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Bestyrelse: 
Allan Cocks 42 16 24 00 
John Christensen 24 25 38 50 
Stig Larsen 29 49 89 50 
Kirsten M. Nielsen 98 18 38 81 
Bjarne Jensen 25 20 41 05 
 
Sejladsudvalget: 
Allan Cocks 42 16 24 00 
Svenning Nielsen 98 25 22 42 
Gorm Holdt Madsen 98 25 70 00 
 
Aktivitetsudvalg:  
John Christensen 24 25 38 50 
Inger Kristensen 98 25 17 15 
Rita Herberg 74 66 18 22 
Lene Jensen  98 25 69 61 
Eva Brix 30 71 70 24 
Birgit Bøgsted 98 25 12 20  
Bodil Nielsen 22 39 38 40 
  
Revisorer: 
Henrik Eske Jensen 40 60 06 89 
Flemming Midtgaard 98 34 26 03 
Bjarne Jensen suppl.  25 20 41 05 
 
PR-bladudvalg: 
Bjarne Jensen 25 20 41 05 

Anne Louise Pedersen  25 66 43 66 
Chr. ”Bové” Simonsen 40 76 23 89 
Henrik Eske Jensen  40 60 06 89 

Driftsudvalget: 
Stig Larsen 29 49 89 50 
Orla Bøgsted 98 25 12 20 
Thomas Cocks 96 20 78 52 
Jens Sund Laursen 41 62 08 32 
Erik Ryborg 61 71 65 39 
Jørgen Pedersen 21 90 75 45 
 
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. 1 i 2014 
Ansvarshavende redaktør : 
  
 Bjarne Jensen   
 (Bestyrelsesmedlem og 
 formand for PR-udvalget) 
 Udgivet i 200 eksemplarer 

HUSK DET NU ! 
 

Der skal navn og pladsnum-
mer og tlf.nummer på 
stativerne på vinteropbeva-
ringspladsen og på 
masterne i masteskuret. 
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Så kom foråret med fuldt tryk med temperaturer over 22 gra-
der, sol og lidt vind, bare perfekt vejr til at sejle i, eller bare 
sidde og nyde vejret, havnen og fjorden.  
Det store overblik får man når man sidder på vores dejlige 
tagterrasse i klubhuset. 

Efter generalforsamlingen har besty-
relsen konstitueret sig med John 
som næstformand, Kirsten som kasserer, Bjarne som 
sekretær, og undertegnede som formand. Da Jan er 
trådt ud af bestyrelsen er Stig (suppleanten) kommet 
ind som formand for driftsudvalget. 
 
Vores havnemedhjælpere er startet på fuld tryk pr. 1. 
maj og jeg har lige set statistikken, som viser der har 
været 250 besøgende siden vi åbnede automaten 
omkring 1. april , hvilket har givet en indtægt på ca 
kr, 36.000 indtil nu. Bare i bededagsferien havde vi 
115 overnatninger i havnen. 
 

Vi har i år valgt at hæve pladslejen for gæstesejlere, priserne kan ses i klub-
huset, dog er vi stadig imellem de billige havne at overnatte i. 
 
Kapsejladserne tirsdag aften er kommet godt i gang og der har været rigtigt 
godt vejr med sol og vind, og det har givet nogle gode og spændende sejlad-
ser. De der ikke er kommet med endnu: meld jer til, det er både hyggeligt og 
meget spændende ind imellem. Der er for øjeblikket ca 10 både med hver 
gang. 
 
Drengeturen, som jeg desværre ikke selv del-
tog i, har jeg hørt gik rigtigt godt. Der var 
mange både med og turen gik til Læsø og 
derefter til Sæby i rigtigt godt vejr. Men næste 
gang der er tur, vil jeg gøre meget for at være 
med, da det er nogle rigtig hyggelige ture. 
 
Diesel på havnen er nu en realitet, således at 
der inden for kort tid kan tankes marinediesel 
på havnen ( der hver den lille lodsbåd ligger 
nu ) 
Starten på sæsonen har været nemmere i år end tidligere år, da vi har fået 
mange ting på plads efterhånden, havnemedhjælperne er godt inde i tingene, 

Formandens side 
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hvilket gør at forefaldende arbejde på havnen bare bliver gjort nu. Billetauto-
maten kører også uden problemer. Driftsudvalget har fået havnen gjort klar 
og lavet en del forbedringer og reparationer. Dog er der ting der ikke har fun-
geret til alles tilfredshed og dette er der taget hånd om. Vi forventer således 
at alt kører og virker som det skal her i løbet af sommeren. 
 
Såfremt der er nogen der har noget på hjertet, som de gerne vil have ændret 
eller nogle nye tiltag, så skriv endelig på min mail eller læg et brev i postkas-
sen. Der er enkelte, der har skrevet om noget som ikke fungerer, dette er dej-
ligt, så har man mulighed for at tage hånd om problemet. 
 
Pt. har vi endnu ikke modtaget en ny lejekontrakt fra Aalborg Kommune, hvil-
ken vi venter meget på, men indtil den kommer kører vores hidtidige aftale 
uændret videre. 
 
Der er kommet en del nye sejlere til vores klub, som jeg her vil byde hjertelig 
velkommen og jeg håber at de vil blive godt integreret. 
Til slut vil jer gerne ønske jer alle en rigtig varm og solrig sejlsæson. 
 
          Allan Cocks 
          Formand 

Pernille Jacobsen 
 
Lars Jacobsen  
 
Jens Bugge 
 
Bjarne Urup 
 
Thomas Nielsen  
 
Henrik Villefrance 
 
Ole Kristensen  
 
Jørgen Krogh 
 
Preben Ramskov  
  

Velkommen til nye medlemmer  
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Referat generalforsamling Hals 
Bådlaug 8 marts 2014.05.23 
 
Henrik Eske blev valgt som diri-
gent og konstaterede at general-
forsamlingen var lovligt indkaldt. 
67 stemmeberettigede var til ste-
de. 
 
Formand Allan Cocks aflagde bestyrelsens beret-
ning og kunne bl.a. fortælle at havnen i det for-
gangne år havde fungeret tilfredsstillende. Ove og 
Linda var blevet ansat til at passe havnen fra maj-
oktober. Det har fungeret godt og de skiftes til at ta-
ge vagterne, morgen og aften. 

Vi fik også ansat Helena til at tage sig af rengøringen. Det gjorde hun hele 
sommeren samt i vinterperioden efter behov. 
 
Den nye billetautomat blev taget i brug og har kørt fint. Dog med enkelte stop.  
 
Der har været en del frivillig hjælp til forårsklargøring af broer, grillterrasser 
m.v., hvilket vi er meget glade for. Al frivillig hjælp er gratis for klubben og er 
med til at forbedre økonomien. Stor tak til alle, der har hjulpet.  
 
Vi slap billigt under stormen Bodil. Vi fik ingen skader på broerne. 
 
Gode fester er afholdt i løbet af året. Bl.a. jubilæumsfesten 
 
Vi fik blå flag på havnen i 2013, hvilket det ser ud til, vi også får i år. 
 
Der er lavet en del om på pladserne i havnen. Bestyrelsen har besluttet at 
man fra 2015 vil opmåle bådene fra for til agter, altså inkl. bovspyd og agter-
platform.  
 
Der har været en positiv dialog med Aal-
borg kommune angående havn og vand-
areal. Forhandlinger forventes at blive af-
sluttet sidst i marts måned.  
 
Tak til udvalgsmedlemmer for indsats og 

(Fortsættes på side 6) 

Referat fra årets generalforsamling 



Side 6 

Klubblad for Hals bådelaug  Udgivet februar 2014 

FØLG MED PÅ  WWW.HALSBAADEALUG.DK 

tak til Keld og Hans for deres 
arbejde i bestyrelsen. 
 
Kirsten fremlægger regnskab 
for 2013 og dette godkendes 
af forsamlingen. 
 
Kontingenter forsætter uæn-
dret. 
 
Ingen indkomne forslag. 
 
Bjarne Jensen vælges til be-
styrelsen og Stig Larsen vælges som suppleant.  
 
Henrik Eske og Flemming Midtgaard genvælges som revisor og revisorsup-
pleant. Bjarne Jensen kan ikke fortsætte, da han er valgt til bestyrelsen og 
Michael Westergaard vælges som suppleant. 
 
Valg af udvalgsmedlemmer: 
 
Jørgen, Erik og Jens vælges som nye medlemmer af driftsudvalget. 
Bodil og Birgit Bøgsted vælges som nye medlemmer af aktivitetsudvalget. 
Ingen nye medlemmer melder sig til sejladsudvalget. 
Bjarne overtager Kelds plads i PR-udvalget og Christian og Louise vælges 
som nye medlemmer til PR-udvalget.  
 
Preben foreslår at man får en tavle i klubben, hvorpå medlemmerne kan skri-
ve sig på, når de sejler. På den måde får man mulighed for at sejle sammen. 
 
Der bliver spurgt til tankanlæg på havnen. Stig Larsen svarer, at han arbejder 
på sagen og forventer svar indenfor 14 dage. 
 
Gorm opfordrer til at man deltager i tirsdagssejladserne. Der er plads til alle. 
 
Allan Cocks afslutter generalforsamlingen. Takker Keld for det store arbejde, 
han har udført. Også tak til Hans, der har været til stor hjælp for Allan det sid-
ste år. 
 
Generalforsamlingen afsluttes.  
Referent; Anne Louise Juhl Pedersen 
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Så er tirsdagssejladserne i gang 

I skrivende stund er der sejlet 5 gange, og det er som al-

tid vildt fedt, at være med i sejladserne.  

Det hele star-

tede tirsdag 

den 29. april 

med ”skippermøde”, hvor 

Gorm meget veloplagt orien-

terede om opdateringer i sej-

ladsreglerne fra DS og udle-

verede sejladsregler og kort. 

Denne sæson har sejladsud-

valget valgt modellen fra sid-

ste år, hvor der er 2 løb, som 

startes samtidigt. 

Der er 4 både, som betegnes ”de hurtige” eller ”de mere konkurrence-

prægede både”, og ”de lidt langsommere både”, eller ”turbådene”. 

Det giver en god chance 

for alle, for at få en for-

nemmelse af af egne og 

bådens evner, og er med 

til at skærpe appetitten 

på at optimere såvel sig 

selv, som sin båd. 

Det er sjovt når vi sejler 

om kap, og det giver da 

også en dimension mere, 

når man sejler tur eller 

transportsejlads. Så giver 

det jo stadig en god fornemmelse, når man kan mærke at ”skidtet virker”. 

Et rigtigt godt initiativ, som jeg personligt fuldt går ind for.  
(Fortsættes på side 8) 
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I år har vi så fået en ny udfordring, idet Micha-

el jo har indskrevet en rigtigt racer til tirsdags-

sejladserne, nemlig en One design 11 meter, 

som indtil nu, har vist lovende takter, selv om 

der også har været udfordringer ombord. 

En anden god grund til at deltage er jo, at Bo-

dil hver tirsdag stiller op som både dommer, 

og servicemedarbejder, som sørger for kaffe 

m/tilbehør, så der er lidt at mødes over, når vi 

har sejlet. Når dommeren har måltagningen 

på plads, kan de tastes ind i resultatberegne-

ren, og vi kan få overblik om vi har håneret el-

ler har lyst til at luske af. 

For jer der ikke har deltaget  - prøv det, det er godt for både sjæl og krop 

og sejlerevner. 

         Henrik 

(Fortsat fra side 7) 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=b5OlU9rI9gHnCM&tbnid=DGic2gPyYzzxfM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fhimmelske-kager.blogspot.com%2F2011%2F11%2Fkaramel-konfekt-kage.html&ei=RZSVU5r4FoK6ygPfkILwBg&bvm=bv.
http://www.google.dk/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.hjemmet.dk%2FImageProvider%2FPageFiles%2F591118%2FDiabeteskost-skonne-kager-top__b468m.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.hjemmet.dk%2FMad%2Fkogebog%2FDiabeteskost-Skonne-kager%2F&h=400&w=468&tbnid=wCpXMcjs
http://www.google.dk/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fseptembernet.dk%2Fwp-content%2Fuploads%2FKaffe-er-sundt-624x416.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fseptembernet.dk%2F2012%2F11%2F30%2Fdrik-du-bare-massevis-af-kaffe%2F&h=416&w=624&tbnid=uwUzv1q1dBmnFM%3A&zoom=1&doc
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”Drengetur” til Læsø 2. - 4. maj  

Som til enhver anden sejlads, blev turen indledt med et skip-

permøde, dog et af de mere demokratiske. Her  blev vi enige 

om at sejle til Læsø. 

Vi var 6 sejlbåde en motorbåd og en dommerbåd. Dommer-

båden havde en besætning af meget ansvarsful-

de dommere. Den ene drak sågar cola for at have 

det fulde overblik.  

Jeg tror nok motorbåden vandt løbet, for da min 

GPS viste, at vi ville ankomme til øen kl. 23,30, 

bad vi dommeren om at afblæse løbet. Der var et 

vigtig element i sejladsen, som ikke måtte over-

ses  -  vi skulle jo spise sammen når vi ankom til 

Øen. 

Lørdag gik turen til Sæby. Her gik det 

desværre på samme måde  -  vi måtte 

stoppe med at sejle om kap!  Vi skulle 

jo til Sæby og spise frokost! Det vil vel 

være skidt reklame for turen, hvis nogle 

blev ranglede  undervejs.  

Vi tager dog hatten af for Thomas, for 

han var standhaftig og blev ved at sejle 

for sejl. Prisen var, at han mistede fro-

kosten. Til gengæld så spiste han det 

mere til aften, så vi  overlevede alle. 

På hjemturen søndag var der 

god vind til spiler, så den kom 

op, og det gik godt for os. 

Meeen Svenning lagde en 

protest, og sagde, at vi ikke 

var målt med spiler, så der 

vandt vi heller ikke. Jeg tror 

(Fortsættes på side 10) 



Side 10 

Klubblad for Hals bådelaug  Udgivet februar 2014 

FØLG MED PÅ  WWW.HALSBAADEALUG.DK 

”Drengetur” til Læsø 2. - 4. maj  

det var Carl Erik der vandt overalt, men han har vist også 

brugt mest diselolie.  

Alt i alt en rigtig god ”drengetur” på trods af det var meget 
småt med hummerhaler. 

Med sejlerhilsen Christian / BOVÉ 

(Fortsat fra side 9) 

Driftsudvalget har, for at optimere udnyttelsen af pladsen, 
flyttet lidt rundt på stativerne, så der kan blive plads til flere 
både. Vi har sat flere strømskabe ud til gæstesejlerene, og der 
arbejdes på en løsning på mastekranen.  
Til hver enkelt bådejer: ”Sørg nu for at jeres egen plads er 
ryddet ordenligt op”. HUSK derudover, at forsyne stativerne med et synligt 
bådnavn, pladsnummer i havnen og et telefonnummer.  
Driftsudvalget meddeler at såfremt reglerne ikke overholdes, vil stativet blive 
fjernet, da vi jo ikke vil være opbevaringsplads for skrot og affald. 
 
Det henstilles endvidere, at du husker at vende skiltet på din plads, når du 
sejler på tur. Det giver bedre mulighed for udnyttelse af havnen, når der 
kommer turister. Husk de er gæster, og er med til at finansiere driften af vores 
sejlklub !.Der er fortaget lidt forbedringer i baderum og toiletter. 
 
Der kan nu købes diesel på Hals havn, og der vil i løbet af næste uge kunne 
betales med kort . Der vil være et telefonnummer som man kan ringe til for 
betjening, og der vil senere blive mulighed for selvbetjening.  
Der arbejdes samtidig på en løsning hvor man også kan købe benzin på 
havnen.           Stig 

Nyt fra driftsudvalget 
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Standerhejsning 
Årets standerhejsning fandt sted den 29. marts , en dag med 
flot vejr, så standeren kunne folde sig flot ud. 
 
Men som en spilersætning, kan give problemer, så ville vo-
res stander heller ikke helt som Christian ville. Først ville den 
vende på hovedet, derefter ville den stå som et 
timeglas, men i 3. forsøg kom den på rette plads 
i rette element, god vind fra øst, flot solskin og 
afsyngning af den nordjyske nationalsang: 
”Blæsten går frisk…”.  

Aktivitetsudvalget havde selvfølgelig sør-
get for våd og tørt til ganen, og formanden,  
holdt en den traditionelle tale, med alle øn-
sker om en god sæson.  Alle traditioner 
blev fulgt, således også med affyring af 
klubbens ”kanon”.         /Henrik 
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Bestyrelsen konstituerede sig således efter generalfor-
samlingen: 
 
Allan Cocks:  Formand og medlem af Sejladsudvalget 
Kirsten M. Nielsen: Kasserer 
Bjarne Jensen: Sekretær og formand for PR-udvalget 
John Christensen: Medlem og formand for Aktivitetsudvalget 
Stig Larsen:  Medlem og formand for Driftudvalget. 
 
 
Fra bestyrelsesmødet den 8. april 2014: 

Periodens kontobevægelser blev gennemgået 
5 nye medlemmer blev godkendt. De 4 ønsker bådplads 
Formanden orienterede bl.a. om mastekran, forsikringsforhold, medlem-
skab af FLID, problem på landpladsen samt om, at havnemedhjælperne 
begynder den 1. maj 
Stig orienterede om diverse praktiske problemer 
Kapsejladserne begyndte med tilmelding den 29/4 med første sejlads den 
6/5. Datoerne for tirsdagssejladserne kan ses på hjemmesiden 
Den 28/6 afholdes der Hals Barre Cup Sejlads 
Der er problemer med vindmåleren men en person er sat på opgaven. 

 
Fra bestyrelsesmødet den 12. maj 2014: 

Periodens kontobevægelser blev gennemgået 
Medlemmer med flere både skal betale indskud for båd nummer 3 
Formanden orienterede bl.a. om båd beliggende på plads nr. 301, proble-
mer med mastekranen og havnemedhjælperne 
I april måned var der strøm ved broerne, hvor gæstesejlere fik besked på 
at placere sig. En del valgte imidlertid alligevel at placere sig andre steder i 
havnen. 
Tirsdagssejladserne er nu i gang 
Der afholdes Hals Barre Cup Sejlads den 28/6. 

 

         Bjarne Jensen 

Fra bestyrelsesprotokollen 
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6. Hals Barre Marathon 

Lørdag, den 1. november 2014 i Hals 
 

Distancer: Halv-marathon og hel-marathon, med 3/6 omgange af 7,04 km. Der er ikke DAF-

opmålt distance eller chip tidtagning. Løberne tager selv tid. Underlag: asfalt, grus, skovsti 

og sand. 

Der er mulighed for omklædning og bad (polet til bad udleveres) samt opbevaring af bagga-

ge. Der er gode toiletforhold. 

Tilmelding åbner 1. august 2014 og slutter 30. oktober 2014. Gebyr: 40 kr. for halv-

marathon og 50 kr. for hel-marathon. Tilmelding på mail til bjarne.jensen2@skolekom.dk. 

Efterfølgende tilsendes kontonummer til indbetaling. Der kan maximalt deltage 120 løbere 

heraf max 60 på halv-marathon. Samlet start lørdag, den 1. november kl. 10.00 fra Hals 

Bådelaugs klubhus på havnen i Hals. 

Forplejning: Der er hoveddepot ved start/mål med vand, saft, cola, kage, slik, chokolade 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 cykelsti og fortov. Ruten kan ses på http://www.endomondo.com/routes/98792215. 

Andre bemærkninger: Der løbes på eget ansvar. Der er gode parkeringsmuligheder på Hals 

havn. Pårørende, tilskuere og løbere har mulighed for at benytte bådelaugets klubhus. Her 

vil der til løberne og pårørende være kaffe, kage m.m. samt mulighed for at varme sig. Her 

kan også købes øl og vand for 6 kr. 

Efter løbet, med start klokken cirka 14.30, vil der på Sejlerloftet være mulighed for at hø-

re Johnny Wulff Andersen fortælle om sin deltagelse og sejr i det næsten 500 km. lange 

løb Yukon Arctic Ultra Race gennem det nordvestlige Canada med temperaturer ned til mi-

nus 45 grader. Er åben og gratis for tilmeldte løbere, deres pårørende og medlemmer af 

Hals Baadelaug. 

Venlig hilsen Bjarne Jensen og Tove Borg, Hals. www.motionsløb.dk 

mailto:bjarne.jensen2@skolekom.dk
http://www.motionsløb.dk
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HALS BARRE CUP 2014 
 
Hals Bådelaug inviterer hermed til Hals Barre Cup lørdag d. 28.juni  
 
Der sejles efter DS sejladsbestemmelser. Bådene tildeles GPH sømileti-
der iflg. målerbrev efter DH-reglen.  
Turbåde uden målerbrev er velkomne til at deltage.  
 
Startgebyr kr 150 betales på skippermødet.  
 
Traditionen tro vil banen være en trekantbane på 22-26 sømil på fjord og 
Kattegat. I tilfælde af meget dårligt vejr sejles på en kortere bane på fjor-
den.  
 
PROGRAM:  
 9.00  Skippermøde/betaling/morgenmad  
 10.00  Første start  
 10.10  Anden start  
 18.00  Sidste måltagning  
 
Præmieoverrækkelse når resultatet foreligger. Der ringes med klokke på 
bådelaugets tagterrasse 10 minutter før præmieoverrækkelse.  
 
Ca. kl. 18 After saling buffet på bådelauget.  
Pris kr 80 pr deltager betales ved skippermødet. Drikkevarer kan købes.  
 
TILMELDING SENEST ONSDAG D. 25.JUNI PÅ MAIL: 
holdt.madsen@mail.dk Angiv flg.  
Bådtype, bådenavn, skippers navn, Cert.nr., sejlklub, mobilnr samt antal 
deltagere i spisning.  
 
Deltagende både betaler ikke havneafgift fredag til søndag.  
 

Spørgsmål til Gorm Holdt Madsen tlf. 40 36 06 12,  
mail holdt.madsen@mail.dk  HALS BARRE CUP 2014 
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FØLG MED PÅ  WWW.HALSBAADEALUG.DK 

Aktivitetskalender  
 23. juni  Grillen på terrassen vil blive tændt 

  Har du lyst at være, så medbring selv maden.  
  Ølkassen giver en gang irsk kaffe 
 
23.-24. august Der bliver arrangeret grisefest i enten Hou eller 
  Aalborg (afhængig af vejrudsigt).  
  Er der tilslutning nok, vil der blive serveret pattegris 
 
10. oktober Irsk aften 
 
25. oktober Ariggerfest 
 
29. november Julefrokost 
 

FØLG ALLE AKTIVITETER PÅ WWW.HALSBAADEALUG.DK 

Driftsudvalget har, 
for at optimere ud-
nyttelsen af pladsen, 
flyttet lidt rundt på 
stativerne, så der 
kan blive plads til 
flere både. 


