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Bestyrelse: 
Allan Cocks 42 16 24 00 
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: 
Allan Cocks 42 16 24 00 
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 
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 
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 
 
Havnemestre 
Linda og Ove 51 52 66 24 
 
Kasserer 
Kirsten Nielsen 98 18 38 81 
 41 15 62 08 

Hals Bådelaug 
Udvalgs– og bestyrelsesmedlemmer  

Bladudgivelse nr. 2 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 vinteropbe-
varingspladsen og på 
masterne i masteskuret. 
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Her på siden vil jeg gerne berette lidt om, hvad der er sket, 
siden jeg blev valgt ind i bestyrelsen og samtidig blev for-
mand for denne. Det er en meget spændende og krævende 
udfordring, som jeg vil forsøge at bestride efter bedste evne. 
 
40 års jubilæum med åbent hus må siges at være en suc-
ces. Klubhuset var fyldt med gæster hele dagen, og vi fik mange flotte gaver, 
hvoraf de fleste ting nu er hængt op i klubhuset. Det ser rigtigt godt og mari-
timt ud. 
Standerhejsningen foregik i solskin med flot salut, men der var koldt og blæ-
sende, så efter at flaget var hejst, var de fremmødte hurtigt indenfor, hvor der 
blev serveret røde pølser med tilbehør. 
Jubilæumsfesten for klubbens medlemmer blev afholdt d. 30-5 med fuld til-
slutning (endda med nogle på venteliste). En dejlig aften med masser af gla-
de mennesker, som dansede og festede til ud på de små timer. 
Ny lejer i butikken nede i hjørnet af klubhuset er nu blevet udlejet pr 15-05-
2013.Lejer er Caymann Coffee, som har åbnet en butik under navnet DELTA 
Coffee.  Lejerne har haft travlt med at indrette butikken, få købt havemøbler 
og parasoller, så alt ser rigtig spændende og flot ud nu. Her kan købes kaffe 
af alle slags, med små kager til samt is. Et rigtigt godt alternativ til de eksiste-
rende butikker på havnen. Vi ønsker dem held og lykke, samt en god sommer 
med salg af masser af kaffe. 
 
Vi startede året op, uden at der var ansat en havnemester til at varetage de 
forefaldende opgaver. Vi bestemte, at vi ville have 2 deltidsansatte havne-
medhjælpere, så der kunne arbejdes alle syv dage om ugen, både morgen og 
aften. Ove Nielsen og Linda Giese blev ansat pr. 1. maj i år. Samtidigt fik vi 
vores nye billetautomat installeret og taget i brug. Linda og Ove laver forefal-
dende arbejde på havnen, samt tjekker gæstesejlerne med hensyn til betaling 
og om de betaler for den størrelse båd de anløber med. 
Endvidere skulle vi også have rengøringen på plads, da vores toiletter gerne 
skal fremstå rene og i orden hele sejlsæsonen. Til dette job har vi ansat Hele-
ne, som sørger for, at der rent alle ugens syv dage. 
Der er endvidere  investeret i en ny vejrstation, således at vi også hjemmefra 
igen kan få opdateret vejret på havnen, specielt vindforhold inden vi bestem-
mer os til, om vi skal ud at sejle. 
 
Jeg håber ALLE har set, at vi har fået en ny og meget brugervenlig hjemme-
side, som Mariann og Henrik Eske har sat sammen til os. Bestyrelsen vil be-
stræbe sig på, at der hele tiden kun er aktuelle oplysninger på hjemmesiden. 
Som noget nyt på denne, kan I også komme med kommentarer, herunder ris 

Formandens side 
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og ros, samt ønsker som kunne være godt for den enkelte eller hele klubben. 
BRUG DEN, kun på den måde bliver den levende og aktuel. 
I må meget gerne skrive om oplevelser I har haft på jeres ture, og således de-
le både gode og sjove oplevelser med os andre. 
 
Jeg vil ønske jer alle en rigtig god sejlsæson og håber, at vejret i år bare bli-
ver perfekt til alle både med og uden sejl.     Allan Cocks 

Årets Generalforsamling 
Årets generalforsamling blev afholdt lørdag den 9. marts, 
desværre på en solbeskinnet dag, så vi havde ikke mulighed 
for at efterprøve den til dels afsluttede efterisolering og tæt-
ning af overetagen. Der deltog 59 stemmeberettigede med-
lemmer, hvilket må siges at være meget pænt. 

 
Henrik Eske blev valgt 
som dirigent og ordstyrer. Et job, som han 
klarede med både myndighed og professi-
onalisme. Ordet blev givet til formand 
Hans, som aflagde årsberetningen, som 
omhandlede bestyrelsens og udvalgets 
arbejde samt redegørelse om den afgåe-
de havnefoged, og hvilke tiltag af ændrin-
ger dette havde afstedkommet. F.eks. køb 

af betalingsautomat til ca. 140.000 kr. plus installation, aftale med havnekon-
trol og rengøringsfirma. Beretningen blev honoreret med klapsalver. 
 
Herefter blev regnskabet fremlagt af kas-
serer Kirsten. Regnskabet blev også god-
kendt, dog med bemærkninger fra Preben 
om, at han ikke kunne forstå et fald på 
21.000 kr. på kontorartikler. Der kunne ik-
ke umiddelbart gives en forklaring, men 
Kirsten lovede at undersøge det, så vi får 
nok et svar senere. 
 

Herefter kom vi til punktet fastsæt-
telse af kontingent, hvilket blev 
vedtaget uændret til stor glæde 
for de fremmødte, som ikke var 
kommet sig over chokket fra den 
ekstraudgift, som skatteminister 
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Holger K. havde pålagt de danske sejlere – nogle 
skal jo betale for den gamle mands tanker om so-
cialisme. 

 
 
 
 
 
Nu kom vi til valg af bestyrelsen. 
Hans ønskede ikke genvalg, så 
der skulle findes minimum én ny 
kandidat, da John og Jan var på 
valg. Efter valgrunde og stemme-
optælling blev resultatet følgen-
de: Jan Tegen 58 stemmer, Allan 

Coks 56 stemmer og Lars Pedersen 12 stemmer i alt 180 stemmer  - med i alt 
59 stemmeberettigede bliver det til 177 stemmer, hvilket er 3 mindre end de 
afgivne. Konklusion og fortolkning til fri debat. 
 
Sidste punkt på dagsordenen eventuelt – 
plejer at åbne op for medlemmernes syns-
punkter. Denne generalforsamling var hel-
ler ikke fritaget 
  

 forslag om styrkelse af økonomien ved 
at hæve gæstebetalingen.  

 forslag om at lægge regnskabet på 
hjemmesiden før generalforsamlingen. 

 forslag om ved strømtilslutning af både på vinterpladsen ikke må foreta-
ges uden vagt pga. brandfare. 

 forslag om olietank på havnen. 
  

Tom oplyste, at han trak sig fra ølud-
valget, hvilket han fik en ”Dr. Niel-
sen” for – altså ikke for at han trak 
sig, men som tak. 
Bestyrelsen lovede at se på alle for-
slagene. 
Efter generalforsamlingen blev der 
af aktivitetsudvalget dækket op til 
frokostbuffet, så de mange tal og ta-
ler kunne glide ned med noget fast 
føde og en øl og dram.  /Leif  
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Dagen efter bådelaugets 40-års jubilæum var der stander-
hejsning. 
Det var en bidende kold lørdag formiddag, hvor vi alle mød-
te op i vinterjakker, huer og handsker. Dannebrog var fuld 
udblæst på bådelaugets flagstang. Vinteren ville ikke slippe 
sit tag og lade foråret komme til.  
Ganske få både var i vandet. De var vist i vandet, på grund af det der kaldes 
tradition.  
 
For første gang var det Allan, der som formand, skulle holde talen. Allan holdt 
debut-talen med bravur. 
Efterfølgende skulle formanden og Hans Holmgaard hejse den flotte jubilæ-
ums-stander.  
Det var umiddelbart svært at se, det var et par herrer med mange knob i fing-
rene, der skulle står for den sag. (Og med knob menes der knuder og ikke 
fart.) Det var åbenbart svært at få flagsnor og vimpel til at makke ret. Til sidst 
lykkedes det, og den nye stander kom på plads. Nu vejrer den flot fra søndre 
gavl på vores dejlige klubhus. Et vartegn for at sæsonen 2013 er i fuld gang. 
Der var salut fra den lille kanon. Det var kanonkongen Christian, der var 
mand for det. Da røgen havde lagt sig, skulle vi synge sejlerfolkets national-
sang Blæsten går frisk over Limfjordens vande. 
 

Til sidst 
var der – 
sædvanen 
tro – røde 
pølser og 
alt det til-
behør, 
man kan 
tænke sig. 
 
 
Med øn-
sket om en 
god sæ-
son til alle. 
 
Inger 

Årets standerhejsning 
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Fredag den 22. marts 2013 var der budt til åbent hus på Sej-
lerloftet. Den 22. marts var nemlig 40 årsdagen for klubbens 
stiftelse, og et 40 års jubilæum, skal selvfølgelig fejres med 
maner  - og det blev det. 
 
Og det var godt, at aktivitetsud-
valget IKKE havde planlagt uden-
dørs arrangementer, for det var 
stadigt bidende koldt udenfor, og 
der var is på de få både som var 
kommet i vandet.  

 
Rigtig mange gæster kom forbi, medlemmer, 
tidligere medlemmer, repræsentanter fra vores 
naboklubber, og der blev snakket og hygget rundt omkring i 
krogene. Dejligt at se, at tidligere formænd, som har sat deres individuelle fin-
geraftryk på klubbens historie også var mødt op. 
 
Den nyslåede formand Allan, bød velkommen, men overlod straks ordet til 
Hans, den afgående formand, som holdt den officielle tale, som både kiggede 
tilbage, men også gav håb om en aktiv fremtid for vores klub, som har vist sig 
stærk og levedygtig, og været i stand til at lave de nødvendige tilpasninger til 

Åbent Hus på sejlerloftet 
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skiftende tider, både politisk, økonomisk og sportsligt. 
Da Hans havde holdt sin tale, var der en lille overraskelse, idet Allan havde 

medbragt en gave og et bevis til et tro-
fast medlem gennem alle årene. Hen-
ning Kristensen blev indlemmet i den 
eksklusive klub af Æresmedlemmer, 
som nu omfatter Inger (Hennings ko-
ne), Hans og Henning. Tillykke til Hen-
ning! 
 
Der var lavet en buffet med sandwich 
og ostebord og alle kunne således få 
slukket tørst og sult, og få udvekslet gode minder. 
         
   Henrik 
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Jubilæumsfest – 40 år er ingen alder. 
  
Da bådelauget i marts fyldt 40 år, blev det besluttet, jubilæ-
umsfesten først skulle holdes, når det blev forår. Festen blev 
holdt på forårets sidste dag – den 31. maj. Det var en dejlig 
lun aften, så selv om der var mange mennesker på sejlerlof-
tet, så føltes det ikke trangt, da vi samtidig kunne bruge terrassen på begge 
sider. Her blev velkomstdrikken indtaget, og her var der mange hyggelige 
stunder i løbet af aftenen. 

  
Alle sejl var sat til, for at vores klubs jubilæum kunne blive fejret på bedste 
vis, og festen blev da også et tilløbsstykke, hvor der måtte meldes "alt ud-
solgt", og nogen måtte gå forgæves. 

40 års jubilæumsfest 
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Bordene var smukt dækket - blandt andet med servietter, det ledte tanken 
hen på sejl. 
 For at alle skulle kunne feste - uden at have huslige pligter - var der hentet 
hjælp udefra. Maden, som var en 3-retters menu, var leveret af Hals Hotel. 
Det var lækkert mad, og der var nok af det hele - også af vin og vand. 
Der var en musiker, der spillede dinner-musik, og da maden var indtaget, spil-
lede han op til dans.  
 
For at ingen skulle gå sultne i seng, var der natmad til ... flere dage. Dejlige 
tarteletter med hønsekød. 
 
Det var en rigtig hyggelig aften i gode venners lag. 
 
Så er kursen sat mod de 50 år .......... 
 
          Inger 
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Ny hjemmeside  
Pr-udvalget har igennem noget tid talt om, at vores hjemme-
side nok var moden til en fornyelse. 
 
Men hvem skulle gøre det, og hvad må det koste, og hvordan 
sikrer vi, at der bliver noget mere dynamik på siden, således 
at flere personer kan opdatere direkte på siden, og bestyrelse 
og udvalg hurtigt kan sætte noget op, som medlemmerne 
skal vide. Der var mange muligheder at vælge imellem: Opdatere den vi hav-
de, og se om vi kunne uddanne flere til at skrive og redigere. Outsource til et 
firma at lave en ny side, eller prøve at finde noget som var let tilgængeligt.  
 
Valget faldt på et produkt, hvor alle kan lave en nem hjemmeside  - ganske 
gratis, og så simpelt, at de fleste som kan skrive en mail, eller et Word doku-
ment kan være med. Vi valgte det sidste, et produkt som findes på 
www.bricksite.com. Går du med en drøm om din egen hjemmeside så prøv 
det. 
 

Bådelauget har selvfølgelig 
købt en del tillægsprodukter for at kunne lave en professionel 

hjemmeside med debatforum og mulighed for at oprette op til 20 brugere 
som hver især kan lave deres indlæg og indlægge billeder med meget mere. 
 
Mariann og jeg har stået for omlægningen af indholdet af den gamle side, og 
har nu afleveret ansvaret for indhold og fremtidig vedligeholdelse til bestyrel-
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sen og de forskellige udvalg. Pr-udvalget har selvfølgelig et større ansvar, ik-
ke bare for deres egne indlæg, men også for billeder og layout. 
 
Vi håber, at I alle vil tage godt imod hjemmesiden, og I må endelig komme 
med forslag til forbedringer eller ændringer, som kan være med til at gøre 
den endnu bedre. 
         Henrik 

Det er nu snart igen tid til musik på Sejlerloftet. Håber på 
stort fremmøde også denne sommer.   
 
Disse hyggelige aftener er efterhånden blev en stor succes, 
hvor der de sidste par år har været mange gæster, hvor mange møder op af-
ten efter aften.  
 
Problemet kan så være at få variation i underholdningen, da musikken skal 
aftales allerede i slutningen af januar, og honoraret skal holdes på det aftalte 
niveau i klubben. Det er ikke så let at finde interessante bands, som vil spille 
til "vores" pris. Mange har også arrangementer andre steder i sommerperio-
den. Nogen holder ferie, og nogle melder ikke tilbage, før der er lavet aftale til 
anden side. Det skal siges, at de der har været hos os, gerne vil komme igen, 
da de synes, det er fantastisk hyggeligt.´ 
 
Det er dejligt, at der stadig er folk, der vil hjælpe til disse aftener. 
Det indebærer jo, at man bager en kage, har tjek på servering og oprydning 
efter lukketid. Man kan sagtens nå at blive træt, inden man går hjem. 
  
VEL MØDT PÅ SEJLERLOFTET       /Lis 

Musikaftener  - de kommer 
ikke af sig selv ! 
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Vi siger velkommen til ''ny besætning'' på havnearealet. 

 

Hals bådelaug har pr. 1. maj ansat Linda og Ove til service-

ring af gæstesejlere på Hals bådelaugs arealer. 

Begge er deltidsansatte og vil fortrinsvis beskæftige sig med 

betjening af gæstesejlere. En væsentlig del af deres tid på havnen vil gå med 

at foretage kontrol med gæstebetaling og hjælpe besøgende. Der vil selvføl-

gelig også blive udført andet forefaldende arbejde, hvis tiden tillader det.  

 

Er du sejlet fra din plads og har vendt dit skilt til grøn, kan du ringe til Linda el-

ler Ove enten på Deres morgen eller aftentur for at få det vendt til rødt. De 

kan kontaktes på det sædvanlige mobilnr. 51 52 66 24. OG HUSK NU AT 

VENDE JERES SKILTE NÅR I ER VÆK NATTEN OVER !!!!!! 

 

Klubben har pr. 1. maj indført ny opkrævningsform af gæstesejlere. Der er 

blevet opsat en billetautomat i klubhuset.  Gæstesejlere skal nu, ligesom i 

mange andre havne selv foretage billettering ved ankomst. Automaten har 

indtil nu indfriet alle forventninger, og der har ikke været opstartsproblemer af 

nogen art.  

 

Reaktionerne fra vore gæster er meget positive. Det er få, der oplever det 

som en gene – snarere tværtimod. Indtil videre opleves der ikke snyd med bil-

lettering. Der vil selvfølgelig altid være nogle der ''glemmer'' at betale inden 

afrejse, og andre, der måske ikke er klar over, hvor stor deres båd egentlig er. 

Poletter til brug i baderum og vaskeri købes også i automaten. En stor fordel i 

forhold til indbrud og hærværk. Klubhuset er helt pengeløst nu. 

 

Automaten er placeret i entreen, hvilket betyder at kodelåsen er flyttet længe-

re ind til næste dør. Medlemmer vil stadig kunne låse sig ind i klubhuset med 

nøgle. Koden til dørtastaturet, oplyses ved køb af billet. Koden vil fremover 

blive skiftet hyppigt, idet mange uden tilknytning til bådelauget efterhånden 

kender koden. 

            Keld 

Ny besætning på havnen 
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Så er årets tirsdagssejladser i gang, og set med TRISKE-
øjne rigtigt godt i gang. 
 
Sejladsudvalget har i år valgt at lave 2 parallelle løb, hvor de 
hurtige både, som p.t. er Mjølner, J-80 og Triske har deres 
eget løb, og hvor turbådene også har deres eget. Det giver 
en meget bedre balance m.h.t. jævnbyrdig konkurrence og oplevelse af 
sejladserne. 
For at give en større lyst til at møde op, har man også indført en ny regel, 
som gør, at en udeblivelse ikke blot tæller som en sidsteplads, men en 
sidsteplads i forhold til alle deltagende både over sæsonen. Er man mødt op, 
men udgår af den ene eller anden grund, tæller den gamle regel om, at man 
får en sidsteplads i forhold til de deltagende både i den pågældende sejlads. 
Så vil man opnå en placering, er det nu endnu mere vigtigt, at vi møder op 
hver gang  - dog falder de 2 dårligste sejladser stadig ud, når 
klubmesterskabet skal afgøres. 
 
Banen er ført tilbage til, at vi nu igen slår et slag ned i vejdybet, hvilket giver 
en god variation i sejlføring.   
            /Henrik 

Tirsdagssejladserme 
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Første weekend i maj stævnede 5 både ud fra Hals Havn - 
Ivalu, Johanne, Hekisu, Bové og Lobo. 
Ombord på Lobo var der – for første gang i drengeturens hi-
storie – en barselsvikar. Claus havde taget barselsorlov, og 
Jan (gast fra Baloo) havde fået jobbet som barselsvikar. Ba-
loo var nemlig IGEN forhindret i at deltage. Gad vide hvad 
det er med Baloo og drengeturene? 
 
Sejladsen startede om fredagen kl. 13, og kapsejladsens mål var Læsø.  
Det var en fin sejlads, og inden aften var fire ud af fem både i havn i Vesterø.  
Undervejs havde Hekisu ændret kurs. Skipper Jens slider åbenbart så hårdt 
på besætningen, at det var nødvendigt at hente nye/flere folk i Sæby. Det be-
tød, Hekisu først kom i havn på Læsø lørdag, så det må siges, de kom ind på 
en sikker sidsteplads. 
 
Vinder af sejladsen – de kom i mål allerede fredag – blev Johanne. 
Lørdag var der hviledag. 

Forårets drengetur 
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Det kneb nu lidt med hvilen, for en del af dagen gik med at jage hummer-dyr. 
Der var ikke en levende hummer at finde, men det lykkedes da at finde hum-
mer i frossen tilstand. Efter en tur i gryden blev de flotte røde, lige som de 
plejer at være. Frokosten var reddet. 
 
Efter vel overstået frokost var der udflugt til den anden ende af øen. Nogle 
tog med – andre hvilede deres trætte kroppe. 
Som altid var der hyggelig spis-sammen i klubhuset. Det er gode faciliteter, 
der stilles til rådighed, når vi kommer forbi. 
Hjemturen søndag blev en sejlads (ikke kapsejlads). 
 
Med forventning om, at det var sejlklubben der var på Drengetur, satte Lobo 
sejl. Men, da vi efterfølgende blev overhalet af den ene motorsejler efter den 
anden, endte det med, Lobos sejl også blev strøget. 
Jeg tror, alle havde en rigtig fin tur.  
Godt arrangementet er blevet døbt Drengetur og ikke kapsejlads. 
 
Som Christian udtrykker det: ”Vi er vist blevet ældre. Der er ikke den samme 
kampgejst som førhen. Men, vi havde en god tur, masser af godt vejr – og in-
gen alvorligt syge. Så kan man vel ikke forlange mere, af sådan nogle gamle 
søulker.”            Hilsen Poul 
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Nyt fra Sejladsudvalget 

Tirsdage efter sommerferien 

6. august  kl. 19:00 

13. august kl. 19:00 

20. august kl. 19:00 

27. august kl. 19:00 

3. september kl. 19:00 

10. september kl. 19:00 

17. september kl. 19:00 

Lørdag den 21. september afslut-

ningssejlads kl. 10:00 

Nyt fra Aktivitetsudvalget 
 

2013 
29. juni Hals Barre Cup  - spisning på Sejlerloftet 
24.-25. august  Grisefest 
26. oktober  Afriggerfest 
30. november  Julefrokost 
 

2014 
8. marts  Generalforsamling 
29. marts Standerhejsning 

Øvrige sejladser 

29. juni  - Hals Barre Cup 

7. sept. A.S.  - Hovedkapsejlads 
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Nyt fra Kassereren 
På generalforsamlingen blev der bedt om lidt uddybning af 

udviklingen på posten ”Kontorudgifter”. 

 

I 2011 var kontorudgifter inkl.. telefon fastnet og 

bredbåndsforbindelser, mobilabonnement og udgifter til nyt 

bogholderiprogram (WINKAS  - ca. kr. 13.000,-)   

I 2012 er posterne delt lidt anderledes op, således at it, bredbånd og telefon 

er på en særskilt linje. Kontor, porto og klubblad på en anden.  

Samlet set er udgiften på de 2 poster faldet fra 48.000 til 36.000, og det 

svarer fint til startudgiften til WINKAS. Derudover er der sket et fald i 

udgifterne til blad og til bredbånd, mens den løbende licens til WINKAS 

trækker opad.          /Kirsten 
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