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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 2015 
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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Formandens side februar 2015 
 
Her i skrivende stund har vi lige pludselig fået snevejr, hvilket 
da er noget helt nyt denne vinter, som har været meget mild 
men til gengæld med rigtig meget vind. 
Det sidste blæsevejr var heldigvis ikke så kraftig som spået 
af meteorologerne, så vi havde ingen skader på havnen den-
ne gang. 
 
Det var besluttet at alle både skulle opmåles, for at vi havde de helt rigtige tal. 
Dette er også effektueret, men vi har brugt en digital afstandsmåler, som des-
værre har vist sig, at have givet en meget upræcis måling, så denne måling er 
nu skrottet. Det betyder, at de mål båden står med i dag (gamle mål) er de 
mål der bliver afregnet efter. Men til foråret vil alle både blive målt op på ny 
med målebånd, og dermed finder de præcise og rigtige tal. 
 
Der har været arbejdsdag på havnen, hvor alt er blevet ryddet op og sat ind, 
ligeledes har alle broer og terrasser fået algebehandling igen. Strøm og vand 
er nu lukket indtil foråret. 
 
Der har i årets løb været en del udskiftning af både, da mange både i havnen 
er blevet solgt, heldigvis er der kommet nye medlemmer med både til at udfyl-
de de tomme pladser. At der  nu igen er gang i handlen med lystfartøjer er vir-
keligt dejligt, mon ikke det er et tegn på, at krisen er ved at forlade bådbran-
chen - det må vi virkelig håbe! 
 
Vores broer er efterhånden meget gamle, så vi har haft dykkere nede og se 
på, hvordan de ser ud under vandet. Dette har bevirket at vi hurtigst muligt 
skal have sat nye kæder på vores forankringer, ( disse er meget tyndslidte ). 
Endvidere er der en del af vores rør, som holder flydebroerne, som SKAL ud-
skiftes, hvilket der pt. arbejdes på. 
 
Siden sidste blad udkom, har vi afholdt vores årlige julefrokost, hvilken havde 
meget stor tilslutning i år, og med en fantastik god stemning. Hennings Ølkas-
se, havde efterhånden et godt overskud, som kunne betale for fri bar til alle 
hele aftenen. Så vi må være glade for, at der er nogle der gider at køre byen 
rundt efter tilbud på øl og vand, så de kr. 6 vi giver for en øl eller vand på lof-
tet, kan give et så pænt overskud. 
 
Lejekontrakten er nu omsider forhandlet på plads, dog var der enkelte, mest 
småformuleringer i kontrakten, der skulle rettes, så vi afventer nu den endeli-
ge tilrettede kontrakt. 

(Fortsættes på side 4) 

Formandens side 
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El på broerne har i 2014 givet en del arbejde til elektrikeren, da der har været 
udfald, ingen strøm, sikringer der slår ud ect. Efterfølgende har det vist sig at 
vores ledningsnet er helt nedslidt, det er også kun ca 20  - 30 år gammelt,  
med brud flere steder. Så nu er der blevet lavet et oplæg af et konsulentfirma, 
på ny el på alle broer samt nye standere: Vi har valgt at kontakte et konsu-
lentfirma, for at sikre at alle forskrifter bliver opfyldt, samt at vi får de rigtige 
og mest holdbare materialer. Dette materiale har vi modtaget, og det er sendt 
i udbud til 4 EL firmaer. Vi afventer med spænding, hvad prisen for dette am-
bitiøse projekt kommer til at ligge på. 
 
HUSK: 
Vi har ordinær generalforsamling d. 14-3-2015 KL. 10 på Sejlerloftet, og 
vi glæder os til et forhåbentligt stort fremmøde denne dag. 
 
 
NB: glæder mig til lidt varmere vinde, så vi igen kan gøre som nedenstående. 

Hilsen Formanden        Allan Cocks 
 

(Fortsat fra side 3) 
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Del 2. 

Som nævnt i første afsnit af historien om Willis 
sejlerliv, kom han til Hals i 1967 og blev bosid-
dende her. Når man bor i Hals og er glad for at 
sejle, skal man selvfølgelig have en båd i Hals 

havn. Det fik han så. 

AJ85:  

Den første båd Willi købte, var en lille mær-
kelig båd (Willis egne ord), og den så han 
på en bådmesse i Göteborg i starten af 
halvfjerdserne. Båden hed AJ85, og Willi tog 
ene mand til Sverige og byggede båden. 
Det tog en uges tid, og efterfølgende brugte 
han nogle dage hjemme i Danmark på at la-
ve dæk. At bygge en båd er et stort projekt, 
og båden blev aldrig helt færdig, men stod i 
Willis garage. Den blev dog døbt 
"Matriarken", hvilket betyder et samfund, 
hvor kvinden bestemmer.... 

På et tidspunkt fik Willi hjælp til bådbygnin-
gen af Bertel Thomsen. Efter Willis eget ud-
sagn var de hverken flittige eller dygtige nok. Båden forblev et "halvfabrikat", 
der efter nogle år blev solgt som dette. Willi blev skilt fra sin kone Yrsa og i 
den forbindelse blev båden solgt til en rigtig jyde, som bød Willi et par tusinde 
kroner under den pris, han forlangte. Willi accepterede buddet, dog ikke helt 
uden protester. 

Nordisk Folkebåd: 

Efter et stykke tid mødte Willi Lene, 
som også gerne ville sejle. Spørgs-
målet var bare, hvad de skulle sejle 
i. Willi foreslog en prøvetur med 
Lars Skalkam i hans båd. En næs-
ten ny Nordisk Folkebåd. Lene og 
Willi fik deres prøvetur i fjorden og 
blev ret begejstrede for bådtypen. 

(Fortsættes på side 6) 

Willi, et langt sejlerliv med 
mange både - 1961-67 
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De købte efterfølgende en 1 år gammel båd til 
100.000 kr. Båden var ikke fyldt med fint og 
moderne udstyr, men var dog udstyret med en 
påhængsmotor og et kompas. Så kunne det 
da ikke gå helt galt. Bådens ilddåb, var i Sveri-
ge i 86. En dejlig tur med en næsten ny båd 
gennem sluserne. Båden kom vidt omkring. 
Fra Thyborøn til Sjælland. Lene og Willi havde 
stor glæde af båden, og Lene blev rigtig dygtig 
til at sejle. (Samtidig engagerede hun sig i 
klubben og var formand for Hals bådelaug i en 
halv snes år) Hun var også med til at arrange-
re dametur, hvor blandt andet Bodil deltog. Ef-
ter Willi og Christians udsagn, var det noget 
ved at være dame dengang. Det kan det da 
blive igen. Måske tager vi udfordringen op..... 

Nordisk Familiebåd: 

Da Folkebåden blev lidt for primitiv, valgte Lene og Willi at skifte den ud med 
en Nordisk Familiebåd, som ligeledes blev hentet i Sverige. 

Da Lene og Willi blev skilt, valgte de at sælge den Nordiske Familiebåd. Chri-
stian hjalp Willi med fremvisning af båden, og det gik egentlig meget godt. En 
dag skulle de have potentielle købere med på prøvetur, og det gik knapt så 
godt. Willi og Christian fik båden sejlet på grund, og Jørgen W. måtte hente 
dem fri. Heldigvis tog båden ikke skade, og køberne blev ikke skræmte. De 
købte båden, og den blev hjemmehørende i Rudkøbing. Her lå den i mange 
år og blev derefter solgt tilbage til Sverige.  

Maxi 77: 

Willi måtte have en ny båd, og valget faldt på en Maxi 77. En rigtig dejlig båd 
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med meget plads. Også den køb-
te Willi i Sverige. Denne gang i 
Vestervig. Han havde ikke tid til at 
sejle båden hjem selv, så den an-
kom til havnen med vognmand. 
Båden havde han i mange år, og 
den var nem at sejle. Huskede 
han at rebe lidt ned, kunne den 
sejle i næsten al slags vejr.  

Efter 16-17 års ejerskab blev bå-
den solgt til Aalborg, igen med 

Christians hjælp. Den sej-
ler endnu og ejerne er 
meget glade for båden.  

Willi har haft et dejligt sej-
lerliv med mange forskelli-
ge både. Selv om det akti-
ve sejlerliv er indstillet, 
deltager Willi flittigt i det 
liv, der er på Sejlerloftet 
om formiddagen. Her mø-
des "gamle" sejlere. No-
gen er stadig aktive sejle-
re. Andre er ikke. Fælles 

for dem alle er, at de kan for-
tælle sejlerhistorier. Nogle me-
re sandfærdige end andre...... 

 

Willi, tak for indsatsen og for 
din historie. 

 

     
 Christian og Louise 
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Forårets drengetur løber af stablen d. 8., 
9. og 10. maj 2015.   
 
Som udgangspunkt  går turen til Læsø, men  
skulle det mod forventning blive  dårligt vejr eller 

bare helt forkert vindretning for sejlads til Læsø, sejler vi en tur i fjorden.  
 
Egentlig er det helt ligegyldigt, hvor turen går hen. Meningen med turen er jo 
at få nogle hyggelige dage med god mad og socialt samvær. Alle er velkomne 
til at deltage. Vi hilser nye og ”gamle” medlemmer velkommen og ligeledes 
kan alle bådtyper deltage. Tilmeldingsliste vil være at fin-
de på Sejlerloftet. Håber vi ses.  
 
      Christian og Svenning 

 
Lasse Bo Mørk Andersen 
 
Ole Dahl 
 
Grete Holch Skalkam  
 

”Drengetur maj 2015 

Velkommen til nye medlemmer  
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Regnskabet for 2014 tegner  godt, og  2014 har været et 
særdeles godt år. Vi har haft en fremgang på gæstesejlere 
på 10%, og de tiltag, som vi i bestyrelsen har arbejdet hen 
imod de seneste år, er begyndt at have sin virkning.  
 
Der har være meget aktivitet omkring nye som gamle med-
lemmer.  

 
Vi har fået rigtig mange nye 
medlemmer, men har også måttet sige farvel 
til gamle medlemmer, som synes at tiden var 
inde til andre fritidsaktiviteter.  
 
Der er mange faktorer som spiller ind, når vi ta-
ler om indtjening på gæstesejlere, hvor jeg per-
sonligt tror, at vejret er en af  de faktorer, 

som  har en stor indflydelse på, hvor mange som er ude 
på visit hos Hals bådelaug 
 
Selvfølgelig har de aktiviteter, som vi igennem 
sommeren har haft på Sejlerloftet også 
stor betydning for gæstesejlere. Og dem 
skal vi selvfølgelig fortsætte med.  
 
Vi har i bestyrelsen planlagt store investe-
ringer på havnen. Der vil sikkert være nog-
le, som synes det er mange penge, vi vil 
bruge, men vi skal huske, at vi jo ikke " bare " skal 
have vores kassebeholdning til at vokse, og at vores inve-
steringer er understøttet at  Aalborg kommune, såfremt vores leje-
kontrakt ikke vil blive fornyet næste gang.  
 
Det hele handler om at have fælles interesse i  Hals bådelaug og styre efter 
de samme retningslinjer, så hersker der ingen tvivl om, at vi mange år frem-
over vil have en rigtig god økonomi.  
 
En tilfreds kasserer 
 
Kirsten 

Nyt fra kassereren 
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Udvalgsfest den 14. februar 2015 

Lørdag den 14. februar kl. 18:00 havde bestyrelsen budt alle 
aktive deltagere i klubbens udvalg til fest. 
 
Undertegnede og frue, gik dog glip af den første time, da vi 
inden vi gjorde os klar, havde tjekket indbydelsen som sad på 
køleskabet (troede vi da), men det var altså invitationen til 
næste lørdag, og her var mødetidspunktet kl. 19:00.   
 
Nå pyt, de andre havde levnet lidt af forretten til os, og der var ovenikøbet en 
forsinket velkomstdrink, så inden længe, følte vi os som en del af selskabet, 
og kom til at sidde ved aftenens bedste bord. 

 
Udvalgsfesten er en efterhånden gammel 
tradition, som giver medlemmerne af klub-
bens udvalg mulighed for at mødes under 
selskabelige former, og ikke i ”arbejdstøj”, 
som udvalgene normalt er sammen i, lige-
som ægtefæller o.l. har mulighed for at kom-
me ned og få en selskabelig snak med lige-
stillede. 

Bestyrelsen havde lagt 
sig i selen, og havde 
pyntet flotte borde, be-
stilt absolut god mad fra 
Hals Hotel, sørget for 
absolut gode vine  - og 
nok af den, og ikke 

mindst blev der 
serveret på for-
nemste vis. 
 
På den måde føler man som udvalgsmed-
lem, også at ens indsats bliver værdsat. 
 
Det er en dejlig tradition, som fortjener alt 
mulig ros.  
 
Tusind tak for en dejlig aften      Henrik 
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Sidste nyt fra kapsejladsudvalget. ?? 
 
Det er så som så med nyhederne, eftersom udvalget  stadig 
er i vinterhi.  
 
Men jeg vil da så lige repetere, hvad der sådan set er under-
forstået når varmen, lyset og foråret kommer.  Nemlig, at der bliver sejlet kap-
sejlads i Hals bådelaug også i 2015.  
 
Vi afholder også Hals Barre Cup. De nærmere datoer vil blive synlige på hals-
baadelaug.dk i en ikke fjern fremtid. 
 
Jeg ønsker selv at deltage i et dommerkursus for kapsejladser her først i 
marts. Derefter kunne jeg forestille mig at dele lidt ud af nyerhvervet viden til 
interesserede. Det kunne passende være ved opstartsmødet tirsdagen før 
tirsdagen, hvor vi har første kapsejlads. 
 
Vi håber rigtig mange både møder frem . Alt andet lige er det sjovere med 15 
end 10 både. Mange både øger sandsynligheden for gode dyster mellem 
sammenlignelige både. 
 
Til sidst vil jeg for egen regning skrive min personlige prioriteringsliste på van-
det: 
1) Ingen skader på sejlere og skib 
2) Vi kommer for sammen at blive bedre til at sejle. 
3) gæt selv) 
 
       På Kapsejladsudvalgets vegne 
       Gorm Holdt Madsen 
 

Fra kapsejladsudvalget 

En sejlerhistorie fra det virkelige liv 
For  mange år siden var Arvid Horn Lene og Willis sejler-
lærer. 
Da de havde sejlet nogle ture, og var godt inde i de ele-
mentære sejlkundskaber, syntes Lene, at det gik lidt 
langsomt i forhold til de andre sejlere. Så hun dristede 
sig sil at spørge Arvid, om sejlene stod som de skulle ? 
Da fik hun det svar af  Arvid, AT SEJELNE STÅR SOM DE SKAL, DE 
VENTER BARE PÅ DEN RETTE VIND.    
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Fra bestyrelsesprotokollen 
Fra bestyrelsesmøde den 4. november 2014 
 
Periodens kontobevægelser blev gennemgået 
Foreløbigt udkast til regnskab fremlagt. Ser tilfredsstillende ud. 
Administration af ”Øl-kassen” blev drøftet. 
Ønsker for havnens udvikling drøftet. Hvert bestyrelsesmedlem skal udarbej-
de forslag til havnens udvikling til næste møde. 
Mødet med Aalborg kommune den 11. november blev drøftet. Bestyrelsen vil 
fremlægge et konkret forslag om bedre udnyttelse af vandarealerne. 
Elarbejdet er under projektering. 
Der er aftalt en arbejdsweekend for driftudvalget. 
 
Fra bestyrelsesmøde den 8. december 2014 
Periodens kontobevægelser blev gennemgået 
Det blev besluttet, at fremtidige hævninger/flytninger af beløb over 100.000 
kr. kræver underskift af to personer, formand og kasserer. 
Formanden orienterede om diverse forhold. 
Stig og Allan orienterede om mødet med kommunen hvor en ny afgrænsning 
af vandarealet blev drøftet. Der er endnu ikke kommet en endelig afklaring. 
Proceduren for el-målere blev drøftet og en fremtidig procedure vedtaget. 
Der arbejdes på at få to udbudsmaterialer udarbejdet på projektet med el på 
broerne. 
Driftudvalget laver en plan for eventuelle nye pælepladser når antal medlem-
mer er helt på plads i løbet af januar måned. 
Prioriteringen i forhold til udvikling af havnen er følgende; 1) El på broerne, 2) 
Fastgørelse af flydebroerne, 3) Mulighed for anløb på siden af 400-broen. 
Der arbejdes på et vinsmagningsarrangement. 
 
Fra bestyrelsesmøde den 12. januar 2015  
 
Periodens kontobevægelser blev gennemgået 
Regnskab for 2014 gennemgået. Diverse udsving blev drøftet. 
Budgettet for 2015 blev gennemgået og tilrettet. 
På grund af fejl i opmålinger af både foretages senere en fornyet opmåling. 
Ny Lejeaftale med kommunen blev drøftet. Der var forslag om få tilretninger 
som formanden  efterfølgende drøfter med kommunen.  
Udbudsmaterialet på el-arbejdet drøftet. Stig går videre med projektet sam-
men med driftsudvalget. 
Bladudvalget indkaldes til møde for at udarbejde næste nummer af Klubbla-
det. 
Der arrangeres tur til Bådmesse i Fredericia lørdag den 28. februar. 
Der holdes udvalgsfest den 14. februar. Indbydelse sendes snarest. 
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Billederne er fra 
Las Palmas, hvor 
Sagitta af Hals, i 
dag fungerer som 
skoleskib. 

Sagitta under fremmede himmelstrøg 
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Mandag den 30. marts, f.eks. fra kl. 15.00 (vil nok kun være 
ganske få) 
Fredag den 10. april, fra kl. 12.00 
Fredag den 24. april, fra kl. 12.00 
Fredag den 8. maj, fra kl. 12.00 
 
Tilmeldingslister vil komme til at ligge på bordet som sædvanligt ! 

I efteråret er der foretaget dykker inspektion af 100 og 200 
broerne (flydebroerne). 
Det blev konstateret, at kæderne, der holder broerne fast til 
ankrene, var meget tærede, samt at en del af pælene (rør) var 
begyndt at korrodere. 
 
Vi har haft dykker i vandet her i februar, som har udskiftet de 
defekte kæder. Jens Sund som er erhvervsdykker og  Jørgen P. stod for ud-
skiftningen. Pælene der korroderede vil blive udskiftet tidligt forår. Stig er ved 

at lave en plan. 
  
Der har gennem længere tid været problemer med elinstallati-
onerne på broerne. Det har givet anledning til meget frivilligt 
arbejde for at imødekomme gæstesejlere og fastliggere. 
 
En konsulent har været på besøg og kommet med anbefalin-
ger til hvordan problemet evt. kan løses. Driftsudvalget har 
valgt at gå videre med hans anbefalinger, hvilket betyder, at 
der trækkes nye kabler, opsættes nye standere med indbyg-
get lys samt laves en ny hovedtavle indvendig i klubhuset. 
Denne løsning vil sikre, at vi i mange år fremover ikke vil have 
strømproblemer på havnen samt sikre at alle stik og lamper 
er i forsvarlig sikkerhedsmæssig stand. 
Der er blevet udarbejdet et udbudsmateriale og 4 el-firmaer er 
indbudt til at byde på opgaven.  Licitation blev afholdt den 5. 
februar kl 10:00. 
  
Uggerly El , kom med det billigste tilbud. Arbejdet er påbe-
gyndt i uge 8 og forventes færdigt og afprøvet ugen før på-
ske. 
Flere detaljer følger, men er du nysgerrig er du velkommen til 
at spørge medlemmerne af driftsudvalget 

Nyt fra driftsudvalget 

Isætning af både 
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Tall Shipsmøde i Hals 

Af Allan Mortensen 
allan.mortensen@nordjyske.dk  
HALS FÅR en fremtrædende rolle ved sommerens Tall Ships Races 
i Aalborg. 
Den såkaldte Parade of Sales- afsejling søndag 4. august er nemlig ba-
seret på, at 
skibene passerer Hals for fulde sejl, hvilket utvivlsomt lokker masser af 
publikummer til havnebyen. 
Allerede nu er planlægningen i fuld gang. 
Aalborg Events, der står bag hovedarrangementet i Aalborg, har bedt Vi-
sitAalborg 
om at stå for koordi-
neringen af arrange-
mentet i Hals. 
Både foreninger og 
erhverv opfordres 
således til at byde 
ind med forslag, ide-
er og ønsker.  
3. marts inviteres til 
opstartsmøde 
På Restaurant 
Strandvejen. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Parade of Sales finder 
sted den 4. august. Plan-
lægningen er i fuld 
gang, og den 3. marts in-
viteres lokale aktører til 
opstartsmøde. Foto: 
Lars Horn, Baghuset 
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FØLG MED PÅ  WWW.HALSBAADELAUG.DK 

Aktivitetskalender  
14. marts 2015 Generalforsamling 

FØLG ALLE AKTIVITETER PÅ WWW.HALSBAADEALUG.DK 

GENERALFORSAMLING 
 

 Mød op og gør din indflydelse gældende 

 Mød dine sejlerkammerater 

 Meld dig ind til at deltage i det aktive arbejde med at holde 
klubben i gang. 

  
LØRDAG DEN 14. MARTS KL. 10.00 

på Sejlerloftet. 
  
Dagsorden i henhold til vedtægterne. 
 
Der serveres kaffe til generalforsamlingen og en let frokost 
efterfølgende. 
  
MØD OP OG VIS DIN INTERESSE 
 
Se vedtægterne på hjemmesiden, så er du forberedt. 

 
BESTYRELSEN 


