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KLUBBLAD NR 1 2013 

HUSK  

Generalforsamling 

lørdag den 9. marts kl. 10:00 

På Sejlerloftet 

Hals både aug 
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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. 1 i 2013 
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. 



Side 3 

Klubblad for Hals bådelaug  Udgivet februar 2012 

Vinteren er snart slut og det går mod lysere tider. 

En ny sæson starter snart, bådmessen i Fredericia står for døren, og 

er med til at bådfolket bliver aktive.  

Der er meget, der skal klares, inden vi kan søsætte vore både. Vi 

"får behov” for nye ting, vi absolut ikke kan undvære. Hvilken ma-

ling skal der købes, hvor er det billigst, o.s.v.? 

Der er sat datoer på kalenderen for søsætning, så der bliver livlig aktivitet og travlhed 

på vinterpladsen, lige så snart vejret bliver godt, og det håber vi alle snart sker. 

Der er stor aktivitet med at få planlagt klubbens jubilæum. Der er meget, vi gerne skal 

have til at gå op i en højere enhed inden dagen, men der er mange personer sat i gang 

med arbejdet, så det lykkes selvfølgelig. 

Renoveringen af klubhuset er afsluttet med et godt resultat. Der er nu et meget bedre 

indeklima på sejlerloftet. Vi kan også holde varmen, når vi holder møder eller får en 

kop kaffe til en lille "sludder", og det er dejligt. 

Nu mangler der kun at blive renoveret ude på loftet, foran dørene, samt opsætning af 

flagstang til klubstander. 

Udlejning af "butikken" går ikke som forventet. Der har været flere interesserede, 

men ingen har meldt positivt tilbage endnu. Vi arbejder videre i håbet om, at når solen 

begynder at skinne, så kommer der også gang i forretningsideer. 

Havnemesteren har opsagt sit job med Hals bådelaug pr. 31-01-2013. Vi ønsker Hasse 

alt godt fremover. 

Der er bestilt betalingsautomat til brug for gæstesejlere. Her vil gæstesejlerne kunne 

betjene sig selv med køb af gæsteleje, poletter til baderum, vaskemaskine og tumbler. 

I automaten kan der benyttes alle gængse betalingskort, men ingen kontanter. Kontan-

ter vil heller ikke forefindes i klubhuset mere, hvilket er godt med henvisning til ind-

bruddet, hvor meget blev ødelagt for nogle få kroner. 

Til sidst en stor opfordring til fremmøde på generalforsamlingen den 9. marts 2013. 

Med ønske om en god sejlsæson ønsker jeg alle en god sommer. 

Venlig hilsen 

Hans 

Formandens side 
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Den 12.12.12 kl. ca. 12 var den årlige julefrokost berammet til på 

sejlerloftet – en bemærkelsesværdig dato, hvor mange også havde 

sat sig stævne for at blive gift, der var dog ikke nogen af de tilste-

deværende deriblandt. Nogle vil muligvis påstå, at enkelte blev 

”konfirmeret”. 

 

Vi skulle mødes kl. 10.30 for fælles planlægning, madlavning og borddækning. Der 

mødte imidlertid kun 2 op på dette tidspunkt. De manglende skulle muligvis have 

overstået den senere manglende ”morfar” på forhånd. 

 

Men efterhånden kom de dryssende og arrangementet kunne be-

gynde at tage form. Der blev dækket bord og braset, stegt, skåret 

sild mm. Og de første øl blev åbnet. Henning stod (som sædvan-

lig) for flæskestegen, Orla stegte fiskefileter og Willi havde sør-

get for 3 slags sild, så der skulle være noget for enhver smag – 

og hvad bedst var, så var de 3 første snaps også reserveret. 

 

Vi blev forsinket, og gik først til bords kl. 12.30, da regnskabsafdelin-

gen samt efterfølgende revision og kontrol først skulle overstås. Vi 

kunne jo ikke starte før alle de økonomiske mellemværende var på 

plads. Der blev undskyldt med, at ”computeren” ikke var så hurtig, 

som da den var i fyrrerne. 

 

Til orientering til den, som læste mit indslag sidste år, hvor jeg var 

nybegynder i dagplejens julefrokost – og ikke havde taleret og måtte 

sidde yderst på rækken, har jeg nu - hvor det er 3. år, jeg deltager, også fået nogle pri-

vilegier, såsom at jeg er flyttet ind i flokken, og også har fået taleret. Ganske rart sy-

nes jeg. 

 

Rygtesmeden har gået med en historie fra i år om, at der var en, 

som havde meldt sig til julefrokosten uden, at have opnået den 

”lovbefalede” alder. Der blev truet med ovenstående restriktio-

ner, samt i så grelt et tilfælde også at skulle stå for opvasken – 

en hård men retfærdig dom vil nogen nok sige. 

Jeg kunne konstatere, at ingen person med den alder deltog i julefroko-

sten. Hvilken grund der var for frafald er ikke oplyst. 

 

Da vi fik os bænket, var alle ved godt mod og højt humør, og hen på eftermiddagen 

tiltog det. Det skal dog ikke være sagt, om det var selskabet eller snapsen, der gjorde 

(Fortsættes på side 5) 

Julefrokost 2012 – ”Dagplejen” 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://grydeskeen.dk/wp-content/uploads/2008/12/IMG_11121.jpg&imgrefurl=http://grydeskeen.dk/fl%25C3%25A6skesteg-med-spr%25C3%25B8de-sv%25C3%25A6r/menu/hovedret/&h=2112&w=2816&sz=2393&tbnid=77oHMzuqNr3knM:&tbnh=100&tbnw
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=gammel+mand&source=images&cd=&docid=73cvKASFcte3DM&tbnid=Ml9yyZHdUHKAOM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.texaspoker.dk%2Fforum%2Ftopic%2Ftillykke-0&ei=REgqUZ2TIeLR0QXKsYGgAQ&bvm=bv.42768644,d.Yms&psig=AFQjCNHDFmPs6
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det. Men muligvis en kombination. 

 

Efter at have spist sild og fiskefileter i rigelige mængder gik Max i køkkenet og kree-

rede 2 flotte portionsanretninger – laks og røget ål, som enkeltvis var anrettet på et le-

je af salatblade – meget kreativt, og jeg kunne nu konstatere - ud fra resterne på tal-

lerknerne, at ikke alle var beslægtet med kaniner. 

 

Nu gik vi til stegen og Vinni’s hjemmelavede leverpostej, hvilket behørigt blev ned-

skyllet med, hvad der tilfældigvis havde gemt sig på bunden af de frembragte flasker. 

 

Alt i alt en god julefrokost, hvor alle var selvhjulpne ved hjemtransporten, så vi er al-

lerede ved at glæde os til julefrokosten 2013. 

            Leif 

(Fortsat fra side 4) 

Vi siger velkommen til nye medlemmer som er kom-

met til i 2.halvår 2012 

 

Marianne Holmgaard Saga 24 pladsnr. 304 

Gitte Saksager Jensen  Bayliner  pladsnr. 404  

Finn Simonsen  Stargt 23  pladsnr. 224  

Henrik Fiedler  LM 24  pladsnr. 209  

Jytte Cocks passivmedlem    

 

Ny plads! 

Michael Brorsen  LM  30  pladsnr. 403 

Vi ønsker Michael tillykke med den nye båd. 

 

Ny Landplads-/masteskurbestyrer. 

Christian Simonsen er ny landplads-/masteskurbestyrer. 

Al henvendelse omkring bådstativer samt master skal ske til Christian på tlf. 

40762389.  

Vi åbner for vandet på landpladsen - hvis frosten er væk - ved første søsætning 

af bådene i foråret.  

Der er blevet lavet ekstra vand samt strøm på landpladsen. 

Vi har nedlagt to små pladser på 400 broen for at få en stor plads. 

          Jan Tegen 

Velkommen til nye medlemmer  



Side 6 

Klubblad for Hals bådelaug  Udgivet februar 2012 

Tirsdagssejladser 2013 

 

Jeg har lavet aftale med Carsten på Motorværkstedet om søsæt-

ning af både følgende fredage fra kl. 12.00 under forudsætning 

af ordentligt vejr og tilstrækkelig tilslutning:  

 

Fredag den 22.3 

Fredag den 5.4 

Fredag den  19.4 

Fredag den 3.5  

 

Pris pr. isætning kr  400,-. 

 

Jeg fremlægger tilmeldingslister i klubhuset.  

           Bjarne Jensen 

Tirsdage før sommerferien Tirsdage efter sommerferien 

7. maj kl. 19:00 6. august  kl. 19:00 

14. maj kl. 19:00 13. august kl. 19:00 

21. maj kl. 19:00 20. august kl. 19:00 

28. maj kl. 19:00 27. august kl. 19:00 

4. juni kl. 19:00 3. september kl. 19:00 

11. juni kl. 19:00 10. september kl. 19:00 

18. juni kl. 19:00 17. september kl. 19:00 

Lørdag den 29. juni Hals Barre 

Cup 

Lørdag den 21. september afslut-

ningssejlads kl. 10:00 

Søsætning 2013 
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Hals bådelaug afholder  
 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 

Lørdag den 9. marts  2013 kl. 10:00 på Sejlerloftet 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.  

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i 

hænde senest 8 dage før. 

Klubben er vært ved en frokost efter generalforsamlingen. 

 

Kun adgang for medlemmer 

 

          Bestyrelsen 

Standerhejsning  
 

 

Mød op til den traditionelle standerhejsning og vær med til 

at starte en ny sejlsæson 

 

 

 

 

Lørdag den 23. marts kl. 11:00 

På Sejlerloftet. 
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I anledning af Hals bådelaug fylder  

 

 

 

 

 

 

Inviteres klubbens medlemmer til 

 

Åbent Hus 
  

 

 

Fredag den 22. marts 2013 
 Fra kl. 14.00 - 18.00  

på sejlerloftet. 
 

 

 

 

Af hensyn til det praktiske er tilmelding nødvendig  -  

SENEST den 15. marts 2013. 

Sådan melder du dig til: 

 Skriv dig på listen på Sejlerloftet eller  

 skriv en mail til  post@halsbaadeluag.dk eller 

 Kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne. 
 


