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Frost og vintervejr har sat en alvorlig bremse for byggeriet af det nye bådeværft i Slettestrand. Østfacaden er
muret op, mens der mangler lidt i vest samt øverst i begge gavle. Foto: Pipsen

Jammerbugt
Peter og Freddy er kommet et godt stykke videre med
Jammerbugt. Der er lagt dæk af høvlede og pløjede
brædder, og nu kan man virkelig få en fornemmelse
af, hvor stor den bliver.
Peter har sat mastekisten fast, og Freddy har lagt sidste hånd på fordækket. Først blev der lagt skandæk –
der er den yderste del af dækket – af egetræ. I skandækket er der skåret ud til alle oplængerne, der går
op igennem dækket, så det er noget af et puslearbejde
at få det tilpasset.
I hver side af dækket inden for skandækket og mellem motorruffet og lasten er der lavet et »kroghul«.
Her kan man stå solidt og sikkert, mens man haler
kroglinerne indenbords. Mange både har haft to af
disse huller i hver side af dækket, men her er der
valgt kun at lave ét.
Næste skridt er at få lavet rufsider og -tag til forlukaf’et og gå videre med motorinstallationen.

Der er lagt dæk af høvlede og pløjede brædder i
Jammerbugt. Peter har sat mastekisten fast, og Freddy
har lagt sidste hånd på fordækket. Først blev der lagt
skandæk – der er den yderste del af dækket – af egetræ. Foto: Pipsen
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Stiftende generalforsamling
for Jammerbugtlaget
Lørdag 30. januar var der stiftende generalforsamling
i Jammerbugtlaget på Feriecenter Slettestrand, der var
vært ved en kop kaffe med småkager. Der kom ca. 15
interesserede.
Arbejdsgruppen havde lavet et udkast til vedtægter,
der med nogle få ændringer blev vedtaget. Der blev
valgt en bestyrelse bestående af Niels Anton Jensen,
Susanne Knudsen, Hans Jørgen Hansen, Ejler Winkel
og Michael Handrup.
Alle er jo meget velkomne til at blive medlemmer af
laget – kontakt Niels Anton Jensen på telefon 24 42
26 57 – jensen.slettestrand@get2net.dk

Byggeri
Så satte frost og vintervejr for alvor ind, og murerne

Arbejdet med Jammerbugt går støt fremad inde i det
gamle redningshus i Slettestrand. Her er Peter i gang
med mastekisten. Foto: Pipsen
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På de to billeder herover og herunder får man et indtryk af tagkonstruktionen på bådeværftet. Billedet på
næste side viser portoverliggeren, der efter noget besvær kom på plads. Foto: Pipsen
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nåede ikke at blive helt færdige med opmuringen af
bådeværftet inden jul.
Østfacaden er muret op, mens der mangler lidt i vest
samt øverst i begge gavle. De store, buede portoverliggere, der spænder over seks meter, nåede heldigvis
at komme op. Det var noget af en stor udfordring,
men det gik heldigvis godt.
Der viste sig at være lidt for lidt plads mellem det
yderste spær og den lodrette stålstøtte i gavlene, men
efter nogen bearbejdning af overliggerne og præcisionsarbejde fik murerne mingeleret dem på plads til
sidst. At få overliggerne op bevirkede, at synet af hallen blev helt anderledes igen, så den nu ser meget
mere færdig ud.
Byggeriet lå stille julen over, men lige efter nytår begyndte tømrerne på tagkonstruktionen. Første opgave
var overhovedet at komme ind på byggepladsen, da
snestormen havde lagt rigtig mange driver ved Slettestrand.
På taget er der nu sat åse op og lavet udvekslinger til
velux-vinduerne, der kommer i hver tagflade. Desværre kan tømrerne ikke komme videre, før opmuringen er afsluttet. Så vi håber på, at vejret meget
snart har tænkt sig at blive lidt varmere.
Mørtlen, der er brugt til opmuring, er kalkbaseret.
Det betyder bl.a., at den er mere elastisk end cementmørtel, og den egner sig dermed rigtig godt på stedet.
Men man kan ikke mure med den, når temperaturen
når ned under 5 plusgrader.

det kan blive mest muligt hensigtsmæssigt i forhold
til, at så mange som muligt kan bruge det.
Medlemmer, der kan tænke sig at være med til at
komme med idéer, løse forskellige opgaver m.m. i
Han Herred Havbåde, er mere end velkomne til at
melde sig til Pipsen på telefon 20 70 08 70 –
pipsen@havbaade.dk – eller snakke med Peter og
Freddy i redningshuset.
Det skulle gerne være sådan, at havbådene bliver et
sted, hvor der kommer mange mennesker, og hvor
der foruden selve bådebygningen foregår forskellige
aktiviteter.

Duelighedskursus
Der var helt overvældende tilslutning til det duelighedskursus for lystsejlere, som Han Herred Havbåde
fik arrangeret i samarbejde med Per Hansen fra Rønbjerg.
32 deltagere er fordelt på to hold. Starten blev udsat
en uge pga. årets første snestorm. Vester Thorup Efterskole stiller velvilligt lokaler til rådighed og serverer aftenkaffe for deltagerne.
Der er stadig deltagere på venteliste, så vi forventer at
arrangere endnu et kursus til efteråret. På det tids-

Ny brugergruppe
Der er nedsat en brugergruppe, der består af repræsentanter fra bådelagene samt de ansatte i havbådene.
Brugergruppen er etableret for at skabe et samarbejdsorgan på tværs og for at sikre en bedre og mere
direkte kontakt.
Af aktuelle praktiske opgaver for brugergruppen er
bl.a. at finde ud af, hvilke aktiviteter der kan laves
ved Slettestrand til sommer. En anden er indretningen
af de fælles faciliteter i det kommende havbådehus, så
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punkt vil vi også forsøge at arrangere kursus i brug af
VHF-radio. Interesserede kan allerede nu melde sig til
Nico Pedersen på telefon 40 51 08 23.
Af sikkerhedsmæssige hensyn er et af kravene for at
blive godkendt som skipper på en af bådelagsbådene,
at man har et duelighedsbevis. Desuden skal man
praktisk lære, hvordan man sejler på kysten. En oplæring, der foregår med hjælp fra erfarne fiskere.
Tidligere og nuværende kystfiskere og andre, der har
erfaring i sejlads på kysten, kan få dispensation fra
disse to krav.

Sponsor
På Fiskerimessen i Aalborg i oktober 2009 blev den
første kontakt med Furuno skabt. Det har nu resulteret i, at Han Herred Havbåde har fået en god sponsoraftale med Furuno, hvilket foreningen er meget glad
for.
Furuno er kendt for sine kvalitetsprodukter inden for
bl.a. fiskesøgningsudstyr og maritimt navigationsudstyr.
Fjerritslev Elektro har også støttet havbådene med at
få en god aftale igennem med Sailor, som er et anerkendt mærke inden for maritimt kommunikationsudstyr.

Foreningen

Han Herred Havbåde
Thomas Højrup, etnolog, bestyrelsesformand
Thorupstrandvej 267, Thorupstrand
9690 Fjerritslev, telefon 98 22 59 50
thomas@havbaade.dk
Han Herred Havbådebyggeri
Slettestrandvej 158, 9690 Fjerritslev,
telefon 99 20 40 14
Bådebyggere
Peter Madsbøll, Amtoftvej 12, Øsløs,
7742 Vesløs, telefon 97 99 36 90,
mobil 40 27 45 07 peter@havbaade.dk
Freddy L. Nielsen, telefon 23 28 36 61
Forsknings- og formidlingsmedarbejder
Etnolog Kirsten (Pipsen) Monrad Hansen
Thorupstrandvej 267, Thorupstrand,
9690 Fjerritslev, telefon 20 70 08 70
pipsen@havbaade.dk

Hjemmeside
Havbaade.dk bliver flittigt besøgt, kan vi se af statistikken. I gennemsnit besøges siden af knap 80 hver
dag, og i september måned 2009 var der 3.124 besøg. Der bliver løbende lagt billeder ud, selv om der
nogle gange er lidt lang tid imellem. Her i efteråret
gik vores kamera desværre i stykker, og det tog tre
måneder at få det repareret.

Kalenderen
Lørdag 27. februar kl. 14 på Feriecenter Slettestrand
holder Elbolaget ordinær generalforsamling med
dagsorden ifølge vedtægter. Tilmelding til Vagn senest 20. februar. Der er stadig mulighed for at blive
medlem af laget. I den kommende sæson bliver der
hver uge – når vejret tillader det – en aften, hvor der
sejles med sejl, og en aften, hvor der sejles for motor.
Kontakt Vagn Nielsen på 29 12 99 81 eller
vagnogbirthe@hotmail.com
Fredag 5. marts kl. 19 er der mulighed for medlemmer af Han Herred Havbåde at deltage i et arrangement hos Kragh’s Fiskeriartikler, Aggersundvej 223,
9690 Fjerritslev. Der er mulighed for at købe udstyr
til meget fordelagtige priser. Der serveres kaffe, øl,
vand og kage. Prisen er 50 kr. pr. deltager. Kragh
lægger et tilsvarende beløb oveni, og alle pengene går
til gevinster, som det bliver muligt af vinde i løbet af
aftenen. Deltagerantallet er begrænset til 25. For tilmelding ring til Nico Pedersen på 40 51 08 23. Se
mere om butikken på www.kraghsfiskeriartikler.dk

Kontaktperson Lild Strand
Per Røpke, Sandnæshagevej 16, Lild Strand,
7741 Frøstrup skarreklit@hotmail.com
Elbo-bådelag
Vagn Nielsen, Ørnevej 29, Tranum,
9460 Brovst, telefon 29 12 99 81
vagnogbirthe@hotmail.com
Jammerbugt-bådelag
Michael Handrup

Medlemskab for 2010
Med dette medlemsnyt er der udsendt girokort. Prisen
for at være medlem er den samme som sidste år – nemlig 150 kr. for enkeltpersoner og 200 kr. for par. Pengene kan også overføres til Klim Sparekasse, reg.nr.
9135 kontonr. 0000095133. Husk at skrive navn og
adresse! Man kan også betale i redningshuset i Slettestrand. Medlemskabet skal være betalt senest 15. marts
2010.

Medlemskab af bådelag
De medlemmer, der ønsker at være medlem af et af
bådelagene, skal huske at betale medlemskab til såvel
Han Herred Havbåde som til bådelaget.

havbaade.dk’s
havbaade.dk redaktion
Kirsten Monrad Hansen • pipsen@havbaade.dk

Lørdag 8. maj kl. 15 holder Han Herred Havbåde
Layout: Ejgil Bodilsen • ejgil@bodilsentekst.dk
ordinær generalforsamling. Stedet er endnu ikke afklaret. Dagsorden bliver annonceret på hjemmesiden Webmaster: Mattias Bodilsen • Billedhistorier.dk
Bladet kan også læses i pdf-udgave på vores
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