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KLUBBLAD NR 1 2012 

HUSK  

Generalforsaming  

lørdag den 10. marts 2012 kl. 10:00 

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  
Keld Olsen (suppleant) 30 84 55 24 
 
Sejladsudvalget: 
Hans Chr. Madsen 22 19 91 43 
Henry Pedersen: 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:  
John Christensen: 24 25 38 50 
Lone Koldbro: 98 25 25 30 
Inger Kristensen: 98 25 17 15 
Rita Herberg: 74 66 18 22 
Lene Jensen:  98 25 69 61 
Tom Jensen 21 18 42 63 
Lis Pedersen 35 36 20 91 
Eva Brix 30 71 70 24 
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: 28 34 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 Nielsen: 98 18 38 81 
 41 15 62 08 

Hals Bådelaug 
Udvalgs– og bestyrelsesmedlemmer  

Bladudgivelse nr. 1 i 2012 
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 kom vinteren med kulde og me-
get sne til solskinsøen Bornholm. 
 
Her har vi kun fået et drys sne, 
men vandet i vores havn er blevet 
stift, men vi håber, at vores pæle/ 
rør bliver stående, for det er et stort 
arbejde at slå dem ned. 
 
Det er et flot stykke arbejde, der er 
blevet gjort på vores nye hus. Når 
nogle kommer og spørger: ”Hvor er 
det nye hus?”, kan de ikke finde 
det , fordi det nybyggede hus falder 
så godt sammen med de eksiste-
rende huse på havnen. Indsatsen 
med at bygge huset blev fejret på 
Hals Hotel med en gang Bowl og 
Bøf til dem som havde ydet et stort 
stykke arbejde, tak til jer. 
 
Der begynder nu at blive travlt. 
Især i driftsudvalget, for her skal 
bådpladserne fordeles under skyl-
dig hensyntagen til, hvem forlader 
klubben, og at de nye medlemmer 
får tildelt en plads. De er jo spændt 
på at høre fra udvalget, om der er 
plads til dem, og hvor. 
Kassereren har også travlt. Der er 
nogle som ikke har betalt til tiden, 
så der skal sendes en rykkerskri-
velse med gebyr ud til dem, samti-
dig med at årsregnskabet skal af-
sluttes og godkendes af revisor. 
Det giver Kirsten ekstra arbejde. 
 
Nordisk Sejlads, som i år starter i 

Hals, med Inge 
Krogh Larsen fra 
turistforeningen 
som primus motor, 
er inde i planlæg-
ningsfasen. Der er 
meget som skal falde på plads, når 
ca. 20 – 25 gamle træbåde med 
ca. 250 – 300 besætningsmedlem-
mer bruger 2 til 3 dage i Hals, før 
de sejler af sted lørdag morgen til 
Uddevalla i Sverige. Derefter går 
turen til Risør i Norge. 
 
Der er undersøgelse i gang med, 
hvad der skal gøres, for at få sejler-
loftet gjort mere varmt. Der er me-
get koldt når det blæser, og radia-
toren kan ikke give varme nok. 
 
Arbejdet med planlægning af gene-
ralforsamlingen d. 10. marts kl. 10 
er også gået i gang,  så husk at 
møde op og giv din mening til ken-
de. 
 
    Hans 

Rejsegilde på masteskur 
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Masteskuret  - færdigt arbejde... 
.og efter færdigt arbejde :Bøf & Bowl 
 
Fredag den 20. januar – midt i den 
koldeste tid, var dagen, hvor Hals Bå-
delaug syntes de ville påskønne alle 
hjælpere, som havde givet et nap 
med i forbindelse med opførelsen af 
det nye flotte masteskur på havnen. 
 
Der blev inviteret til Bøf & Bowl på 
Hals Hotel kl. 17.00. Alle blev udstyret 
med et stort glas fadøl ved ankom-
sten. Herefter gik den vilde jagt med 
at finde de rette bowlingsko – egne 
sko duer åbenbart ikke. Herefter blev 
vi opdelt i hold. Et hold til hver bane. 
 
Vi spillede i en time, hvor vi konstate-
rede, hvem der var proffer og nybe-
gyndere. Alt foregik i en hyggelig at-
mosfære, og den ekstra påfyldning af 
glasset, hjalp også til den afslappede 
stemning, og uden mobning af os, der 
havde fundet ud af, at det var nem-
mere at styre kuglen i den dertil ind-
rettede rende langs banesiden. 
 
Herefter gik vi over til det – efter min 
mening - væsentligste i dagsordenen, 
nemlig spisningen. Hotellets vært 
havde forinden spurgt os, om vi hav-
de noget imod at de ændrede menu-
en til en buffet, hvilket vi ikke havde. 
Det viste sig senere, at det var et 
godt valg. Der var mange dejlige og 
velsmagende retter stillet frem på buf-
feten, og da vi var halvgående, fandt 
vi ud af, at vi også kunne tænde lyset 
over buffeten, så herefter kunne vi 
også se, hvad vi tog på tallerkenen, 
hvilket var en stor fordel. 

 
Jeg blev afhentet 
ved 23 tiden, hvor 
festen så småt var 
ved at gå i opløs-
ning. Der var dog 
nogle, som havde 
fået langt udgangstegn, som planlag-
de, at fortsætte nede i byen. Alt i alt 
en god afregning for vores arbejde. 
 
     Leif 
 

———— o ———— 
 

Som en stor tak, 
for et flot stykke ar-
bejde med at få byg-
get vores nye mate-
riale og  mastehus, 
Inviterede bestyrel-
sen dem, som hav-
de ydet en stor ind-
sats med frivilligt ar-
bejde, til en omgang bowl med efter-
følgende buffet på Hals Hotel. 
 
Det var rigtigt hyggeligt, og det er dej-
ligt at vide, at de er bedre til at bygge 
end til at bowle, for så var huset ikke 
blevet bygget, så det kunne bruges.  
 
En rigtig hyggelig aften og en god af-
slutning på et stort stykke arbejde. 
Tak til alle.     
     Hans. 
 
Se billederne fra masteskuret næste 
side…….. 
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Kapsejladskalender 2012 
Hals Træningssejlads 

Limfjord Cup  -  Kapsejladskalender 2012 
På et møde i Aalborg Sejlklub, med deltagelse af  medlemmer fra   AS, Gjøl 
sejlklub, Sejlklubben Limfjorden  og Hals Bådelaug, blev datoerne for de sej-
ladser, som vi vil have i vores del af fjorden fastsat. 
Det er dejligt at Sejlklubben Limfjorden igen vil være med i samarbejdet i Lim-
fjordscuppen. 

Info vedr. andre stævner. 
9. juni.  Mors rundt  
15.-17. juni.  Aalborg Regatta. Ved fjorden nyt tiltag Orientering  
   vedr. Aalborg Kommune. 
28.-30. juni.  Nordisk sejlads starter i Hals den Sejladsen  starter lørdag. 
17.-18 .august. 2 star sejlads   

Tirsdage før ferien: Tirsdage efter ferien:  

8. maj 7. august 

15. maj 14. august 

22. maj 21. august  

29. maj 28. august  

5. juni 4. september  

12. juni 11. september 

19. juni 18. september  

 Lørdag d. 22. september kl. 10.00 (sidste 
sejlads) Afsluttes med spisning 

Dato Arrangør Sejlads 

12. maj Sejlklubben Limfjorden Prøver at starte en ny sejlads op 

23.-24. juni Hals Bådelaug Hals Barre Cup (Skt Hans weekend) 

15.-16. august Gjøl Sejlklub Gjøl Sejlads (gl. havnefest, nyt navn) 

1. september  Aalborg Sejlklub Hovedkapsejlads 

2. september  Aalborg Sejlklub Aalborg i Rødt – Friis Cup 

15.-16. sept. Gjøl Sejlklub Sejlads 
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En onsdag aften var der inviteret til 
billede/film-aften på Sejlerloftet. 
Lissy og Christian sejlede i som-
meren 2011 tværs gennem Sveri-
ge, til Stockholm og retur i Bové. 
 
Turen varede ca. 2 måneder. 
Midt i var der en afstikker hjem 
(uden båd), for som Christian 
sagde, så var det tradition for 
at grille bøffer med børnene til 
Sct. Hans, og det skulle der ikke 
laves om på. 
Først så vi billeder fra turen, 
og Christian fortalte, 
hvordan turen 
– i korte træk 
var forløbet. 
Det var fanta-
stisk smukke 
naturbilleder, bil-
leder af kæmpe 

sluser og bil-

leder at hyg-
ge, når der enten var ank-
ret op ved en sten, eller der var fun-
det en lille havn et eller andet sted. 

In-
gen 

tvivl 
om, de to 
sejlere har næse 
for at finde de 
gode steder. 
 
Efterfølgende 
så vi ca. 1 ti-
mes film fra 
turen. Igen 

var der masser af 
smuk natur, fred og ro. 

Christian fortalte, turen tur/retur ko-
stede ca. kr. 8.000 i sluse-penge (ca. 
kr. 1.700 i Gøtakanalen og ca. kr. 
6.250 for de øvrige sluser). 
 
Så er der til gengæld også 136 slu-
ser, hvor man – når man er på det 
højeste punkt – er 92 m over havet. 
Lissy og Christian betalte kun havne-
penge i Stockholm, - og et enkelt sted 
undervejs, så når man ser slusepri-
sen, skal man jo tænke på, der ikke 
kommer kr. 150 oveni hver dag til 

(Fortsættes på side 8) 

Lissy og Christian viste billeder og 
film fra turen til Stockholm 
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havnepenge. 
Den nye Volvo i Bové havde sit at se 
til. Der blev tilbagelagt ca. 850 sømil. 
En del af turen var naturligvis for sejl, 
men der blev brugt ca. 200 l diesel, 
så Volvoen har da fået lov til at bestil-
le lidt. 
Målet for turen var Stockholm og 
skærgården deromkring.  
 
At Skipper og hendes filmfotograf 
mest er til natur, fred og ro, fremgik 
tydeligt. Millionbyen Stockholm var ik-
ke den store oplevelse på denne tur. 
Nej, oplevelserne var at ankre op ved 
en sten – omgivet af smukke træer, 
der spejlede sig i det fuldstændig 
blanke vand. Og den stemning havde 
fotografen fanget ganske godt. 

Der var 40 fremmødte, så det var dej-
ligt med den store interesse. 
Efterfølgende var der mulighed for at 
stille spørgsmål som bl.a. gik på hol-
dingtank og søkort. Christian fortalte, 
de – for første gang – ikke havde pa-
pirsøkort med. Det ville koste kr. 
4.000 at købe søkort til det sidste 
stykke til Stockholm. I stedet havde 
de fundet svenske søkort på 
www.eniro.se. Dette sammenholdt 
med kortplotteren havde gjort, de 
havde følt sig meget godt klædt på til 
turen. 
Til sidst var der kaffe og lækker kage, 
som Skipper havde bagt. 
Tak til Lissy og Christian fordi I vil de-
le Jeres spændende ferieoplevelser 
med os. 

(Fortsat fra side 7) 

http://www.eniro.se
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Der bliver afholdt regelkursus i Aalborg Sejlklub i 
samarbejde med Dansk Sejlunion  
 

Formålet med kurset er at give sejlere, trænere og nye 
kapsejladsledere et grundlæggende kendskab til kapsejladsreglerne med fo-
kus på de regler, der gælder for kapsejlende både. Kurset henvender sig bå-
de til sejlere, trænere og kapsejladsledere.  
 
Det er også relevant for forældre og andre, som gennem deres aktiviteter in-
den for sejlsport har behov for at forstå de mest centrale kapsejladsregler. 
Regelkursus er en forudsætning for at deltage på dommer-, opmand-, og ba-
neleder2 kursus Kursusprisen dækker forplejning og kursusmaterialer.  
 
Tidspunkt: Hele dagen den 10-11 marts 2012 
Sted:  Aalborg Sejlklubs lokaler på skydebanevej 40 
Tilmelding: http://www.sejlsport.dk/Portal/ (under kurser) 

REGELKURSUS I AALBORG SEJLKLUB 

Samarbejde med naboklubber udvidet 
 
Vort samarbejde med naboklubber er blevet udvidet til også at omfatte 
Egense Sejlklub. 
Det er nu således, at medlemmer af de tre klubber: Mou, Hals og Egense 
kan overnatte gratis hos hinanden i maksimalt 2 nætter pr. uge  - dog ikke i 
skolernes sommerferie. 
I punktform ser dette således ud: 

 Skal være medlem og have bådplads i hjemhavn – princip med at 
”bytte plads” 

 Der skal føres klubstander 

 Navn og havn skal fremgå af båden 

 Maksimalt 2 fri overnatninger pr. uge 

 Aftalen gælder ikke i ugerne 26 til 31 

 Medlemmer der har udestående med hjemhavn eller gæstehavn kan 
afvises.           /Hans 

http://www.sejlsport.dk/Portal/
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Hals Bådelaug afholder 

 

ORDINÆR  GENERALFORSAMLING 
Lørdag den 10. marts 2012 kl. 10:00 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne 

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrel-

sen i hænde senest 8 dage før. 
 

Klubben er vært ved en frokost 

 

Kun adgang for medlemmer 

Bestyrelsen 

 

Husk 
 

Standerhejsning  
den 31. marts 2012  

kl. 11.00 
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Hals Barre Marathon 
Lørdag den 5. november 2011 havde 
vi lånt Bådelaugets klubhus i forbin-
delse med, at vi arrangerede hel og 
halv marathonløb i Hals. 
 
Der var start og mål ved grillhytten. 

Her var placeret et hoveddepot med 
forsyninger af forskellig slags. Ruten 
var en godt 7 km. rundstrækning, der 
skulle gennemføres 3 eller 6 gange 
alt efter, om der blev løbet halv eller 
hel marathon. Ruten gik øst på ad 
Nordsøstien ud langs fjorden og vide-
re mod nord. Der var pla-
ceret et mindre drikkede-
pot ved parkeringspladsen 
på Winthers Allé som Sø-
ren Nielsen bestyrede. 
Herfra blev der løbet ud til 
Strandvejen, langs cykel-
stien og ad Østergade til-
bage til havnen. Ruten 
havde hermed den fordel, 
at der kun skulle krydses 
en vej på hver omgang. 
Ruten var på forhånd be-
skrevet som en flad men 

alligevel varieret rute 
med varieret underlag. 
Ruten blev efterfølgen-
de rost af løberne. 
 
På forhånd ville vi være meget tilfred-

se med op til 30 deltage-
re. Så med 45 tilmeldte 
og 42 løbere på dagen 
var vi ovenud tilfredse 
med fremmødet. 
Vejret denne dag var 
nærmest perfekt til løb - 
årstiden taget i betragt-
ning. Der var let oversky-
et, tørt og næsten ingen 
vind. Løberne havde in-
gen problemer med at 
holde varmen. 
 
Der var særdeles gode 

forhold for de gæstende løbere, pårø-
rende og tilskuere i klubhuset. Gode 
toiletforhold som løberne kom forbi 
hver 7. kilometer. Gode omklædnings
- og badeforhold. Grillhytten blev 
brugt som opbevaringsrum for tasker 
m.m. Tilskuere og pårørende, som 

(Fortsættes på side 12) 
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måske skulle vente på, at andre 
blev færdige med at løbe, kun-
ne gå på sejlerloftet og tage en 
kop kaffe. Rigtig mange delta-
gere roste umiddelbart løbet og 
forholdene og flere har efterføl-
gende takket for arrangementet 
og spurgt til en gentagelse. 
 
Efter løbet fortalte Bjarne og viste bil-
leder fra sin tur til Antarktis og delta-
gelse i Antartica Marathon i februar 
måned 2011. Det var for såvel løbere 
som bådelaugets medlemmer. Her 
var deltagelsen knap så stor, men en 
del såvel medlemmer som løbere 
overværede foredraget i et par timer. I 
øvrigt bør måske nævnes at der 
blandt løberne også var nogle af bå-
delaugets medlemmer. En enkelt 

(Svenning) havde en god und-
skyldning for sin manglende 
deltagelse. Men han er nok 
med i 2012 sammen med 
endnu flere løbere. 
 

Vi vil hermed sige tak for lån af huset 
og dets faciliteter. Vi gentager løbet 
lørdag den 3. november 2012 og hå-
ber, at vi igen kan få lov til at benytte 
faciliteterne. 
 
  HØNEN 
  Tove Borg/Bjarne Jensen. 

(Fortsat fra side 11) 
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En aften i februar var der udvalgsfest 
på Sejlerloftet. En tradition som be-
stemt bør bevares. 
Bestyrelsen inviterer og er værter 
denne aften, hvor udvalgsmedlem-
merne med evt. mand/kone service-
res på fornemste vis. Denne gang 
var ingen undtagelse. 
 
Denne februaraften var en af de kol-
deste aftner, vi havde haft i denne 
vinter. Alle var i det varme overtøj, så 
bordet i sejlerkøkkenet bugnede af 
jakker, overtræksbukser, huer og 
vanter. De varme støvler stod pænt 
parkeret side om side. 
En stor elektrisk varmeblæser var sat 

op i gangen til toilet-
terne, så der var godt 
og lunt. 
Straks vi var oppe på 
Sejlerloftet, blev vi 
budt på velkomst-
drink.  
Da alle var mødt, ringede Forman-
den med klokken. ”VELKOMMEN” – 
lød det til os alle.  
Den nærmere præsentation af afte-
nens forløb, var lagt i hænderne på 
Michael (Prinsessen). Som jeg hørte 
det, var det faktisk selv samme Mi-
chael og Keld (Frigg), der have stået 
for alle forberedelserne. Stor ros til 
de to herrer. 

(Fortsættes på side 14) 

UDVALGSFESTEN  - ALTID EN SUCCES 
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Reklame: 
Brug hjemmesiden www.halsbaadelaug.dk både hvis du har 

noget på hjertet – og hvis du vil være opdateret. 

Det kom dog frem, det var Hals Ho-
tel, der havde lavet super lækkert 
mad til os. Jeg synes nu også, det 
skinnede lidt igennem, de andre be-
styrelsesmedlemmer også havde 
deltaget i løjerne. 
 
Under alle omstændigheder havde vi 
en rigtig hyggelig aften. Vi blev ser-
viceret med mad og drikke, og der 
var nok af begge dele. Snakken gik 
rigtig godt, og før end vi fik set os 
om, var klokken ”gå-hjem-tid”. 
Vi måtte igen i overtrækstøjet og de 

varme støvler – og så ellers gå rask 
til på hjemvejen. 
 
Nu sidder der jo nok mange læsere 
og tænke: Hvordan kommer jeg dog 
med til sådan en hyggelig aften på 
Sejlerloftet?? - Ja, så er svaret her: 
 
Der er snart generalforsamling, og 
det er her, udvalgene bliver besat. Så 
har du lyst til at give en hånd med i et 
udvalg, så kom ud af busken den 10. 
marts. 
     Inger 

(Fortsat fra side 13) 

http://www.halsbaadelaug.dk
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Fra starten tegnede det rigtig godt 
med 12 tilmeldinger til damernes 
julefrokost lørdag, den 
10.december 2011. 
Men lidt efter 
lidt meldte 
nogle fra. 
Andre blev i 
sidste øjeblik 
overtalt til at 
komme, og til 
sidst var vi 6, 
der trods det lille 
antal blev enige 
om at gennemføre. 
Og hvilken eftermid-
dag. Det blev simpelt-
hen bare så sjovt og 
hyggeligt. 

  
Selvfølgelig fik vi dejlig ju-
lemad, og vi raflede om ga-
ver. Jeg havde taget en kon-
kurrence med, hvor det gjaldt 
om at åbne en godt forseglet pakke 
med to gafler. Det skabte en del mor-
skab.  
                                   
Med kun 6 deltagere blev det til 
en del snapse til hver, og da Lis 
havde taget en spørgekonkur-
rence med, blev vores parat-
viden sat på en alvorlig prø-
ve. 

  
Heldigvis havde Joan af-
talt at blive hentet af Hans, 
og jeg kørte hjem med dem. Jeg 
var glad for, at Hans kunne hjælpe 

med at holde på mit hus, så jeg 
kunne ramme nøglehullet. 

  
Det var en forrygende god 
eftermiddag, så næste 
gang håber vi, der er flere, 
der vil deltage, så vi kan 
være flere om at dele 
snapsen. 
  
Med venlig hilsen 
Rita 

DAMEJULEFROKOST  - 2011 
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Vi mødtes, som tidligere år kl. 
11.00. for ved fælles hjælp, at tilbe-
rede maden og dække bord, som 
gerne skal stå klar ved tolvtiden – 
hvis det ikke er tilfældet, må man 
gerne her tage den første øl. 
 
Nu er jeg så frimodig at skrive som 
tidligere år, men når sandheden skal 
frem, så har jeg kun deltaget ét år 
før. Man skal først gøre sig fortjent 
og godkendes af tidligere deltagere 
– tillige skal dåbsattesten have op-
nået en lidt laset og gullig farve. Når 
disse betingelser er opfyldt, må man 
allernådigst deltage på prøve – hvor 
det første år er på bagerste række 
og kun tale, når man bliver spurgt. 
Nu hvor jeg har deltaget 2 år, formo-
der jeg, at jeg er fuldgyldigt medlem. 
 
I år var der problemer med stegning 
af fiskefileterne, da Sigurd meldte 
sig syg, og det plejer at være ham, 
der sørger for stegningen, og efter 
sigende, er der ikke andre, der kan 
gøre det, så godt som ham. Vi vove-
de et forsøg i nødens stund, da Orla 
oplyste, at det kunne han også gø-
re. For hans præstation, blev der 
uddelt 4,5 kokkehuer ud af 5 mulige. 
Så skulle vi komme i samme klem-
me igen, så må han gerne gentage 
succesen. 
 
Willi havde også, som sædvanlig 
sørget for indkøb af 3 forskellige 
slags sild, der skulle jo noget til for 
at ”fortynde” snapsen. Willi introdu-
cerede sildene, som en anden bed-
re tjener, så vi var ikke i tvivl om, 

hvad vi spiste, hvilket 
han også fulgte op på, 
da vi kom til den røge-
de ål. Han klagede 
over at den ikke var fra 
fjorden og hjemmerø-
get. Dette blev der dog rådet bod 
på, da han frembragte en lille folie-
pakke fra ”lommeuldet”, hvori han 
havde et ca. 5 cm stykke hjemmerø-
get ål, så kunne der blandt udvalgte 
medlemmer foretages smagsprøver. 
Jeg blev ikke helt klar over resulta-
tet, men snakken gik vældigt. 
 
Under frokosten blev den traditions-
bundne snapsesang gentaget en 
del gange, hvilket løftede stemnin-
gen på flere måder. Denne traditi-
onsbundne julefrokost kunne heller 
ikke i år holdes uden at Holger for-
talte sin historie om manden, der 
kom i brugsen og vandt en flaske 
snaps ved at skrive et vers. Jeg kan 
desværre ikke gentage historien 
her, da det er et pænt blad. 
 
Alt i alt forløb julefrokosten ved fæl-
les hjælp godt, og det blev en rigtig 
hyggelig eftermiddag med god mad 
og en lille en til ganen, og ej at for-
glemme – uden kvinder. 
 
Efter sigende kom alle godt hjem, 
og jeg vil gerne sige tak til arrangø-
rerne Tom og Henning for et fint ar-
rangement. De er begge genvalgt 
som arrangører af frokosten 2012, 
 
   Leif fra CoCo. 

DAGPLEJENS JULEFROKOST  - 2011  
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I efteråret 2011 var Joan og Hans på 
et dejligt flodkrydstogt på den Portugi-
siske flod Douro.  

 
En stormfuld februar-aften, havde de 
inviteret til ”kom-sammen” på Sejler-
loftet, hvor de viste mange dejlige 
billeder fra det noget varmere him-
melstrøg. 
 
Dourofloden udspringer i Spanien og 
strømmer mod vest gennem Portugal 
til Porto ved Atlanterhavet, og det var 
her, krydstogtet startede. 
 
Første oplevelse var en 
sightseeing i Porto. Joan 
og Hans tog en Hop on 
hop off tur med bus. Tu-
ren førte dem rundt i sto-
re dele af byen. De så 
bl.a. de mange broer i 
Porto. En af dem er i to 
etager. De så også de 
historiske Rabelo-både. 
Bådene brugte man til-
bage i tiden som fragtski-
be, når portvinstønder 

skulle fragtes på Duo-
ro. 
 

Efterfølgende var 
der ombordstigning 
i skibet med navnet: Infante de 
Henrique. Det var et skib med 
plads til 142 krydstogtgæster, men 

på denne tur var der 124 passagerer. 
Skibet er 75 m lang, 11,4 m bred. Ski-
bet sejlede kun om dagen, således 
man fik mest muligt ud af turen igen-
nem den skønne natur. 

(Fortsættes på side 18) 

Flodkrydstogt på Douro 



Side 18 

Klubblad for Hals Bådelaug  Udgivet marts 2012 

Floden slynger sig gennem et smukt 
landskab med dybe slugter omgivet af 
terrasser med tusindvis af vinmarker. 
Druerne dyrkes langs floden, og på de 
mange vingårde forvandles druerne til 
portvin. Der blev naturligvis smagt på 
portvinen på sådan en tur. 
 
Joan og Hans var på en 200 km lang 
sejlads ind i landet. Da skibet vendte, 
var de 125 m over havet. 

 
Det var store sluser, de blev sluset 
igennem. Især den første, hvor de 
blev sluset 35 m op. Slusekammeret 
rummer ca. 36.700 m3 vand, så enten 
det nu er et skib, der er på vej op eller 
ned, så skal der flyttes så store 
mængder vand. Ved alle sluserne var 

der kraftværker. 
 
Livet ombord havde Joan og Hans 
kun rosende ord om. Skibet var flot og 
godt vedligeholdt, og der blev dagligt 
gjort meget for, det hele tog sig pænt 
ud. Således blev messing pudset hver 
dag. 
 
Maden var lækker, der var rigeligt, og 
servicen var helt i top. 
 
Efter 200 km sejlads var det tid til at 
vende skuden, hvorefter det gik retur 
til udgangspunktet. En dejlig tur med 
en temperatur på omkring 30 grader. 
 
Der var også denne aften stort frem-
møde på Sejlerloftet. Dejligt med inte-
resse, når nogen tager initiativ til en 
hyggelig sammenkomst. Joan havde 

bagt kage, så mens en video om en 
tur i slusen rullede over lærredet, nød 
vi lækker hjemmebag. 
 
Tak til Joan og Hans for en hyggelig 
aften. 
 
    Inger 

(Fortsat fra side 17) 
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Fra bestyrelsesmøderne 

Bestyrelsesmøde nr 9 afholdt  d. 
21.09.11 

 
Deltagere: 
 
Hans Madsen (HM) 
Michael Vestergaard (MV) 
Kirsten Nielsen (KN) 
Michael Brorsen (MB) 
Keld Olsen (KO), suppleant 
Fraværende med afbud:  John Chri-
stensen (JC) (arbejdede på mastehus!) 
 
Referent: MB 
 
Næste møde : 
18.10.2011 kl 19:00 på Sejlerloftet 
 
Bemærkninger til sidste referat:  in-
gen 
 
Økonomi:  
KN fremlagde bevægelser på forenings-
konto og fortalte at overgang til fakture-
ring og bogføring med WINKAS skrider 
planmæssigt frem.  
 
Medlemmer: ingen ny medlemmer. 
 
Orientering mm. 
bestyrelsen har vedtaget, at der opret-
tes en aftale med Egense og Mou om 
gensidig gratis overnatning 2 nætter pr. 
uge udenfor højsæsonen. 
Hjemmeværnet låner Sejlerloftet 
31.3.12-1.4.12 
 
Driftsudvalget:  
fordeling af landpladser tages op på 
næste generalforsamling 
MRC Computer har fremsendt tilbud på 
etablering af trådløst internet. Grundet 
lidt uklarhed i tilbuddet tages det op 
igen på næste møde (MV) 

vandslange og flytbar el-
tavle etableres for land-
pladser længst mod syd 
(HM) 
 
Kapsejladsudvalget:  
Sidste kapsejlads lørdag d. 24.9.11. 
 
PR udvalget: Orientering om sidste nyt 
i mastehus bringes i blad og på hjem-
mesiden. 
 
Aktivitetsudvalget:  
Intet nyt 
 
Mastehusudvalget: Soklen er støbt. 
Spær rejses sidst i september og hu-
sets tag lægges i starten af oktober. 
Trækker det ud med opsætning af hyl-
der i huset, vil træbukken fra sidste år 
blive opstillet øst for huset til midlertidig 
opbevaring af masterne. 
 
Kommende arrangementer: 
Afriggerfest 29.10.11, Julefrokost 
03.12.11 og Damejulefrokost 10.12.11 
 
Eventuelt: 
Intet 
 

————- o————- 
 

Bestyrelsesmøde nr 10 afholdt 
d. 18.10.11 
 

Deltagere:       
 

Hans Madsen (HM) 
John Christensen (JC) 
Michael Vestergaard (MV) 
Kirsten Nielsen (KN) 
Michael Brorsen (MB) 

(Fortsættes på side 21) 
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Keld Olsen (KO), suppleant 
 

Referent: MB 
 

Næste møde :  
29.11.11   kl 19:00 på Sejlerloftet 
 

Bemærkninger til sidste referat:   
Ingen 
 
Økonomi: 
KN gennemgik septembers bevægelser 
på Foreningskontoen samt bevægelser 
på Driftsregnskabet for perioden januar-
september 2011. 
 

Medlemmer:  
Fire medlemmer har opsagt deres båd-
plads. 
 

Orientering mm.   
Der er uoverensstemmelse mellem in-
formation på PC ved Vejrstation og 
hjemmesiden vedr. perioden for op-
krævning af  havnepenge. 
HM vil deltage i møder vedr. Nordisk 
Sejlads 2012. 
KN meddelte at bogholderiet køres in-
ternt fremover 
Udvalgsfest afholdes d. 04.02.12. Ar-
rangeres af MV, KO og MB. 
Det blev foreslået, at der afholdes en 
fest for de medlemmer, der  har delta-
get i bygningen af det nye mastehus.   
 

Driftsudvalget:  
MV fortalte, at udvalget overvejer en 
omrokering af pælene. Først skal alle 
pæleafstande dog måles op. 
 

Kapsejladsudvalget:   
Intet nyt. 
 

PR udvalget:  
Intet nyt. 
 

Aktivitetsudvalget:  

Møde d. 25. oktober vedr. planlægning 
af Afriggerfest. 
 

Mastehusudvalget: 
Ny metode for beregning af  pris for op-
bevaring af  master overvejes.  
 

Kommende arrangementer:  
Intet nyt. 
 

Eventuelt:  
Intet 
 

————- o————- 
 

Bestyrelsesmøde nr. 11 afholdt 
d. 30.11.11 
 

Deltagere:       
 

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

Referent:  
MB 
 

Næste møde : 
10.01.12  kl. 19:00 på Sejlerloftet 
 

Bemærkninger til sidste referat:  
ingen 
 

Økonomi:  
KN meddelte at alle kontingent-
fakturaer er klar på WINKAS til udsen-
delse primo januar. Kopi af bevægelser 
på foreningskonto udleveret.  Det blev 
vedtaget, at mastelejen nu er kr. 10,- pr. 
m2 lejet vandareal. 
 

Medlemmer: 
1 passivt medlem og 1 aktivt medlem 
blev optaget.   

(Fortsat fra side 20) 

(Fortsættes på side 22) 
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Orientering mm.   
Der har været afholdt møde på Havne-
kontoret med Lasse Justesen, AaK, 
vedr. aftale om havneområde B. 
HM har flyttet originale dokumenter til en boks 
i Hals Sparekasse 
Termansen afholder tidevandskursus i Sæby 
d. 31. marts 2012. 
 

Driftsudvalget:    
Alle vandpladser er blevet opmålt. 
Eternit på klubhusets gavle overvejes 
malet og rækværker ved trapper over-
vejes udskiftet. 
 

Kapsejladsudvalget:  
intet 
 

PR udvalget: 
intet 
 

Aktivitetsudvalget:  
Møde afholdt d. 29.11.11.    
 

Mastehusudvalget:  
HM har færdigmeldt byggeriet d. 
29.11.11. KN har rykket vedr. forsik-
ringspolice på mastehuset. 
 

Kommende arrangementer:  
intet nyt 
 

Eventuelt:  
intet 

 
 

————- o————- 
 

Bestyrelsesmøde nr 1 afholdt  d. 
10.01.12  
 

Deltagere:       
 

Hans Madsen (HM) 
John Christensen (JC) 
Michael Vestergaard (MV) 
Kirsten Nielsen (KN) 

Michael Brorsen (MB) 
Keld Olsen (KO), suppleant 
Referent: MB 
 

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

Bemærkninger til sidste referat:  intet 
 

Økonomi: 
Årsregnskab tæt på at være afsluttet. 
Elregning fra AaK undersøges nærme-
re.   
 

Medlemmer: 
1 aktivt medlem optaget. 
 

Orientering mm.   
HM: der har været afholdt et møde med 
havnemester Hasse Christensen, hvor 
MUS og APV var på dagsordenen. 
HM: ny PC indkøbt til klubhus. 
Lejemål i stueetage udløber 1. april 
2012. Der aftales møde med rest. Carl 
Frederik forinden. 
Der skal indrykkes annonce i Hals Avis 
vedr. generalforsamling. MB sender ud-
kast til HM. HM sørger for at annoncen 
bringes i Hals Avis senest tirsdag d. 14. 
februar 2012. 
MB udtræder af bestyrelsen ved næste 
generalforsamling. 
 

Driftsudvalget: 
Intet nyt. Holder møde, når kontingent-
betaling er afsluttet. 
 

Kapsejladsudvalget: 
Møde afholdt d. 4. januar 2012. Friis 
Cup sejles ikke mere. Hver klub arran-
gerer deres egne sejladser. Hals Både-
laug arrangerer Hals Barre Cup og  2-
star sejladsen, sidstnævnte evt. sam-
men med Aalborg Sejlklub. 
 

PR udvalget: 
Afholder møde  d. 1.febr. Næste num-

(Fortsat fra side 21) 
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mer af klubbladet planlagt at være på 
gaden d. 25. februar.   
Skiltning på broer og klubhus vedr. be-
taling af havnepenge ved sen ankomst 
til havnen skal forbedres.  
  
Aktivitetsudvalget:  
Afholder møde d. 5. marts 2012. 

 

Mastehusudvalget:  
Forsikringspolice på huset er modtaget. 
 

Kommende arrangementer:  
intet nyt. 
 

Eventuelt: 
Intet. 

(Fortsat fra side 22) 

ÅRETS BEDSTE TILBUD 
 

Husk at hvis din klubstander er falmet, nusset eller slidt helt op, så kan du få 
en ny  - kvit og frit  - ved at henvende dig til Hasse, eller et medlem af  
bestyrelsen.  
 
Så det bliver det da vist ikke nemmere at holde sig velklædt ! 

Lars Pedersen 
Henning Hjermitslev 
Kim Haugaard Larsen 
John Madsen 
Mads Nygaard 
Laila Linnæs 
Jens Poulstrup 
Bjørn Rasmussen 
Allan Cocks 

Velkommen til nye medlemmer  
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Aktivitetskalender  
 

Arrangementer 2012 i Hals Bådelaug 
 

Tirsdagssejlads før ferien: 

8., 15., 22. og 29. maj 

5., 12., og 19. juni 

 

Tirsdagssejlads efter ferien:  

7., 14., 21., og 28., august 

4., 11. og 18. september,  

lørdag d. 22. september kl. 10.00 (sidste sejlads, afslutning med 

spisning) 

 

10. marts   Generalforsamling kl. 10.00 

31. marts  Standerhejsning kl. 11.00 

11.-13. maj  Drengetur 

23. juni  Hals Barre Cup 

28.-30. juni  Nordisk Sejlads  

    Start fra Hals mod Uddevalla, Sverige og Risør,  

    Norge 

 

24.-25. august   2 Star sejlads (kun 2 mand pr. båd) 

 


