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Bestyrelse: 
Stig Larsen 29 49 89 50 
Allan Cocks 22 14 40 66 
John Christensen 24 25 38 50 
Kirsten M. Nielsen 98 18 38 81 
Bjarne Jensen 25 20 41 05 
 
Sejladsudvalget: 
Allan Cocks 22 14 40 66 
Svenning Nielsen 98 25 22 42 
Gorm Holdt Madsen 98 25 70 00 
Chr. ”Bové” Simonsen 40 76 23 89 
 
Aktivitetsudvalg:  
John Christensen 24 25 38 50 
Inger Kristensen 98 25 17 15 
Rita Herberg 74 66 18 22 
Lene Jensen  27 29 87 78 
Eva Brix 30 71 70 24 
Birgit Bøgsted 98 25 12 20  
  
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. 2 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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Så er sommeren gået på hæld, og den har været lige så lu-
nefuld, som det kan forventes af det danske vejr.  Grundet 
megen regn og få uger med høj sol, har havnen desværre ik-
ke været lige så godt besøgt som sidste år. Dog er der andre 
havne der er hårdere ramt end os. Vi ser frem til næste års 
sæson, og hvad den måtte bringe. 

 
Denne sommers gæstesejlere har rost 
vores nye elinstallationer, de nye vand-
standere samt pullerter. Det er dejligt at 
gæsterne sætter pris på de tiltag vi gør, 
hvilket også gør vores havn mere at-
traktiv. 
Sommerens mange aktiviteter har væ-
ret taget godt imod, og fremmødet har 
været tilfredsstillende. Særligt musikaf-
tenerne har igen været særdeles popu-
lære, og Tall Ships Races har været et 
trækplaster for mange denne sommer.    

Vi går nu mørkere tider i møde, og i 
skrivende stund rusker stormen 
udenfor. Snart vil havnebassinet 
igen være tomt, og bådene gå i hi 
for vinteren.  På trods af det tomme 
bassin håber vi stadig, at der vil væ-
re liv på havnen, samt stor opbak-
ning til vinterens arrangementer. 
Ydermere er det dejligt at se med-
lemmerne gøre brug af loftet, også 
udenfor sæsonen. 

 
Linda og Ove takker også af for sæsonen, og vi har været 
meget glade for deres indsats sommeren over. Helene vil 
stadig være til rådighed i forhold til rengøring af klubhuset, 
og hvor der ellers kunne trænge til en ren klud. 
Cayman coffee har valgt at opsige lejemålet, og vi vil i den 
forbindelse inddrage lokalerne til vores gæstesejlere.   
Christian og Lissy Bové har stillet forslag til bestyrelsen om, 
at Hals Bådelaug søger medlemskab af Dansk Campinguni-
on da de har købt campingvogn og er begyndt at køre rundt 
til grisefest mm. 

(Fortsættes på side 4) 

Formandens side 
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Driftsudvalget 
Lokalerne fra Cayman coffee lejemål vil vinteren 
over gennemgå et lille renoveringsprojekt. Vi 
har i bestyrelsen besluttet, at vores gæstesejle-
re fra næste sæson skal have deres eget op-
holdsrum med tilhørende køkkenfaciliteter. Det-
te har været efterspurgt af gæstesejlere længe, 
så nu bød lejligheden sig for at imødekomme 
dette. Vi vil i første omgang forsøge at lave om-
bygningen ved hjælp af frivillig arbejdskraft, og gode forslag til indretningen af 
rummet imødeses gerne. 
På nuværende tidspunkt sker der forskellige tiltag på vinterpladsen. John Mad-
sen og undertegnede har venligst udlånt deres gravemaskiner m.m.  
I den forbindelse har John, Keld og Bo gravet yderligere vand og strøm ned på 
pladsen. Christian har ligeledes fået placeret bådstativer, da de i forbindelse 
med Tall Ships Races var blevet flyttet. 
Driftsudvalget arbejder i øjeblikket på højtryk med at finde de rigtige løsninger i 
forhold til renovering af 100- 200- 400 broerne. Vi indhenter på nuværende tids-
punkt tilbud fra forskellige entreprenører, og vi forventer at renoveringen af bro-
erne er færdigt til næste sæson, dog vil omfanget af renoveringerne afhænge af 
økonomien 
. 
Vigtig information 
Der ligger på nuværende tidspunkt formularer til udfyldelse af elforbrug, de vil 
blive sendt ud sammen med klubbladet. De skal være udfyldt senest 30. novem-
ber, og lægges efterfølgende i postkassen ved klubhuset. 
Jeg vil igen opfordre klubbens medlemmer til at komme med forslag til forbedrin-
ger på havnen, samt ris og ros på allerede igangværende tiltag. 
Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne takke klubbens medlemmer for, altid at til-
byde en hjælpende hånd, og for at bidrage til et godt sammenhold i klubben. 
Vinterklargøringen af havnen er lige rundt om hjørnet, og i den forbindelse har vi  
også brug for medlemmernes hjælp. Der vil blive offentliggjort en dato snarest, 
og klubben vil i den forbindelse byde på kaffe og rundstykker. 
Til slut vil jeg ønske jer en god vinter, og tak for en god sæson. Jeg vil også be-
nytte lejligheden til at byde klubbens nye medlemmer velkommen, og håber at 
se jer til vinterens aktiviteter. 
                    Stig Larsen 

(Fortsat fra side 3) 
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Efter flere opfordringer vil  Lissy og Christian  gerne 
vise deres amatørfilm, fra deres store tur til Stock-
holm via gøtakanalen. 
 

  Det foregår på Sejlerloftet  
Onsdag den18-11 kl.19.00  

 
Det koster ikke noget, og vi tror klubben er vært ved en kop kaffe.  
Så gå ikke glip af den- ne oplevelse og inspiration til dit næste 
sommertogt. 

Filmaften med Bove i Gøtakanalen 
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I de sidste uger har Svanen og Thyra – de to flotte militære øvelsesski-
be - sejlet træningssejlads i Limfjorden. De var i Hals Havn for en til to 
uger siden, og forleden passerede de igen Hals på vej mod øst.  
Vi er så heldige at bo, så vi fra vores vinduer kan se, når der sejler ski-
be ind og ud af fjorden, og forleden da det blæste kraftigt, skulle Svanen og Thyra 
videre på deres togt. 
I de sidste dage har der været østenvind, og det har været østenvind af den slags, 
man godt kan tillade sig at kalde storm. 
Når der er afgang, står alle mand placeret på dækket til parade, indtil havnemun-
dingen er passeret. Det ser skam flot ud … men samtidig også en smule komisk 
ud. Det er måske fordi, jeg ikke har været ved militæret, jeg tænker sådan, og jeg 
glæder mig over, Poul heller ikke har militær rang. Tænk om denne parade skulle 
indføres ombord på Rebus. 
 
Nå, men af sted kom de. 
Thyra satte sejl og krydsede flot 
ud af fjorden.  
Knap så godt gik det med Sva-
nen. Efter en kort sejlads for mo-
tor, vendte de skuden og returne-
rede til Hals Havn. 
 
Ja, så gik gætterierne herhjemme 
jo på, om de vendte om pga. pro-
blemer med grej og udstyr, eller 
det var fordi, der allerede var sø-
syge ombord J 

Onsdag gentog seancen sig … Svanen sejlede 
ud, stormen rasede, og Svanen vendte om. 
Søgte de atter ly for stormen, eller var der an-
dre forklaringer. 
Jeg kørte på havnen for at undersøge sagen 
nærmere. 
Jeg formåede dog ikke at få en førstehåndsbe-
retning af tingendes tilstand. Der var travlt med 
undervisning ombord, og det var ikke muligt at 
få kontakt med mandskabet. Et par fiskere kun-
ne imidlertid fortælle, der var problemer med en 
søventil, og der skulle en mand i vandet senere 
onsdag. 
Her torsdag morgen, stævnede Svanen så atter 
ud fra Hals, og denne gang uden at se sig tilba-
ge. Efter at have tjekket AIS kan jeg konstatere, 
de to flotte skibe nu er genforenet i Strandby. 
     Inger 

Flådens friske fyre i Hals havn 
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Weekenden den 22-23 au-
gust havde vi den årlige 
grisefest. Turen gik i år til 
Hou, hvor vi havde lånt de-
res nye havnehus.  
 
Vi var flere, der sejlede fre-
dag. Vejret var som sådan rigtig lunt og sol-
rigt, men vinden var lidt forkert. Det betød at 
vi (nogen af os) fik nogle rulleture, men så 

kunne vi da mærke at vi sejlede.  
 
Fredag aften var der film på stor-
skærm og spisning på stranden, hvil-
ket en del af os benyttede os af. Det 
var rigtig hyggeligt og filmen ”Mamma 
Mia” var god, selvom det blev lidt kø-

ligt til sidst. Godt initiativ og god mad. 
Imponerende at så mange mennesker 
støtter op om projektet. Ret godt gået 
af Houboerne. Vi deltager gerne en 
anden gang.  
 

For resten var det ikke kun både, som deltog i griseturen i år. Lizzy og Christi-
an har købt campingvogn. En fin en af slagsen De havde derfor ingen proble-
mer med vejr og vind. Ej heller at finde en plads. Mange af os er spændte på 
om deres medlemskab af Dansk Sejlunion bliver skiftet ud med et medlem-
skab af Dansk Campingunion…. Sæsonen bliver selvfølgelig lidt forlænget, 
når man ikke er så afhængig af vejr og vind. Lidt magelig har man vel også 
lov til at blive med alderen….. 
 
Lørdag gik med lidt af hvert. Vi havde den flotteste sommerdag og vi var nog-
le stykker, der tog en dukkert. Strand og vand var skønt. En enkelt havde 
nærmest svømmehud mellem tæerne til sidst. Skønt var det. 
Lørdag aften fik vi vores grillstegte gris med lækkert tilbehør. Aftenen gik med 
godt humør, masser af snak og hygge.  
 
Søndag var der fælles morgenbord, hvorefter der var oprydning og hjemsej-

Årets grisefest 
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lads. Vejret var stadig flot, endnu 
med lidt for meget vind og forkert 
sø. Det betød at vi fik ”hugget” og 
”rullet” noget, men alle kom godt 
hjem.  Dog synes Ole Toft, at man 
godt kunne have glattet den motor-
vej lidt ud, han sejlede på. Kun 
Christian havde ingen problemer 

med vejr og vind på hjemturen. 
 
En rigtig dejlig weekend og flinke og imø-
dekommende var de i Hou. Vi takker 
mange gange for lån af deres dejlige 
havnehus.  
    Lene 

(Fortsat fra side 7) 

Kent Astrup 
Mikkel Trane 
Kurt Larsen. 

Velkommen til nye medlemmer  

OPRÅB ! 
Du sidder nu med den 2. sidste udgave af Hals bådelaugs Klubblad. 
 
Bestyrelsen og PR-udvalget har besluttet, at vi går med på dem digitale motorvej, og 
fra og med generalforsamlingen 2016, overgår til nyhedsbreve på mail, samt links og 
henvisninger til vores hjemmeside, hvor nyhederne (forhåbentligt) vil leve et mere 
aktivt liv, og med håb om, at medlemmerne vil bakke mere aktivt op at gøre 
nyhedsinformataionen mere indholdsrigt. 
 
Så nyd skraslen af papir, med bogstaver og billeder, og medmindre du klareer 
læsningen på en smartphone eller tablet, så er det nok slut med at anvende bladet til 
”lokumslæsning”. 
God fornøjelse med læsningen af dette nummer! 
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Beretning fra drengetur i efteråret 2015 

Drengetur 2-4 oktober 2015 
 

Drengeturen startede som vanligt fredag kl.13 med skippermø-
de på sejlerloftet.  

 

Der var tilmeldt 6 både. 14 mand i alt. Der-
iblandt både nye og gamle ansigter i drengeturs regi. 
Christian bød særligt velkommen til de to unge gaster på 
Avanti, Andreas og Lasse.  
Forskellige forslag blev vendt om, hvor turen skulle gå 
hen. Resultatet blev at vi sejlede til Sæby fredag og vide-
re til Læsø lørdag.  
 

Kapsejladsen til Sæby blev vundet af Cathar-
sis. Normalt ville det være ”Close race” mellem 
Lobo og Catharsis, men da Lobo valgte at sejle 
på grund fra starten, blev der ikke meget 
spænding om resultatet. 

Efter den fine sejlads til Sæ-
by og en enkelt kajbajer, var 
der fællesspisning i klubhu-
set. Det var en rigtig hyggelig 
aften. God mad og op til flere 
slags dessert.  
 

Lørdag morgen gik turen til Læsø. Det var superflot vejr, men desværre ingen 
vind, så det blev mest motorsejlads.  
En dejlig dag på Læsø, der sluttede med grill og fællesspisning. Tror alle hyg-
gede sig. Både unge og gamle. Og dem midt imellem.  
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Hummere fik vi også. Dog i frossen udgave denne gang. 
 
Vi havde en flot sejltur hjem søndag. Lidt trætte efter en dejlig weekend.  
 
Tak til Bové og Lobo for endnu engang at arrangere drengetur. 
 

Deres udsendte  

 

Brian 
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Fra bestyrelsesprotokollen 
15. juni 2015 
Periodens bevægelser blev gennemgået. 
Gennemgang af møde med Aalborg Havn. 
Landpladsen skal være ryddet i perioden 1/7 til 1/10. 
Efter at dykkere har inspiceret havn og broer overvejes hvad 
der skal gøres i nærmeste fremtid. 
Gennemgang af servicemedarbejdernes kontrakter. 
Om besøg af TV2 vejret. 
Drøftelser vedrørende Caymann. 
Allan tager kontakt til TDC vedrørende problemer med netforbindelsen. 
Stig undersøger priser på videoovervågning og alarmer. 
 

26. august 2015  
Periodens bevægelser blev gennemgået. 
Økonomien i ”Ølkassen” blev gennemgået. 
Vedrørende nøgler til masteskur og mastekran. 
Caymann har opsagt sit lejemål pr. 1/8 med 3 måneders opsigelse. 
Fra og med næste sæson skal vi selv betale for affaldstømning. 
Driftsudvalget er i gang med at udarbejde handleplan i forhold til de forskellige 
tiltag, der ønskes. 
Klubbladet vil, på et tidspunkt, udelukkende blive udsendt på mail samt linkes til 
på hjemmesiden. 
Der er aftalt optagning af både med Hals Motorværksted fredage den 2/10, 
23/10 og 6/11. 
Aktivitetsudvalget har udarbejdet kalender for næste års aktiviteter. 
Standerhejsning finder sted den 16. april 2016. 
Langturssejlerne har lånt klubhuset den 3/10 til 4/10. 
 
29. september 2015  
Periodens bevægelser blev gennemgået. 
Vi har modtaget 6 bycykler. Cyklerne stilles frem den 1. maj 2016. 
Der har været en tilbagegang på cirka 13 procent på gæstesejlere og 11 procent 
på bad i forhold til sidste år. 
Allan deltager i forenings arrangement i Hals den 30. september. 
Havnetilsynets forbrug af timer drøftet. 
Opkrævning af el påbegyndes. 
Driftsudvalget har prioriteret arbejdet således: Prioritet 1 er 100 og 200 broerne. 
Prioritet 2 er indretning til gæstesejlere. Prioritet 3 og 4 er fortsat til drøftelse. 
Ombygning foran Redningshuset drøftet. 
John og Allan sørger løbende for opmåling af bådene. 
Der er lavet flere vand og el udtag på landpladsen. 
Der er sidste tilmelding til Afriggerfesten mandag den 26. oktober. 
To af klubbens sejljoller bliver til fri afbenyttelse i kommende sæson. 
Stig deltager i møde med Jollelauget. 
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Selv om det ikke blev den varmeste sommer, vi har oplevet, var 
der også igen i år meget stort fremmøde til vores musikaftener. 
Det er en  stor fornøjelse at være medvirkende til  disse hyggeli-
ge torsdage. 
 
Dejligt at så mange bakker op om musikaftenerne og  tilbyder 
deres hjælp til de nødvendige gøremål. 
Tak til alle, ikke mindst til bar-personalet og til Ove, som var  utrolig hjælpsom 

hver eneste torsdag.  Det at servicere de 
mange gæster kan være en hård post, der 
godt kan give sved på panden. 
 
Dejligt at møde så mange glade og hyggeli-
ge mennesker på vores sejlerloft. Håber 
succesen må fortsætte  næste sommer. Det 
vil så vise sig, om vi stadig kan få folk til at 
spille for os til en rimelig pris, hvilket vi så 
kan håbe på.    Lis 

Musikaftener 2015 
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Lørdag den 19. september markerede afslutningen på årets sej-

ladser. 

Det var en lørdag med 

rigtigt dejligt sejlervejr, og 

der rimeligt med fart på, og vind til bå-

de kryds og spilersejlads.  Der blev 

kæmpet bravt, og de deltagende både 

havde en god formiddag på vandet. 

 

Traditionen tro blev der efterfølgende 

serveret forloren skildpadde af Lissy 

og Bodil. Og  som sædvanligt, blev 

der ”gået til fadet” af de sultne sejlere. 

 

Svenning kunne på sejladsud-

valgets vegne udnævne årets 

vindende både, og der blev 

overdraget håndtryk, og vinga-

ver til 1. og 2. pladser i begge 

løb. 

 

Der blev også  - meget fortjent  -  ud-

delt vingave fra sejladsudvalget, samt 

en lille fin gave fra bestyrelsen til Bo-

dil, som tak for årets indsats som 

dommer m.m. 

Vi er også som sejlere utroligt taknem-

melige for Bodils indsats, ikke alene 

som dommer, men også som kaffe-

brygger, bagedame,  og hyggetante. 

Vinen blev overrakt af Svenning og 

nu er der tradition for at han også får 

et lille kys med på vejen  - men kun til 

Svenning ! 

(Fortsættes på side 14) 

Fra kapsejladsudvalget 
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Har en ny tradition set dagens lys?  
Det kan vi nu svare JA til, idet det er 3. år, der er blevet invite-
ret til Irsk Aften på Sejlerloftet. 
 
Jeg har tidligere startet mine indlæg om Irsk Aften med ovennævnte spørgs-
mål, … og så er det jo dejligt at kunne bekræfte, en ny tradition er opstået i 
vores klub. 

 
Det bedste ved Irsk Aften er IRSK -
stuvning, -kaffe og -folkemusik J  
Med disse ingredienser kan aftenen 
kun blive en succes. Dem, der mø-
der op til sådan et arrangement, er 
jo alle dem, der elsker det irske. 
Igen i år var det aktivitetsudvalget, 
der stod bag. Vi blev trakteret med 
lækkert mad i form af Irsk stuvning. 
Tilbehøret var, som det sig hør og 
bør, rugbrød, sennep og rødbeder. 

(Fortsættes på side 15) 

Irsk Aften 

Turbåde: Hurtige både 

1. plads Lobo II 
2. plads Chatarsis 
3. plads Bove 
4. plads Viti 
5. plads Mille 
6. plads Baloo 
7. plads Vivaldi 
8. plads Sabina  

1. plads Triske 
2. plads 80'eren 
3. plads Mjølner 

Årets klubmestre, og overalt resultat 

(Fortsat fra side 13) 

http://www.google.dk/imgres?sa=X&hl=da&rlz=1T4ADRA_daDK447DK541&biw=1078&bih=572&tbm=isch&tbnid=XhsOWNkUCQKBVM:&imgrefurl=http://www.colourbox.dk/browse/ferie-og-fejring/st-patricks-day/irsk-flag/720-4&docid=262fvGdhM0oROM&itg=1&imgurl=http://billeder.colourb
http://www.google.dk/imgres?sa=X&hl=da&rlz=1T4ADRA_daDK447DK541&biw=1078&bih=572&tbm=isch&tbnid=XhsOWNkUCQKBVM:&imgrefurl=http://www.colourbox.dk/browse/ferie-og-fejring/st-patricks-day/irsk-flag/720-4&docid=262fvGdhM0oROM&itg=1&imgurl=http://billeder.colourb
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En dejlig spise netop nu, hvor efteråret for alvor har meldt sin ankomst. Som 
en overraskelse blev der i år serveret lagkage til kaffen. Det var flotte og læk-
re kager kreeret af dygtige sejler-piger.  

 
Som vi har været forvænnet med de fo-
regående år, spillede The Irish Water-
falls en perlerække af de folkemelodier, 
vi kender og holder af.  
Ville man danse til de glade toner, kun-
ne man det. Det var der heldigvis man-
ge der ville. Ville man lytte til musikken, 
kunne man det, og ville man snakke 
med sidemanden om sommerens be-
drifter ud i sejlads, kunne man også 
det.  
 

Midt på aftenen blev der mulighed for at mikse Irsk Kaffe. Der blev dækket op 
med kaffe, whisky, sukker og flødeskum. Blandingsforholdet var helt op til 
hver enkelt.  
 
Willi var den glade giver af whisky, idet han har rundet de 80. Det ønskede 
han at fejre på denne måde. Vi kvitterede med at synge fødselsdagssange for 
Willi. 
 
Vi fik, hvad vi kom efter: dejlig mad 
og drikke, skønt musik og hyggeligt 
samvær med vore sejlervenner. 
 
    Inger 

(Fortsat fra side 14) 
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FØLG MED PÅ  WWW.HALSBAADELAUG.DK 

AKTIVITETSKALENDER 
 

31.10.15 Afriggerfest 
28.11.15 Julefrokost 
12.03.16 Generalforsamling 
16.04.16 Standerhejsning 

FØLG ALLE AKTIVITETER PÅ WWW.HALSBAADEALUG.DK 

AFRIGGERFEST 2015 
 

 

Lørdag den 31. oktober 2015, kl. 18:30  

På sejlerloftet 

Der vil blive serveret god mad, efterfulgt af  dans til 

levende musik. 

Drikkevarer kan købes til sædvanlige rimelige priser 
 

BUFFET: 

 
Dampet torsk med rejer, asparges og dressing 

Rosastegt oksecoulotte 

Honningglaseret skinkesteg 

Årstidens mix-salat 

Dessert 

Natmad 

Alt dette for kr 150,- 
 

Seneste tilmelding 26. oktober på liste i klubhuset, eller ved at sende mail 

til: post@halsbaadelaug.dk med angivelse af  antal deltagere, samt navn. 


