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KLUBBLAD NR 2 2012 

HUSK  

HALS BARRE CUP 

Lørdag den 23. juni 
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Bestyrelse: 
Hans Chr. Madsen 22 19 91 43 
John Christensen 24 25 38 50 
Keld Olsen 30 84 55 24 
Kirsten M. Nielsen 98 18 38 81 
Jan Tegen 51 74 38 21 
 
Sejladsudvalget: 
Hans Chr. Madsen 22 19 91 43 
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  
 
Revisorer: 
Henrik Eske Jensen 98 25 72 26 
Flemming Midtgaard 98 34 26 03 
Bjarne Jensen suppl.  98 25 22 06 
 
 
PR-bladudvalg: 

Keld Olsen 30 84 55 24 
Inger Møller 28 34 02 03 
Kristoffer Møller 28 77 92 03 
Henrik Eske Jensen  40 60 06 89 
Leif Nielsen 98 25 73 73 
 
Driftsudvalget: 
Jan Tegen 51 74 38 21 
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. 2 i 2012 
Ansvarshavende redaktør : 
  
 Keld Olsen   
 (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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Året startede med den ordinære ge-
neralforsamling den, hvor Michael 
Brorsen ikke ønskede at fortsætte. 
Keld Olsen som var suppleant blev 
valgt ind i bestyrelsen og Jan Tegen 
blev valgt som suppleant.  
Keld har overtaget PR udvalget. Vel-
kommen til dem begge.  
 
Desværre meddeler Michael Vester-
gård d. 15 maj, at han ønsker at ud-
træde af bestyrelsen, og driftsudval-
get, med den rokering til følge, at Jan 
Tegen indtræder i bestyrelsen d. 23 
maj 2012 og overtager driftsudvalget. 
Også velkommen til Jan.  
Jan har snuset lidt til driftsudvalget 
som han har været en del af siden 
generalforsamlingen. 
 
Sommeren lod vente længe på sig. 
Der var nogle gode dage i marts med 
pæne temperaturer, hvorefter det blev 
koldt og ingen havde lyst til at klargø-
re deres både. Derfor har søsætnin-
gen i år strakt sig over lang tid. De 

første både kom i 
vandet midt i marts,  
og to måneder se-
nere sættes der sta-
dig både i vandet. 
 
Der har været en overspænding på 
vores elnet, som vi ikke har haft di-
rekte skyld i. Det har bevirket, at der 
er en del både, som har fået ødelagt 
nogle af deres elinstallationer så som 
ladere, målere, varmtvandsbeholder,  
fjernsyn m.m. 
. 
De berørte skal melde det til deres 
eget forsikringsselskab, og oplyse vo-
res forsikringsnr. ved TRYG  
655-8.900.020.468 
 
Dette uheld er desværre sket. 
 
Jeg vil ønske alle en god sommer og 
god vind. 
Hans 

Formandens side 
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Vi har modtaget dette Foreløbige pro-
gram 
Lørdag 23. juni 2012 
Havkapsejlads med start i Hals 
Sct. Hans fejlres i Hals, Egense, Hou, 
Mou bro og Ulsted 
 
Søndag 24. juni 2012 
Kajak - alle er velkommen Hou kajak-
klub 
 
Mandag 25. juni 2012 
Hou kræmmermarked 
Kystens friluftsliv ved Egense – en fa-
milieaften 
 
Tirsdag 26. juni 2012 
Gandrup Linedance 
 
Onsdag 27. juni 2012 
Hals torvemarked 
MS Kysten sejler ud fra Hals 
Rib-It sejler ud fra Hals 
Danseopvisning 
Kapsejlads Hou 
Kapsejlads Mou Bro 
Familiedag ved Søen 
Telt med salg af forskellige fiskeretter 
 
Torsdag 28. juni 2012 
Nordisk sejlads 
MS Kysten sejler ud fra Hals 

Rib-It sejler ud fra Hals 
Adgang for offentligheden på skibene 
Officiel åbning af Nordisk sejlads 
Solen og flag spilles og saluteres ned 
Aftenfiskeri 
Musik på havnen 
Telt m. salg af forskellige fiskeretter 
 
Fredag 29. juni 2012 
Nordisk sejlads 
Børnearrangement for lokale dagpleje
- og børnehavebørn 
MS Kysten sejler ud fra Hals 
Åben fiskekutter 
Rib-It sejler ud fra Hals 
Konkurrencer for Besætningsmedlem-
merne Nordisk sejlads 
Redningsøvelse til lands og til vands 
med helikopter 
Musik på havnen 
Adgang for offentligheden på skibene 
Danseopvisning ved ”Kom og dans”, 
Aalborg 
Solen og flag spilles og saluteres ned 
karaoke med sømadssange 
Telt med salg af forskellige fiskeretter 
 
Lørdag 30. juni 2012 
Nordisk sejlads forlader Hals havn kl. 
08.00 
Kapsejlads starter udfor Bisnap strand 

(Fortsættes på side 7) 
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Mou bro har aktiviteter hele dagen 
Åben fiskekutter 
Lagunen kræmmermarked 
Småbådsfiskekonkurrence, Hals 
Telt med.salg af forskellige fiskeretter 
Kåring af bedste fiskeret 
Søndag 1. juli 2012 
Kajak - alle er velkommen Hou kajak-
klub 
 
Under overfladen 
Gå ombord på et sejlende pennalhus 
Oplev en ægte flydende krejler- og sil-
dekåg 
Hør en sildehænger og en sildebanker  
fortælle og smage deres specialiteter 
 

 
Ikke programsat 
Rundvisning på lodsstationen 
Fisker for en dag, Hou 
Fisker for en dag, Egense 
Besøg i skurbyen 
Marinestuen er åben 
Foredrag på sejlerloftet fra lokale + 
evt. fremvisning af ”Når fjorden blin-
ker” 
Udstilling af: Beredskabskøretøjer og  
trollingbåd 

8 Danske skibe deltager i Nordisk sejlads: Her ses LOA, 
Jens Krogh, HG159 Johs. Hejlesen og Bolette. 
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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. 
17.-18. august 2 Star Sejlads   

Tirsdage efter ferien:  

7. august 

14. august 

21. august  

28. august  

4. september  

11. september 

18. september  

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

Dato Arrangør Sejlads 

23. 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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Pressemeddelelse     25. maj 2012 
 
Sådan reparerer du din båd, kajak eller kano  
 
Sommeren er på vej, og længslen efter at mærke havbrisen er enorm. Det er med 
andre ord på høje tid at gå bådens, kajakkens eller kanoens tilstand efter i søm-
mene, ordne det, der skal ordnes, og tage til havs. Paddlabbet giver dig tips om, 
hvordan du selv kan udbedre ujævnheder og reparere diverse skader. 
 
En ordentlig skramme i bunden kan ødelægge den kajaktur, du har længtes efter 
så længe, eller i værste fald betyde, at du strander et sted. Her kan du se multi-
idrætsudøveren Martin Nordstrand lære, hvordan han hurtigt og let kan reparere 
sin beskadigede kajak, så den bliver "som nystrøget".  
 
Om Paddlabbet 
Paddlabbet er en trilogi af kortfilm, hvor Plastic Padding benyttes til at reparere 
kajakker, både, surfbrætter, indvendige døre og andre ting, der ikke er så hele el-
ler pæne, som de kunne være.  
 
Den første i denne serie af instruktionsfilm er Paddlabbets marinespecial, hvor 
Martin Nordstrand får tips til, hvordan han kan reparere revner eller huller over el-
ler under vandlinjen på kajakker, kanoer eller både ved hjælp af forskellige pro-
dukter i Plastic Paddings marinesortiment. 
 
Er du interesseret i flere tips til, hvordan man kan anvende Plastic Padding til re-
parationer? Så hold øje med Plastic Paddings Youtube-kanal, hvor Paddlabbets 
Surfingspecial og Paddlabbets Gør-det-selv-special snart bliver lagt ud.  
 
Se nedenstående faktablad for nærmere oplysninger om Plastic Padding, speci-
fikke produkter i marinesortimentet, fremgangsmåder samt nogle tips om, hvad 
man skal tænke på.  
 
Om Plastic Padding 
Plastic Padding er en sand veteran inden for segmentet spartelmasse og fyldma-
terialer. Det første Plastic Padding-produkt blev lanceret allerede i 1956, da 
grundlæggeren Gösta Ericsson udviklede og introducerede den polyesterbasere-
de spartelmasse Kemisk Metall.  
 
Gennem årene er sortimentet dog blevet udvidet og i dag kan Plastic Padding til-
byde et bredt sortiment af spartelmasser, fyldmaterialer, marineprodukter og pro-
dukter til rustbeskyttelse til både gør-det-selv-folk og professionelle.  
 
Og selv om Kemisk Metall og andre Plastic Padding-produkter har været med i 
mange år (og for mange er forbundet med diverse barndomsminder), er de lige så 
værdsatte i dag og kan anvendes til at reparere alt fra en ridse i et køkkenbord til 
transportskadede surfbrætter. 

https://www.youtube.com/PlasticPadding
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Navnet Plastic Padding kommer af produkternes indhold: Plastic fordi de indehol-
der en del ingredienser, der består af polyester, og Padding for massens evne til at 
fylde ud og være udstopning, hvor der er opstået huller.  
 
Siden 1998 har Plastic Padding været ejet af den globale virksomhed Henkel. Find 
flere oplysninger på www.henkel.se 
 
Plastic Paddings maritime sortiment: 
 

Gelcoat Filler – Polyesterbaseret spartelmasse til mindre skader i gelcoatlaget 
på både, kajakker/kanoer og surfbrætter. Hvid, men kan brækkes i forskellige 
nuancer. 

 
Marine Filler – Til maritime reparationer oven for vandlinjen. En letslebet poly-

esterspartelmasse til revner og sprækker i materialer som f.eks. glasfiberar-
meret plast, stål og aluminium. Bør males over.  

 
Marine Epoxy – Til reparationer på alle typer både, surfbrætter, vandscootere og 

vandski både under og over vandlinjen. Epoxy-spartelmasse til huller og rev-
ner i glasfiberarmeret plast, stål, aluminium, m.m. Giver en hård og slidstærk 
reparation, som er vand- og kemikaliebestandig. Behøver ikke males over.  

 
Glasfiberspartelmasse – Reparerer huller i glasfiber og metal. En spartelmasse, 

der er let at forme og påføre, til større reparationer i glasfiber og metal. Repa-
rerer og tætner bådskrog, glasfiberkarosser og rusthuller. Indbygget glasfiber-
armering for større styrke. Fæster godt på metal, træ og hård plast. 

 
Reparationssæt – Komplet glasfiberreparationssæt. Ideel til reparation af huller 

og revner i glasfiberbåde, surfbrætter, vandscootere og andet af ABS, epoxy- 
eller polyestermateriale. Indeholder polyester, glasfibervæv, blandekop og 
pensel.  

 
Bådplast – Ideel til reparationer på glasfiberbåde, surfbrætter og vandscootere. 

Kan også anvendes som forstærkning af sammenføjninger mellem forskellige 
materialer som metal, træ og glasfiber. 

 
Glasfibermåtte – Til armering af spartelmasse, polyester og bådplast. Ideel til re-

paration af større skader på både, vandscootere m.m. sammen med Båd-
plast. 

 
Blandingstips for Plastic Paddings 2-komponent-spartelmasse 
 

Rør blandingen godt sammen uden at piske (for at undgå luftbobler) 
Bland gerne en mindre mængde ad gangen i stedet for det hele på én gang 

(Fortsat fra side 10) 

(Fortsættes på side 12) 

http://www.henkel.se
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(hærdningsprocessen begynder efter 10 minutter) 
Det er bedre at påføre flere lag end ét tykt lag 
Bland blandingen på et underlag af fed plast, f.eks. et låg til en bøtte 

 
Plastic Padding i tube:  

Klem to lige lange striber af hhv. pasta og hærder ud - så får du det rigtige blan-
dingsforhold. 

 
Plastic Padding i dåse:  

2 % hærder til 98 % pasta (ært/golfbold) 
 
Trin-for-trin-guide – sådan gør du: 

Arbejd helst udendørs eller i et lokale med god ventilation 
Vask rent med f.eks. oliefri acetone eller rødsprit for at fjerne snavs/fedt  
Slib 5-10 cm uden for skaden for at fjerne ujævnheder og få en god vedhæftning 
Vælg sandpapir i forhold til den valgte spartelmasse og det ønskede resultat 
Påfør Plastic Padding-blandingen 
Vent ca. 10 minutter  
Slib eventuelt overskydende materiale af. Undgå at slibe uden for selve reparati-

onen 
Mal reparationen over med passende maling ved behov. 

 
Tørretid - ting, du skal være opmærksom på: 
ormal hærdningstid er 10 minutter (tørretiden gælder ved +20 grader), men tænk 
på, at varme fremskynder hærdningsprocessen, mens kulde forlænger den. Tag 
også med i betragtning, at det emne, der skal repareres, kan have en anden tem-
peratur end den omgivende lufttemperatur. 
 
For produkttests eller produktbilleder i høj opløsning, kontakt: 
 

(Fortsat fra side 11) 

Reklame: 
Brug hjemmesiden 

www.halsbaadelaug.dk  

 

-både hvis du har noget 

på hjertet – og hvis du 

vil være opdateret. 

http://www.halsbaadelaug.dk
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Hals Motorværksted v/ Carsten Niel-
sen har gennem sin leverandør søgt 
Aalborg Kommune om tilladelse til at 
opstille at anlæg med dankort betje-
ning til udlevering af olie på havnen i 
Hals.  
Det var der ikke noget problemer 
med, de skulle kun komme med et 
konkret ansøgning, så var det på 
plads. 
Tilbagemeldingen fra kommunen til 
leverandøren kan læses nedenfor, og 
dermed har Carsten opgivet at gøre 
mere i den sag, ingen olie derfra. 
 

 
”Hej  

Der er flere operatører som gerne vil ind 

på Hals Havn med en diesel-stander til 

lystbådesejlende, så vi er i lige nu ved at 

forberede et udbud af lejekontrakt.  

Det bliver sådan at vi udbyder en leje-

kontrakt, og den operatør der vi give 

mest i leje, får lov til at etablere sig i om-

rådet. 

Er du interesseret iat vi sender udbuds-

materialet til dig, når det er klart ? 

Venlig hilsen 

Lene Dokkedal 

10-05-2012 

Olietanken som blev væk 
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Fra Christian har vi modtaget følgen-
de referat af forårets drengetur . 
 
Der var 7 både tilmeldt, men da vi 
skulle af sted, var der stort frafald. 
Jeg ved ikke, om det var vejret, eller 
der var andre årsager til det store fra-
fald. Men vi var 4 både, der deltog. 
Det var Johanne, Picasso, Lobo og 
Bové som alle 
deltog med krum 
hals og oprejst 
hale.  
Vi blev enige om 
på skippermødet 
at sejle til Sæby i 
stedet for Læsø - 
på grund af vej-
ret. Der var nem-
lig en lille rask 
kuling fra syd-
west, - ja måske 
lidt mere. Det tog 
da heller ikke 
mere end godt 3 
timer for den hur-

tigste båd at komme til Sæby. Ja, det 
gik så stærkt, man næsten ikke kun-
ne nå at blive søsyg. Vi lånte klubhu-
set til aften, og vi hyggede os.  
Næste dag skulle vi til Læsø, men 
der var ikke rigtig stemning for at 
komme af sted fra morgenstunden. 
Jeg ved ikke, om det var farten fra 
fredag, besætningerne var mærket 

af, eller det var noget an-
det, de havde været udsat 
for i løbet af aftenen. Der 
var i hvert fald nogen, der 
var meget trætte, så det 
var kun Lobo og Bové, der 
sejlede til øen kl. 11,00. 
Kl.13,30 spiste vi frokost 
på øen. Ik’ så ring’ endda. 
Johanne og Picasso kom i 
løbet af eftermiddagen, og 
da så de helt friske ud. Så 

(Fortsættes på side 15) 

Årets ”Drengetur” 11. - 13. marts. 
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var der igen samling på tropperne. Til 
aften grillede vi sammen i havnens 
hus. Nogen fik lam, nogen fik gnu, og 
nogen spiste snegle.  Ja, sejlere har 
de særeste spisevaner. Men, vi hav-
de det rigtig godt, ja så godt, at der 
ikke var nogen, der endte på havne-
bakken.  
Søndag sejlede vi hjem i frisk syd-
west vind. Det gik for motor den før-
ste time. Så kunne vi falde lidt af, så 
gik det godt ned til Aså. Så spidsede 
vinden og flovede, og så blev det 
motor igen. Nå ja pyt, vi skal jo også 
lave noget strøm til batterierne. Den 
eneste der sejlede for sejl hele vejen 
hjem, var Lobo. De kom hjem på 
samme tid, som vi andre på trods af, 
de havde et stort kryds- tillæg. Godt 

sejlet af Lobo.  
Vesterø havn er helt ødelagt for ti-
den. De er ved at slå ny spuns i hele 
havnebassinet, hvor lystbådene nor-
malt ligger. Det ser meget træls ud. 
Jeg tror, det varer lang tid, inden de 
bliver færdige med det. 
 
Venlig hilsen 
Bové 

(Fortsat fra side 14) 
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Hjælp søges! 
 
Forhåbentlig en overskrift der vækker 
din nysgerrighed? 
 
Hals bådelaugs bestyrelse er i gang 
med at udarbejde visioner for vores 
klub og havnearealer. 
Bestyrelsens visioner er, at klub og 
havn skal være et sted, hvor alle vore 
medlemmer trives og føler sig vel-

komne. Vi skal sørge for, at det med-
lemmerne har opbygget igennem en 
lang årrække sikres og udvikles i 
klubben og medlemmernes interesse. 
 
Vi synes, at vi har en af landets bed-
ste sejlklubber både med hensyn til 
medlemmer, klubhus, aktiviteter og 
havn. Placeringen af havnen er abso-
lut også et aktiv, lige ved indsejlingen 
til Limfjorden og en driftig by bagved. 
Vi ved selvfølgelig ikke om denne op-
fattelse holder imellem medlemmerne 
af klubben og for at få det belyst, har 
vi brug for din menig om klub og 
havn. Vi ønsker at høre både det po-
sitive, men i særdeleshed også det 
negative, hvis der skulle være noget. 

Det positive skal vi 
fastholde og udbygge, 
og det negative skal vi 
se, om vi har mulighed 
for at ændre. 
 
Emner, der eventuelt kunne drøftes, 
kunne for eksempel være: 

 Er der grobund for en ungdomsaf-
deling? 

 Kan havnearealet indrettes bedre? 

 Kan der etableres en bølgebryder 
ved havneindløbet? 

 Skal vi have sol og 6 m/s i sommer-
halvåret? 

 Hvilke aktiviteter skal klubben arran-
gere? 

 Ændres krav til faciliteter fremover? 

 ???? 

Har du lyst til at hjælpe med at fast-
holde/udbygge klubben i fremtiden, vil 
vi opfordre dig til at sende en mail til: 
post@halsbaadelaug.dk eller lægge 
en seddel i vores postkasse, så vil vi 
behandle din henvendelse seriøst. 
 
    Keld Olsen 

Visioner for Hals bådelaug 
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Fra bestyrelsesmøderne 

Bestyrelsesmøde 3 den 06.03.12 

 
Deltagere: 
Hans Madsen (HM) 
John Christensen (JC) 
Michael Vestergaard (MV) 
Kirsten Nielsen (KN) 
Michael Brorsen (MB) 
Keld Olsen (KO), suppleant 
 
Referent: MB 
 
Næste møde :  
aftales først efter generalforsamling er 
afholdt 
 
Bemærkninger til sidste referat:  
ingen 
 
Økonomi: 
Regnskab for februar samt bevægelser 
på foreningskontoen i februar blev gen-
nemgået.  
I forbindelse med udarbejdelsen af bud-
get for 2012 blev det besluttet, at besty-
relsen foreslår, at medlemmerne betaler 
for el på broerne via individuel måler 
(ca. 2 kr pr kWh), samt at pladslejen 
forhøjes fra kr. 85 til 95pr m2. 
 
Medlemmer:  
1 aktivt medlem optaget 
 
Orientering mm.  
udsat til næste næste møde 
 
Driftsudvalget:  
Liggepladserne er blevet fordelt. Der er 
pt. 10-12 ledige pladser. Svenning og 
Orla er i gang med at bygge krabbe-
væddeløbsbane, der opstilles på hav-
nen. Ny router er indkøbt for at forbedre 

stabilitet af havnens in-
ternet. 
 
Kapsejladsudvalget:  
Alt nyt er omtalt i klub-
blad nr. 1 2012 . 
 
PR udvalget:  
klubblad nr. 1 2012 er udgivet. 
 
Aktivitetsudvalget: 
Arrangementer i forbindelse med gene-
ralforsamling og standerhejsning er på 
plads. 
Kommende arrangementer: intet nyt 
Eventuelt: intet 
 

Bestyrelsesmøde 4 den 13.03 2012 
 
Deltagere: 
 Hans, John, Kirsten, Michael, Keld, Jan 
 
Næste møde:  
19.04.2012 
 
Bemærkninger til sidste referat:  
Ingen 
 
Konstituerende møde: 
 
Bestyrelsen har konstitueret sig på føl-
gende måde: 
 
• Hans Madsen, formand 
• John Christensen, næstformand 
• Kirsten Nielsen, kasserer 
• Michael Vestergaard, formand for 

Driftsudvalget 
• Keld Olsen, formand for Pr-udvalget 
• Jan Tegen, suppleant 
 

(Fortsættes på side 19) 
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Bestyrelsesmøde 6 den 23. 05.12 
 
Deltagere:  
Hans, John, Kirsten, Michael, Keld, Jan 
 
Næste møde:  
20. juni 2012 
 
Bemærkninger til sidste referat:  
Ingen 
 
Inden mødet startede blev Michael Ve-
stergaards udtræden af bestyrelsen 
drøftet. Bestyrelsen tager Michaels be-
slutning til efterretning og beklager, at 
Michael ikke fortsætter i bestyrelsen. 
 
Suppleant Jan Tegen indtræder i besty-
relsen og overtager Michaels udvalgs-
post i driftsudvalget. 
 
Økonomi:  
Gennemgået kontoudskrift fra bank 
 
Medlemmer: 
Der er ikke optaget nye medlemmer 
 
Orientering m.m.: 
Klubhuset er udlånt til Nordisk sejlads i 

perioden fra den 26.06 til den, 
30.06.2012 
Aalborg kommune vil indbyde/opfordre 
relevante leverandører til at afgive tilbud 
på opstilling af tankanlæg for salg af die-
selolie til både i havnen. 
 
Driftsudvalget: 
Tildeling og tilpasning af bådpladser fo-
regår pt. 
 
Kapsejladsudvalget: 
Der har været 3 sejladser. Tilslutning til 
sejladserne er pæn, i sidste sejlads del-
tog 10 både. 

 
Pr. Udvalget: 
Udvalget gennemgår og opdaterer pt. 
velkomstfoldere, hjemmeside m.m. 
Udvalget indstiller til, at Hals bådelaug 
staves med å og lille b. 
Næste blad udgives 15. juni 2012, der-
for bør materiale til bladet være Henrik i 
hænde senest den 1. juni 2012. 
Udvalget vil gerne have oplysninger 
vedr. generalforsamlingen, Nordisk sej-
lads, osv. 
 
Aktivitetsudvalget: 
Udvalget arbejder pt. med eventuelle 
kommende arrangementer 
 
Kommende aktiviteter: 
Musikaftener 
Hals Barre cup 
Nordisk sejlads 
 
Eventuelt: 
Henvendelse fra Havnemester Hasse 
Christensen vedr. løn og arbejdsforhold 
blev gennemgået og behandlet.  
(John Christensen deltog ikke i denne 
behandling) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fortsat fra side 18) 
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1. Dirigent—Henrik Eske 
2. Bestyrelsens beretning: 

Hans aflagde beretning – des-
værre inden der var valgt en re-
ferent, så den kom ikke med i re-
feratet. 

3. Forelæggelse af regnskab: 
Kirsten forklarede ekstraordinære 
udgifter, f.eks. en broudgift p.g.a. 
sidste års hårde vinter.  
Der været fald i gæsteleje.  
El, fjernvarme og kloak har været 
store udgifter.  
Nettoresultat for 2011 blev kr. 
7.000, 
Budget for 2012 blev fremlagt. 
Forventet nottoresultat 32.000,- 
kr. 
Der er flere tomme pladser til bå-
de i år.  
Christian foreslog at optimere 
indtægterne, da resultat for året 
er ret lille. Forslag 
om at sætte gæ-
stelejen op. Dette 
er taget til efterret-
ning i bestyrelsen.  
Leif foreslog må-
ler på el for gæ-
stesejlere.  

Poul efterly-
ste en olitank 
med kortbe-
taling.  - VI er 
blevet lovet 
en olietank 
på havnen.  
Bestyrelsen opfordres til at regu-
lere gæstelejen for 2013.  
Lone spørger om økonomi i for-
bindelse med Nordisk sejlads. 
Hans følger op. I 
nger Møller vil gerne reklamere 
for flere ægtefæller som medlem-
mer.  
Regnskabet blev enstemmigt 

godkendt. 
4.Fastsættelse af kontingent: 
Bestyrelsen foreslår, at hæve m2 
prisen med 10 kr. som giver en 
merindtægt på kr. 20.000,-. Andre 
kontingenter foreslås uændrede. 
Forslaget vedtaget enstemmigt. 
 
Pause 
 

5. Behandling af indkomne forslag: 
Ingen forslag 

(Fortsættes på side 21) 
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6. Valg af bestyrelse: 
7. Kirsten –genvalgt 

Keld Olsen valgt 
Michael Brorson ønsker ikke gen-
valg. 
Jan Tegen vælges som suppleant 

8. Revisor og revisorsuppleant—
genvalgt. 

9. Valg af udvalg: 
Driftsudvalg: Jan Tegen, Orla 
Bøgsted, Ole Nielsen, Willi Peder-
sen. 
PR_udvalg: Inger Møller, Kristof-
fer Møller, Henrik Eske Jensen, 
Leif Nielsen 
Sejladsudvalg: Michael Olesen, 
Svenning Nielsen, Gorm Holdt 
Madsen, Søren Nielsen 

Aktivitetsudvalg: Lone Koldbro, 
Inger Kristensen, Rita Herberg, 
Lene Jensen, Tom Jensen, Eva 
Brix, Lis Pedersen 

10 Eventuelt: 
Kontingent skal være betalt senest 
den 31. januar. 
Hans demonstrerer en person elmå-
ler, som kan lånes/lejes af bådelau-
get. Pris pr. KWh 2 kr. Der kommer 

forslag fra Preben om differentieret 
pladsleje. Bestyrelsen tager forslaget 
til efterretning. Hans takker Michael 
Brosen for godt arbejde i bestyrelsen i 
2 år, og overrækker en gave. 
Årets hivert til Orla Bøgsted, Kristian 
Simonsen og Erik Therkildsen, som 
tak for en stor indsats ved byggeriet 
af nyt masteskur. 
 
Henrik takker for nogenlunde god ro 
og orden.  
Der var fremmødt 59 stemmeberetti-
gede medlemmer. 
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 
11:40, og så var der frokost. 
    /Rita Herberg. 

(Fortsat fra side 20) 
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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 bliver det da vist ikke nemmere at holde sig velklædt ! 
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Aktivitetskalender  
 

Arrangementer 2012 i Hals Bådelaug 
 

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) 

 

23. juni  Hals Barre Cup og Sct. Hans arrangement 

28.-30. juni  Nordisk Sejlads  

    Start fra Hals mod Uddevalla, Sverige og Risør,  

    Norge 

17.-18. august   2 Star sejlads (kun 2 mand pr. båd) 

25.-26. august Grisefest 

27. oktober  Afriggerfest 

1. december  Julefrokost  

 

9. marts 2013 Generalforsamling 

23. marts 2013 Standerhejsning 

 


