren. Herefter startede formiddagspro-
grammet med teoretisk instruktion i 
brug af redningsveste/flåde og gen-
nemgang af de forskellige typer.  Der 
blev vist betjening af VHF/DSC radio-
anlæg samt andre elektroniske lys og 
pejleudstyr. 
Derefter fik vi demonstration af nød-
blus og raketter. 
 
Efterfølgende var der en 
brandmand som selv hav-
de sejlbåd, der holdt et 
længere og gruopvæk-
kende foredrag om 
brand om bord. Der blev 
fortalt om slukning og 
brug af f.eks. brandtæpper, pul-
verslukker, halon og vand mm. Han 
anbefalede bl.a. at vi skulle montere 
en fast pulverslukker til motorrummet 
eller bare et hul ind gennem motor-
kassen, hvorigennem der kan sprøjtes 
pulver, da det ofte vil være for farligt at 
åbne ned til en motorbrand, da flam-
merne derved vil slå op i ansigtet på 
personen, der gerne skulle sørge for 
at begrænse skaden og ikke gøres 
ukampdygtig. 
 
Foredraget gav anledning til mange 

skrækindgydende tanker, og der var 
mange af deltagerne, som gav udtryk 
for, at de ikke turde sejle mere, da det 
var for farligt, det fortog sig heldigvis 
efterfølgende, som dagen skred frem. 
 
Før frokost kom kaptajnen fra Hjem-
meværnskutteren, som lå i havnen og 
fortalte om deres forpligtigelser og ar-
bejde i forbindelse med søredning. 
 
Efter frokost var dagen afsat til den 
praktiske del af, hvad vi havde lyttet til 
om formiddagen.  
 
Det startede med, at der blev tændt 
oliebål på havnen, så vi kunne se 
hvordan de forskellige slukningsmeto-

der fungerede i praksis, og der 
var mulighed for selv at prøve 

det. Vinni tog imod tilbud-
det, og blev helt god til at 
håndtere en pulversluk-
ker. 
 
Derefter var der demon-

stration af redningsveste- og 
flåde i havnebassinet, ligeledes blev 
der demonstreret, hvordan man kom-
mer op i en oppustet redningsflåde. 
 
Senere var der rundvisning på hjem-
meværnskutteren, hvor personalet for-
klarede og demonstrerede, hvad de 
har af hjælpeværktøj i. forbindelse 
med søredning. Efterfølgende blev 
der affyret diverse nødraketter og 
nødblus mv. fra dækket af marinekut-
terne, således vi kunne se og fornem-

(Fortsættes på side 15) 

Sikkerhed til søs 
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me effekten af dem. Ligeledes blev 
der som et forsøg affyret flere nødra-
ketter, hvor sidste salgsdato for 
længst var overskredet. Alle raket-
terne fungerede, men vi kunne 
konstatere, at effekten 
(brandbarheden) fortog 
sig des ældre raket-
ten var. 
 
Efter denne demon-
stration skulle der de-
monstreres søredning. D e r 
blev sejlet et par mand ud på fjor-
den og kastet i bølgerne. Herefter 
kom der en helikopter fra luft-
havnen, som kredsede om 
de nødstedte personer, in-
den de kunne samle dem 
op. De fik en flyvetur ind 
over Aalborg, inden de 
igen kom tilbage og blev 

”droppet” i vandet, så kammeraterne i 
båden kunne samle dem op og sejle 
dem i land. 

 
Alt i alt en meget vellykket dag, 
hvor vi fra CoCo vil anbefale flere 
fra Hals Bådelaug at deltage, så-
fremt et lignende kursus bliver 
udbudt. 

 
Som en stor tillægsgevinst til kurset 

var at det var meget interessant at ta-
le med mange af de tilstedeværende 

langturssejlere, og høre nogle 
af deres mange oplevelser. 
 
Vinni og Leif 
 
  

 
 

 
 

(Fortsat fra side 14) 

 Årets anløb af både: maj 216 
 Juni 1.026 
 Juli 3.059 
 august 1.052 
 September 225 
I hele perioden har der været anløb af 34 skoleskibe. 
 

Det har givet anledning til et forbrug på: 
 Varmt vand 110 m3 på 85 grader 
 Vand i alt 878 m3 
 Toiletruller 40.200 (hvor mange kan de  
   nå jorden rundt)? 
 Antal bade 4.840 á 3 min. 
 Omsætning 16.700 fra vores rekord ;-( 
 

      Hasse 

Kolde facts fra Havnemesteren 
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Hals Barre Marathon 

Lørdag, den 5. november 2011 i Hals 
Distancer: ½ marathon og hel marathon, med 3/6 omgange af ca. 7 km 
Der er ikke DAF-opmålt distance eller chip tidtagning. 
Underlag: asfalt, grus, skovsti og sand 
Der er mulighed for omklædning og bad 
Tilmelding åbner 1. august 2011 og slutter 1. november 2011. Gebyr: 30 kr. for ½ marathon 
og 50 kr. for hel marathon. Tilmelding på mail til bjarne.jensen2@skolekom.dk. Efterfølgende 
tilsendes kontonummer til indbetaling. 
Samlet start lørdag, den 5. november kl. 10.00 fra Hals Bådelaugs klubhus på havnen. 
Forplejning: Der er hoveddepot ved start/mål med vand, saft, cola og frugt. Midtvejs er der 
et drikkedepot. 
Rutebeskrivelse: Løbet er fladt men alligevel varieret. Der løbes langs fjorden og havet på sti med 
varieret underlag, gennem skov og sommerhusområde og tilbage mod Hals og Hals havn ad cykel-
sti og fortov. 
Andre bemærkninger: Der løbes på eget ansvar. Der er gode parkeringsmuligheder på Hals havn. 
Efter utallige opfordringer fortæller jeg og viser billeder fra min tur til Antarktis og min deltagelse i 
Antarctica Marathon i februar måned efter løbet. Det foregår kl. ca. 15.00 på Sejlerloftet. Hertil 
serveres kaffe/the og kage. Der er mulighed for at købe øl og vand. 
 
Varighed ca. 1½ time. Medbring gerne familie og venner. 
         Venlig hilsen 
         Bjarne Jensen, Hals 
www.motionsløb.dk 
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Fra bestyrelsesmøderne 
Bestyrelsesmøde nr 7   afholdt  d. 15.06.11               
 

Deltagere:       
 

Hans Madsen (HM) 
John Christensen (JC) 
Michael Vestergaard (MV) 
Kirsten Nielsen (KN) 
Michael Brorsen (MB) 
Keld Olsen (KO), suppleant 
 

Referent: MB 
 

Næste møde :    29.08.11 
 

Bemærkninger til sidste referat:   ingen 
 

Økonomi:     KN udleverede kopier af bevægelserne på foreningskontoen i maj. 
 

Medlemmer:  Fire nye medlemmer. Generelle retningslinier for aftalepris på bådpladser 
blev diskuteret. 
 

Orientering mm.   
Referat fra Hals Samråds Visionsmøde blev omdelt. 
Havnepatruljen besøger Hals Havn d. 30.07.11. 
Problemer vedr. udlån af Sejlerloftet til Marinehjemmeværnet blev diskuteret. 
 

Driftsudvalget:  intet nyt 
 

Kapsejladsudvalget:  intet nyt 
 

PR udvalget: intet nyt 
 

Aktivitetsudvalget:  Arrangement i forbindelse med havkapsejlads (2*) tages op på næ-
ste møde. 
 

Mastehusudvalget: Grund er nu blevet afsat korrekt. Byggetilladelse forventes at forelig-
ge 16.06.11 
Kommende arrangementer:  Kapsejlads lør/søn 25-26 juni. 
 

Eventuelt: intet 
 

———————————— o ————————————  
  

Bestyrelsesmøde nr 8  afholdt  d. 29.08.11               
 

Deltagere:       
 

Hans Madsen (HM) 
John Christensen (JC) 
Michael Vestergaard (MV) 
Kirsten Nielsen (KN) 
Michael Brorsen (MB) 
Keld Olsen (KO), suppleant 

(Fortsættes på side 18) 
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Referent: MB 
 

Næste møde :       21.09.11 kl. 19:00 på Sejlerloftet   
 

Bemærkninger til sidste referat: ingen 
 

Økonomi:   KN udleverede bevægelser på foreningskontoen indtil 29.08.11 samt resultat-
opgørelse pr. 30.06.11.  
 

Medlemmer:  Ingen ansøgninger om medlemsskab 
 

Orientering mm.   
HM omdelte udkast til aftale om gensidig gratis liggeplads i visse perioder for medlem-
merne af klubberne i Egense, Mou og Hals. Udkast skal forhandles på møde med repræ-
sentanter fra de tre klubber. Ingen indvendinger fra bestyrelsen. 
Medlemmernes forbrug af el ved broerne tages op på næste generalforsamling. 
Havnens  trådløse internet  har været så ustabilt i sommer, at det blev taget ud af drift. 
MV vil undersøge hvad en mere driftsikker løsning vil koste.  
 

Driftsudvalget: MV fortalte, at der er stigende problemer med fordelingen af vandpladser 
(bådene bliver større) og der er derfor mulighed for en del rokeringer af pladserne næste 
sæson. Driftsudvalget overvejer også mulighederne for en bedre udnyttelse af landplad-
serne. Næste møde er mandag d. 05.09.11. 
 

Kapsejladsudvalget:  intet nyt 
 

PR udvalget:  næste møde torsdag d. 08.09.11. Tredje nummer af klubbladet forventes 
udsendt  medio oktober. 
 

Aktivitetsudvalget: Arrangement af  Grisefest d. 03.09.11 er på plads. Ca 30 deltager i 
arrangementet. 
 

Mastehusudvalget: Byggetilladelsen er modtaget fra Aalborg Kommune. Sokkel forven-
tes støbt i weekenden d. 10/11 september. 
 

Kommende arrangementer:   Grisefest d. 03.09.11 
 

Eventuelt: intet 

(Fortsat fra side 17) 

Der er truffet aftaler om bådoptagning med Hals 

Motorværksted fredag den: 

 Fredag den 28. oktober 
 Torsdag den 11. november 

 

Alle dage fra kl. 12.00. Information og tilmelding fremgår af 
opslag i klubhuset.  

Bådoptagning 
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Banen, som var planlagt til at gå rundt om Læsø, blev grundet vejret æn-
dret til at gå til Sæby fredag og tilbage til Hals lørdag.  
De to sejladser blev lagt sammen, og resultaterne ses herunder: 

Fredag den 19.8. med afgang fra Hals, Øst om 
Læsø  - pitstop i Østerby, og videre tilbage til Hals. 
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AFRIGGERFEST 
Sommeren er ved at være ovre – og hvilken ”sommer” - derfor er 

tiden kommet til vores årlige AFRIGGERFEST, der i år finder sted 

 

LØRDAG DEN 29. OKTOBER 2011 KL. 18.30 

på sejlerloftet. 

 

Der vil blive serveret god mad efterfulgt af dans til levende musik. 

Kuvertprisen anslås til kr. 195,- pr. person. 

Vin og øl købes til de sædvanligvis rimelige priser. 

 

TILMELDING SKER PÅ DEN FREMLAGTE LISTE PÅ 

SEJLERLOFTET SENEST 19. OKTOBER 2011. 
AKTIVITETSUDVALGET 

Aktivitetskalender  
 

29. oktober  2011  Afriggerfest 
3. december 2011 Julefrokost 
10. december 2011 Damejulefrokost 
10. marts 2012   Generealforsamling 
31. marts 2012   Standerhejsning 


