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KLUBBLAD NR 1 2016 

FØLG ALLE AKTIVITETER PÅ WWW.HALSBAADELAUG.DK 

HUSK 

GENERALFORSAMLING 

Lørdag den 12. marts 2016 kl. 10 
Se bagsiden 
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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 93 52 00 71 
 
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.  93 52 00 71 
 
PR-bladudvalg: 
Bjarne Jensen 93 52 00 71 
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 2016 
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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Også i år kom vinteren forbi vores Hals havn, men sneen 
dækkede kun kortvarigt landskabet, og nu er foråret så småt 
på vej. En ny sæson melder sin ankomst, og de første sejlen-
de gæster ankom allerede i januar måned. Tre norske gæste-
sejlere indviede sæsonen, og den ene af de tre norske både 
blev i havnen hele januar. 

Den nye sæson byder også på en ny sejlerstue. Vi er fra 
Sparekassen Vendsyssels fond blevet bevilliget 50.000 kr. til ombygningen af 
den nye sejlerstue. Det er vi i Hals bådelaug meget taknemmelige for. Vi har 
ligeledes ansøgt Tryg fonden om nye redningsstiger, hvilket vi forventer at 
modtage inden havnebassinet igen er fyldt af sommerens sejlende gæster. 

Der er på nuværende tidspunkt stadig en stor interesse i at blive medlem af 
Hals bådelaug, hvilket er meget positivt. Samtidig kan vi konstatere, at der ik-
ke er et stort frafald af medlemmer, hvilket må betyde at Hals havn er et skønt 
sted at være. 

Hals bådelaug er blevet digitaliseret, og derfor er dette klubblad det sidste der 
udgives på tryk. Fremadrettet vil klubbladet være at finde på vores hjemme-
side: www.halsbaadelaug.dk. 
Bestyrelsen vil i denne forbindelse takke Henrik Eske, der igennem tiden har 
lagt et stort arbejde i vores klubblad. 

Den årlige generalforsamling afholdes 12 marts kl 10:00 hvor klubben efter-
følgende er vært med frokost, vi håber selvfølgelig på et godt fremmøde. 

Driftudvalget 

En ny sæson byder på nye arbejdsopgaver, og i driftsudvalget går vi en travl 
tid i møde. Ombygningen af Cayman coffee er i fuldt gang, og vi håber at kun-
ne byde vores gæstesejlere velkommen i den nye sejlerstue. Ombygningen 
foregår stort set med frivillig arbejdskraft, og bestyrelsen vil i den forbindelse 
sige en stor tak til de arbejdsomme hænder. 

Der er indhentet tilbud på forskellige løsninger på renoveringen af både 100 
og 200 broen, hvor der inden for kort tid tages stilling til hvilken løsning der 
skal igangsættes. Vi forventer, at renoveringen står klar inden sæsonens 
start. 

Der vil blive brug for hjælp med forårsklargøringen af havnen, driftsudvalget 
vil i den forbindelse udarbejde en arbejdsplan med datoer. Arbejdsplanen bli-
ver ophængt på opslagstavlen ved kontoret, her kan medlemmer der er inte-
resseret i at give en hånd med skrive sig på. 

Bådpladserne vil i denne sæson ikke være udsat for de store omrokeringer, 

(Fortsættes på side 4) 

Formandens side 
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og nye medlemmer vil så vidt muligt få tildelt de pladser der står ledige.  

Driftsudvalget ser frem til den nye sæson, og håber at alle medlemmer og 
gæstesejlere vil være glade for de nye tiltag på Hals havn. 

PS. Nøglebrikker til det nye låsesystem kan udleveres ved henvendelse til 
John. 

Stig Larsen 

(Fortsat fra side 3) 
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Onsdag den 18. november 2015 havde Lissy 
og Christian kaldt til filmaften  - hvor vi gæster 
blev inviteret med en tur på Götakanalen  - he-
le vejen fra Göteborg til Stockholm. 
 
Ca. 40 mennesker var mødt op for at blive 
forført til det fantastiske svenske landskab, 
med masser af variation, og mulighed for 
gode oplevelser. 

 
Og hvilken tur  - hvilke billeder, flotte, sjove, romantiske, men 
også billeder med masser af aktivitet 
med massevis af sluser og ikke 
mindst aktivitet ved Copp-grillen.  
 
Det hele blev præsenteret, både som 
filmstriber, billeder og i tale. Og Chri-
stian forstår jo at tale i billeder.  

Turen startede den 2. juni, og der var 
afsat laang tid til turen. Næsten 2 må-
neder var de hjemmefra. Og turen gik 
selvfølgelig helt fra Göteborg til Stock-
holm, afbrudt af en lille sviptur hjem til 
Hals til Sct. Hans Fest 

Turen foregik tidligt på sæsonen, og 
Lissy og Christian havde en stor del 
af tiden Götakanalen for sig selv. Det 
gav ro på bagsmækken, og det var 
vist et af formålene med turen. Så 
små vige og naturhavne blev flittigt 
brugt til at opleve naturen, god mad 
og hinanden.  
Jeg tror alle gik fra aftenen med lyst 
til at prøve det selv, og ikke mindst 
synes jeg, at ideen om at være der 

(Fortsættes på side 6) 

Filmaften med Bove i Gøtakanalen 
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lidt udenfor sæsonen, og opleve stilhe-
den og nærheden i naturen må have 
været uforglemmeligt.  
 

Lidt fakta om turen: 
Start:  2. juni 
Strækning:  844 Nm 
Diesel  200 l 
Antal sluser 132 
Slusepenge kr. 8.000 
Havnepenge  kr. 2.000 
Rødvin Mere end de havde med hjemmefra. 
 
Tusind tak fra Mariann og jeg for en spændende og inspirerende aften. 
/Henrik 

Hørt på havnen ! 
 

Overfartslederen har nu endelig taget ”springet” og er blevet 
vinterbader. 

 
Han var åbenbart så begejstret for oplevelsen, at hele 3 mand 

måtte til for at overtale ham til at komme op igen. 
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TUREN GÅR TIL 
FRANKRIG OG 

IRLAND 
 
 

Tirsdag den  15. marts  
kl 19:00 

på  
Sejlerloftet  

 
Vi vil gerne have lov at 
vise film fra 2 sejladser i 
henholdsvis Irland og 
Frankrig. 
 
Vi var 4 par sammen på 
Shannon River i Irland i 
2007 og Saone floden i 
Bourgogne i Frankrig i 2010 i 
lejede flod-/kanalbåde. 
 
Der vil selvfølgelig blive plads til 
snak indimellem, og bagefter. 
 
Mon ikke der også bliver en kop 
kaffe og lidt tilbehør ! 
 
Mariann og Henrik 
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På oktobers allersidste aften var der kaldt til afriggerfest på 
vort skønne sejlerloft.  

Traditionen tro var der stort fremmøde, så der var fyldt godt 
op ved de flot pyntede borde. 

Med udsigt til en hyggelig aften i gode sejlervenners lag, 
var vi blevet lokket af hus og som ekstra lokkemad, var der 
annonceret med en flot to-retters menu fra Restaurant Strandvejen samt en 
dessert fra dessertsnedkerne på Jens Duus Vej. Bodil og Svenning havde la-
vet en lækker Baileysfromage med kaffesirup. Helt eksklusivt har vi her i bla-

det fået lov til at bringe opskriften på fromagen.  

Da middagen var spist, var der mulighed for at danse. 
Til afriggerfesten er der tradition for livemusik, men 
måske skulle man næste år forsøge at finde noget 
der både var mere live og mere musik. Musikanten 
får ikke meget ros herfra.  
Der er altid en speciel stemning til afriggerfesten. Det 
er afslutningen på sæsonen, og vi ved alle sammen, 
der næsten går et halvt år, inden standeren igen bli-
ver hejst.  

Da natmaden - som var suppe - var spist, var det det 
tid til at finde cyklerne og sætte kursen hjemad.  

Endnu en dejlig aften på Sejlerloftet var slut.  

Årets afriggerfest 

Baileyfromage 

Til 50 personer 
40  blade husblas 
500 g  hvid chokolade 
1 l  Baileys 
40  past. æggeblommer - svarer 
 til 20 af de små bægre 
20spsk.  sukker  
3 l  piskefløde 
1 kg  mørk chokolade 

Kaffesirup: 
1 l  vand 
2 l  sukker 
20 spsk. instant kaffepulver 
20 spsk. kogende vand 

Sådan gør du: 

Udblød husblassen i koldt vand ca. 10 min. 

Smelt husblassen i mikroovn eller over 
vandbad i det vand, der følger med. Hak 
hvid chokolade fint, og smelt den i mikroovn 
eller over vandbad. Rør Baileys i 
husblassen, og rør det i den hvide 
chokolade. 

Pisk æggeblommerne cremede med sukker. 
Rør chokoladeblanding og æggeblanding 
sammen. Pisk fløden til skum, og vend det i. 
Vend hakket, mørk chokolade i. Kom 
fromagen i en skål eller portionsglas, og stil 
den køligt 3-4 timer. 

Kog vand og sukker op 3-4 min. Tag gryden 
fra varmen. Udrør kaffepulveret i 20 spsk. 
kogende vand, og rør det i sukkerlagen. 
Afkøl kaffesiruppen, og server den til 
fromagen. 

http://www.hendesverden.dk/mad/?ingredient=husblas
http://www.hendesverden.dk/mad/?ingredient=hvid+chokolade
http://www.hendesverden.dk/mad/?ingredient=%c3%a6ggeblommer
http://www.hendesverden.dk/mad/?ingredient=%c3%a6ggeblommer
http://www.hendesverden.dk/mad/?ingredient=sukker
http://www.hendesverden.dk/mad/?ingredient=piskefl%c3%b8de
http://www.hendesverden.dk/mad/?ingredient=m%c3%b8rk+chokolade
http://www.hendesverden.dk/mad/?ingredient=vand
http://www.hendesverden.dk/mad/?ingredient=sukker
http://www.hendesverden.dk/mad/?ingredient=kaffepulver
http://www.hendesverden.dk/mad/?ingredient=vand
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Mads Bundgaard 
Erik J. Andersen 
Thomas Jensen 

Velkommen til nye medlemmer  

Kapsejladsudvalget går i arbejdstøjet i løbet af marts måned 
for at planlægge vores aktiviteter på vandet i år. 
 
Der vil igen  i år komme tirsdagssejladser forår og efterår, hvor 
vi håber rigtig mange vil være med, også de nye medlemmer. 

Tirsdagssejladserne er både sjove og rigtig lærerige med hensyn til at kende 
sin båd under alle vindforhold og vendinger. 

Bådene sejler efter dansk handicap således, at den der kommer sidst kan 
være vinderen af sejladsen. 

Efter hver sejlads er der møde med kaffe og kage i klubben, hvor 
resultaterne fra aftenens sejlads sættes på storskærm. 

Det er ingen betingelse at du har et 
målerbrev, i givet fald vil klubben måle 
båden op for dig. 

Er du ny sejler, er det muligt at få en træner 
med  ombord. 

 
Se efter på vores hjemmeside, hvor 
datoerne for sejlads vil være at finde, i 
løbet af marts måned, samt datoen for 
introduktionsaften. 
 
Vel mødt      
 Allan 

       

 Formanden sejladsudvalget.  

Nyt fra Sejladsudvalget 
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Julefrokosten 2015 

Julefrokost i Hals Bådelaug 

 

Lørdag den 28 november var der atter inviteret til julefro-
kost og også denne gang var der 
mange, som deltog.  

Vi blev trakteret med dejlig julemad 
og dertil hørende snaps. 

Efter maden var der, traditionen tro, 
årets pakkespil.  

Lene forsøgte ihærdigt, som altid, 
at forklare deltagerne reglerne for 
spillet. Det kan være en prøvelse i 
sig selv at få alles opmærksomhed, 
men det lykkedes vist nok for Lene.  

En helt anden sag er, at få folk til at 
overholde reglerne…..Uanset regler 
og ordensreglement var det sjovt.  

 

Vi havde en rigtig hyggelig dag. 
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Fra bestyrelsesprotokollen 
21. oktober 2015: 
Periodens kontobevægelser blev gennemgået 
Klubbens TDC abonnementer blev gennemgået 
Det besluttes at der skal indkøbes nyt og tidssvarende it-udstyr til 
kontoret 
Stig arrangerer møde med Marineforeningen om området foran 
Redningshuset 
Driftsudvalget arbejder på at fremskaffe priser på diverse driftsarbejder. Prioritering 
besluttet. 
John og Allan måler løbende bådene op medens de står på land. 
Udvalg til ombygning af den nordlige del af klubhuset nedsat. 
Klubbladet netop uddelt. 
Hjemmeside og klubblad til debat. 
Afriggerfest afholdes den 31. oktober. 
 
24. november 2015: 
Periodens kontobevægelser blev gennemgået. 
Eventulle stigninger på gæstelejen blev drøftet. 
Renovering af de nordlige lokaler er i fuld gang. 
Diverse fonde ansøges ift. Renovering af lokaler og broer. 
Møder med Egense Sejlklub og Mou Sejlklub. 
Der laves aftale med lokalt firma om renovering m.m. af klubbens hjemmeside. 
Irsk aften gentages gerne i 2016.02.08 Om julefrokost, generalforsamling og stan-
derhejsning. 
 
12. januar 2016: 
Periodens kontobevægelser blev gennemgået. 
Foreløbigt årsregnskab fremlagt og drøftet. 
Diverse indkøb til ny sejlerstue drøftet. 
Vedrørende aflæsning af diverse målere. 
En enig bestyrelse foreslår generalforsamlingen en mindre prisstigning af gæstele-
jen. 
Sparekassen Vendsyssels Fond støtter med kr. 50.000. 
Driftsudvalget arbejder fortsat på diverse forbedringer. 
En enig bestyrelse ønsker at lave aftale med lokalt firma om opsætning af hjemme-
side samt vejledning og support. 
Bladudvalget ønskes suppleret på generalforsamlingen. 
Der afholdes udvalgsfest den 20. februar. Indbydelser sendes ud. 
Om generalforsamling og standerhejsning. 
 
Tirsdag den 9. februar 2016: 
Periodens kontobevægelser blev gennemgået. 
Endeligt regnskab for 2015 gennemgået. 
Blad 1 2016 forventes uddelt senest uge 8. 
Diverse forhold vedrørende generalforsamlingen den 12. marts drøftet og aftalt. 
Standerhejsningen den 16. april afholdes i de nye Sejlelokaler. 
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S/Y Vilje og mannskap takker Hals bådelaug for varme i vinterkulda 

Etter snart to uker som gjester i havnen er tiden kommet for å dra 
videre sydover. S/Y Vilje har nå vært underveis siden vi dro fra 
vår hjemmehavn ved Moss den 21 juni 2015. Sommeren og høsten seilte 
vi nordover på norskekysten opp til Tromsø, før vi snudde og styrte 
sørover. Vi har nå vært underveis i 7 måneder og har besøkt mer enn 
70 havner på denne turen.  

Det betyr at vi har lært oss å verdsette gode havner og hyggelige 
mennesker. Derfor vil vi takke Stig og de andre vi ikke har navn 
på, men som vi har møtt her i havnen, for en fantastisk mottagelse 
og interesse. Det eneste vi er bekymret for er om vi kanskje har 
det så godt her i havnen at vi er angrepet av den kjente 
"havnesyken". Dere kjenner alle den lille motstanden mot å dra vi-
dere nå man har funnet et godt sted å være. Det er imponerende hva 
dere har fått til med gjestehavn, servicebygg, men ikke minst det 
aktive og hyggelig miljøet i bådelauget, også nå på vinteren.  

Vi skal imidlertid videre om kort tid, men det vi er helt sikre på 
allerede nå er at vi vil tilbake til Hals når vi er på vei nordover 
igjen, en gang i løpet av april/mai. I juni måned må Hilde være 
tilbake i Moss, så det er den tiden vi har til å oppleve havner vi-
dere sydover i Danmark, Tyskland, Nederland og kanskje Belgia, 
Frankrike og Spania. Vår tur blir til mens vi seiler. Det er bare 
oss to ombord, vi er ikke avhengige av andre og vi har god tid til 
å oppleve de stedene vi velger å besøke.  

Dere som er interessert i vårt "prosjekt", med planlegging, byg-
ging, innredning og utrustning av en 39 fot stålbåt, de opplevelse-
ne og seilasene vi har bak oss fra juni 2015 og til nå, kan gå inn 
på vår nettside: Viljeogvi.com. Der finner dere tekst og bilder fra 
hele turen. Legg gjerne igjen en 
liten hilsen.  

Vi takker for oss for denne gangen 
og ønsker dere alle en fortsatt 
god, mild vinter og en enda bedre 
sesong i 2016. Det blir hyggelig å 
møte dere igjen.  

Mvh 

Helge og Hilde S/Y Vilje 

Mail fra tilfreds gæstesejler 
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Så er planen for dette års musikaftener lagt og programmet ser ud som følger: 
 

Torsdag den   7. juli The Kajlænders 
Torsdag den 14. juli Thomas Pedersen (Den syngende ba-

ger) Kendt fra ”The Voice” 
Torsdag den 21. juli  Mike Santis 
Torsdag den   4. aug. The Kajlænders 

Musikaftener 2016 

Isætning af både 2016 
Der ER nu lavet aftale med Hals Motorværksted om 
isætninger af både til foråret: 
 
Datoerne bliver som følger: 
 

Fredag  den   1. April 
Fredag  den   15.  April 
Fredag  den   29.  April 
orsdag  den   12.  Maj 
 
Alle dage startes ca. kl. 12:00, og proceduren er som sædvanligt, at man 
skriver sig på listerne som er fremlagt i klubhuset. 
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Der er heldigvis en forklaring på al ting ! 
 
Sidste sommer kom vi 
ved et uheld til at 
slippe faldet til spileren 
løs under afrigningen. Det smuttede 
ind i masten og Øv øv, men det 
skulle jo bare ”puttes” tilbage igen, 
ingen problem.  
Op i bådsmandsstolen og i med 
skidtet. MEEEN 3 meter nede ville 
det ikke længere. Mange forsøg, 

store bogstaver med mere  - lige lidt 
hjalp det. Vi opgav den aften. 
 
Næsten aften, båden hen til 
mastekranen, op i bådsmandsstolen, 
heller ikke denne aften gik det godt, så 
nu vidste vi, at masten skulle af. Som 
tænkt så gjort, og vi havde stadig 
ingen mistanke om, hvorfor vi ikke 

kunne få faldet ned.  
 
Men der var én rigtig god forklaring. 
Inde bag ved skiven til forsejlsfaldet, 
var der noget underligt brunt noget.  
 
Ud med beslaget, og så fremgik det 
helt tydeligt, at en mus havde pakket 
den fineste rede af mos, snor og 
græs inde i masten i vinterens løb. 
Det generede jo ikke linens gang 
frem og tilbage, men først da den 
skulle genmonteres. 

 
Så ud med en masse redemateriale, og så kunne vi komme ud at sejle igen.  
 
Så måske skal vi have installeret kat i masteskuret ?    /Henrik 

Ufrivillig gæst i masten 
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Lægårdens historie 
Lidt af Lægår-
dens historie: 

Lægården fun-
gerede i mange 
år som aukti-
onshus indtil 
den nye auktionshal blev byg-
get på den nye havn. 
(Bygningen hvor Hals Bådelaug 
har til huse i dag)  

For mange år siden, nærmere bestemt i 1936, blev der indbragt fisk til Hals 
Havn for 400.000. kr. Det må have været en svimlende sum den-
gang og man må have losset virkelig 
mange fisk det år. Specielt når man 
tænker på, at torsk blev solgt på fi-
skeauktionen for 10 øre kiloet . 
Skulle man flotte sig kunne rød-
spætter, de store af slagsen vel 
at mærke, erhverves for 50 øre 
kiloet og pighvarre for 80 øre pr. 
kilo.  

Den egentlige fiskeauktion blev 
bygget færdig i maj 1937 hvor auk-
tionshuset blev indviet. Fra februar 
til maj blev der derfor afholdt aukti-
on på slæbestedet.  

I det nye auktionshus blev Christi-
an Sørensen ansat som auktions-
mester. CS afholdt aktion over da-
gens tilførsler. Dette foregik hver 
dag kl. 11.00 og 18.00. Han førte 
auktionshammeren med sikker 
hånd og assistenten/skriveren Vi- gel 
Hansen holdt et vågent øje og skrev i sine "noteringer".  

Der blev afholdt auktioner frem til 1952, hvor den nye havn blev bygget og 
dermed også en ny auktionshal. 

Fra den nye fiskeauktion blev taget i brug og ca. 10 år frem, stod Lægården 
tom. Midt i 60erne blev Lægården heldigvis taget i brug igen og  brugt til la-
gerbygning i forbindelse med filetfabrikken Espa. Derefter stod den igen  tom 

(Fortsættes på side 16) 
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i en årrække. 

I 1992 lejede Henning i fællesskab med Jørgen Poulsen jorden, hvor Lægår-
den var placeret og han/de forpligtigede sig til at vedligeholde Lægården. 
(Dengang var havnen en del af Aalborg Havn og derfor blev lejekontrakten 
underskrevet af havnedirektøren for Aalborg Havn. Nu hedder det Hals Havn 
og er derimod en del af Aalborg kommune istedet for Hals kommune. Men 
det er jo en helt anden historie....) Sikkert en god aftale for begge parter. I 
hvert fald trængte Lægården til 
en kærlig hånd. Og det fik den 
både ude og inde. I starten blev 
den brugt til opbevaring af fi-
skegrej. Og fungerede som 
værksted og hobbyrum.  

Til en start fik Hennings venner 
lov til at få opbevaret deres ma-
ster i Lægården mod en sym-
bolsk betaling. Alt lige fra hånd-
ører til 3-4 bajere. Efterhånden 
greb det om sig med masterne 
og muligvis også med håndba-

jerne. ( hang det ene sammen med det andet??)  
Resultatet blev, at den ene side af Lægården blev 
indrettet til master. En forlængelse på et par meter 
måtte laves, så de store master kunne være der.  

Et lille mødelokale blev også bygget i den ene en-
de. Det blev hævet 1 meter over højvandsrisiko. 
Her blev verdenssituationen klaret mindst én gang 

dagligt og lokalet fik navnet ”Børsen”. Måske var det muligt at købe en enkelt 
øl i Børsen…. Sikkert for et par hånd-
ører. 

Om sommeren, når masterne var ude 
af Lægården, blev der holdt grisefest i 
Lægården for 30 mennesker eller flere. 

(Fortsat fra side 15) 
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Ikke mindre end et 5 mands orkester spillede til grisefest. Brugerne af Lægår-
den blev inviteret med til grisefest og overskuddet fra masteleje 
og ølsalg blev spist og drukket op. 

På denne måde fungerede leje-
målet af Lægården indtil 2005, 
hvor Hals bådelaug overtog 
lejemålet efter Henning og 
Jørgen. 

Som nævnt er Hals blevet en 
del af Aalborg Kommune og 
Hals Havn blev sat til salg og 
Hals bådelaugs lejemål op-
sagt.  

Grunden, hvor Lægården var 
placeret, blev ligeledes sat til 
salg og Lægården revet ned.  

Jeg tror, vi er mange, som sav-
ner Lægården. Den hørte til på 
havnen og var det sidste, der 
var tilbage af den gamle havn og også fiskeriets "velmagts-

(Fortsat fra side 16) 
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dage". Med fare for at blive lidt nostalgisk, så 
udgjorde Lægården et lille stykke historie. 
Jeg har ladet mig fortælle, at Lægården var 
fredet, men det har man vist nok glemt at for-
tælle, dem der rev den ned..... 

 

 

 

Tak for indsatsen til Henning og Christian. 

 

Louise 

(Fortsat fra side 17) 
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Fra billedarkivets mere end 6.000 billeder. 
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AKTIVITETSKALENDER 

12.03.16 Generalforsamling (Vi starter med kaffe og 
rundstykker og en lille en til at starte 
generalforsamlingen. Efter mødet serveres der en let 
frokost. 

15.03.16 kl 19:00 Filmaften  -  Mariann og Henrik viser film fra 
Sejlture i Irland og Frankrig. 

16.04.16 kl. 11:00  Standerhejsning (Efter den Nordjyske 
Nationalsang, og Standerhejsningen, serveres der røde 
pølser med tilbehør) 

23.06.16  Sct Hans  - (Hvis der er interesse bliver grillen 
tændt.) 

20-21.08.16 Grisefest (Vi sejler til en anden hav. Lørdag aften 
serveres der helstegt pattegris med tilbehør) 

01.10.16 Irsk aften (Det hele bliver Irsk: Mad, kaffe, og ikke 
mindst musikken) 

29.10.16 Afriggerfest (Sædvanen tro får vi mad udefra. Efter 
maden er der dans til levende musik) 

26.11.26 Julefrokost (Trad. julemad, og mens vi ”slår mave”, 
har vi pakkespil og efterfølgende ris a’la mande) 

FØLG ALLE AKTIVITETER PÅ WWW.HALSBAADELAUG.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 klub-
ben i gang. 

 LØRDAG DEN 12. MARTS KL. 10.00 

På Sejlerloftet 

Dagsorden i henhold til vedtægterne. 

Der serveres kaffe til generalforsamlingen og en let frokost efterfølgen-
de. 

MØD OP OG VIS DIN INTERESSE 

Se vedtægterne på hjemmesiden, så er du forberedt. 


