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Elbos mast lægges ned. Det var almindeligt, at man lagde masten ned, når man ikke sejlede med sejl og var
ude at fiske. Foto: Pipsen

Generalforsamling

Elbolag

Lørdag 2. maj blev der holdt generalforsamling i Han
Herred Havbåde. Det foregik på »Klitrosen«, hvor
Rønnes Hotel var vært ved en kop kaffe og et stykke
kringle.
Thomas Højrup fremlagde bestyrelsens beretning og
fortalte om det meget turbulente 2008, hvor
foreningen i forsommeren havde fuld finansiering til
projektet, men i løbet af efteråret mistede hele
finansieringen som et resultat af ebh-fondens
betalingsstandsning. Som alle véd, så lykkedes det
heldigvis i foråret 2009 at få skabt fuld finansiering
igen. På trods af de finansielle problemer forløb
arbejdet med Elbo planmæssigt sidste år, og
foreningens første båd blev som bekendt søsat 1.
november. Arbejdet med båd nr. 2 - Jammerbugt gik i gang umiddelbart efter. Vinteren over blev der
arbejdet på Nordsøen fra Thorupstrand, hvor der
skulle indrettes forlukaf. Dette gjorde sammen med
Jammerbugt Kommunes tilskud for 2009, der blev
udbetalt i januar, at det lykkedes det at komme
gennem ventetiden, indtil fondene havde
bestyrelsesmøder i slutningen februar og begyndelsen
af marts 2009.
Evald Kristensen og Thomas Højrup var på valg.
Thomas blev genvalgt. Evald ønskede ikke genvalg, og
i stedet blev Tove Eriksen, Lild, valgt til bestyrelsen.
Beretningen kan i sin helhed læses på
www.havbaade.dk

Elbolaget blev officielt dannet tirsdag 7. april, hvor
der blev holdt stiftende generalforsamling på
Feriecenter Slettestrand. Der var god tilslutning til
aftenen, og der blev valgt en bestyrelse bestående af
Vagn Nielsen, formand, Kim Georgsen (næstformand), Paul Hansen, Henrik Sørensen (kasserer)
og Steen Stenholm. Man blev enige om at mødes hver
onsdag kl. 19 i Slettestrand, hvor alle i øvrigt er
velkomne. Der er også plads til flere i Elbolaget.

Medlemsnyt for Han Herred Havbåde

Tre glade skippere ombord på Elbo – Kim, Jane og
Henrik. Foto: Karsten Bindslev
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Jammerbugt ses agten fra. Foto: Pipsen
I kristihimmelfartsdagene blev der taget hul på
kølhaling, derfor er Elbo trukket et godt stykke op på
stranden. Der skal gives linolie/trætjære indvendigt,
dækket og lønning skal have olie, og der skal males
udvendigt. Masten har fået flere gange grundingsolie,
mens den har været taget ned og ligget i det gamle
spilhus. I påsken kom sejlmageren fra Thyborøn og
tog mål til storsejl, fok og presenning. Vi forventer at
få sejlet inden sommeren, og det bliver meget
spændende at prøve at sejle med sejl.

ned på gulvet, og de sidste bordgange bliver sat på.
Klædningen er af lærk, mens bundstokkene er
krumvokset eg.

Byggeri

Siden finansieringen af Han Herred Havbåde kom på
plads i begyndelsen af marts, har der været arbejdet
heftigt fra arkitekt- og ingeniørside på at få
tegninger, beregninger osv. på plads, så byggeriet af
havbådehus, bådebyggeri og renovering af spilhus
samt rydning af det gamle spilhus og det eksisterende
Jammerbugt
fiskepakhus kan komme i udbud. Det ser ud til at
Arbejdet med Jammerbugt skrider godt fremad. Peter kunne lade sig gøre i løbet af de næste uger. Vi satser
på, at grunden kan ryddes i løbet af sommerferien, så
og Freddy har klædt de første 9 bord op i hver side,
og de er derefter begyndt at tilpasse bundstokke. Når byggeriet kan gå i gang umiddel-bart efter ferien.
alle bundstokkene er færdige, bliver Jammerbugt sat Bådebyggeriet skal stå færdigt sidst på efteråret, så
den næste båd »Nordvest« kan komme ind, når
Jammerbugt er blevet søsat. Havbådehuset, der
opføres samme sted, som fiskepakhuset ligger i dag,
bliver færdigt i begyndelsen af 2010. Her bliver de
offentlige toiletter flyttet over i. Til de indvendige
mure i dele af havbådehuset er valgt det traditionelle
byggemateriale limsten. Stenene er savet ud flere
steder i området bl.a. ved Bulbjerg og ved Kløv
mellem Vester Thorup og Thorupstrand. Der er blevet
samlet limsten ind og sat på paller i flere weekender
af havbådeforeningens medlemmer, og de bliver
opbevaret i en lade hos et medlem, indtil de skal
bruges. Der skal fortsat bruges nogle weekender på
indsamling, så hvis nogle skulle have lyst til at være
med, så er I mere end velkomne. Kontakt Thomas
Højrup på 30 13 59 50. Næste indsamling bliver
Freddy i gang med at tilpasse en bundstok til
søndag d. 31. og mandag d. 1. juni – i pinsen. Den
Jammerbugt. Foto: Pipsen
følgende weekend er også sat af til samle ind i.
Medlemsnyt for Han Herred Havbåde
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Bådelag i Lildstrand
I Lild er der ved at blive dannet et bådelag. Der holdes
stiftende generalforsamling lørdag 30. maj i
Hawboernes Hus, Strandvejen, kl. 10.30. Alle er
velkomne.

Efterlysning af folk til
smede- og spillaget

Ved Lund Fjord fik havbådene foræret en stor stak
limsten, der var pillet ned for mange år siden.

Lørdag 4. juli skal der smedes køljern og beslag til
Jammerbugt. Alle, der har lyst til at være med i
smedelaget, er i øvrigt velkomne, og de kan henvende
sig til Freddy i redningshuset eller på 23 28 36 61.
Senere skal der smedes flere beslag, ankre osv., så der
er god brug for flere hænder.

Træf Han Herred i Slettestrand
Lørdag 20. juni afvikles det årlige »Træf Han Herred«,
og Slettestrand er denne gang valgt som værtsby. Der
er kirkebesøg i Hjortdal kl. 10 og efterfølgende
træfpunkt på Sanden Bjerggaard. Om eftermiddagen
arrangeres besøg hos Han Herred Havbåde, hvor
deltagerne kan få en snak med foreningsfolk og se,
hvor langt Peter og Freddy er kommet med
»Jammerbugt«. Hvis vejret tillader, bliver der også
lejlighed til at se Elbo i vandet. Lokalhistorisk
Samvirke for Han Herred står bag, og alle er
velkomne.
Læs mere på www.hanherred.nordjyskeklubber.dk

Limstenene i vognhuset er flyttet fra et hus, der blev
revet ned ved Valbjerg for omkring 100 år siden. Når Medlemmer og kontingent
stenene bliver brugt i havbådehuset, er det således
Der er nu ca. 270 betalende medlemmer af Han
(mindst) tredje gang, de bliver anvendt. Foto: Thomas Herred Havbåde. Hvis nogen ikke har fået betalt sit
Højrup
medlemskab for 2009 endnu, kan det fortsat nås. Det
koster 150 kr. for enkeltmedlemmer og 200 kr. for
par. Det kan indbetales via giro: +73 +85 93 45 03.
Pengene kan også overføres til Klim Sparekasse
registreringsnummer: 9135 - kontonummer:
0000095133. Husk i begge tilfælde at skrive navn og
adresse. Man kan også betale i redningshuset i
Slettestrand.

Åbent hus

Vognhusets tag er fjernet. Foto: Daniel Højrup

Han Herred Turistforenings
Turistpris 2009
Han Herred Havbåde modtog 13. maj Han Herred
Turistforenings turistpris for 2009. Prisen bestod –
foruden et diplom – af en pøs fra redningsbåden i
Lild, som kan bruges til at øse vand ud af en båd.
Desuden omfatter hæderen et stykke forarbejdet
spant i form af en hånd fra et vrag, der ligger lidt vest
for Bulbjerg. Det er formanden for turistforeningen,
Lasse Christensen, der har fremskaffet tingene, og de
vil blive udstillet i havbådehuset, når det bliver
færdigt.
Medlemsnyt for Han Herred Havbåde

er næste gang lørdag 6. juni kl. 10-15 og igen lørdag
4. juli. Vi efterlyser også frivillige, der gerne vil holde
åbent nogle timer i weekenderne i løbet af
sommerferien. Det kunne være lørdag eller søndag
eftermiddag. Hvis nogen har lyst, så skal man
kontakte Pipsen på 20 70 08 70 eller
pipsen@havbaade.dk

Medlemsudflugt
Udflugten til Limfjordsmuseet lørdag 25. april var en
fin oplevelse. Først blev der sejlet en tur og guidet
imens langs Fr. VII’s Kanal. Vejret viste sig fra sin fine
side med solskin og let blæst. Ved kanalbetjenthusene
i Lendrup blev der drukket kaffe, spist kage og
snakket, inden vi sejlede tilbage til museet igen.
Herefter kunne man se på udstillingerne, dels i det
nye maritime oplevelsescenter og dels i
kanalfogedboligen. Vi fik os en god snak med nogle af
de mange frivillige, der er tilknyttet museet, og vi fik
også forskellige idéer med hjem.
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Foreningen

Han Herred Havbåde

Sejlads i kanalhavnen i Løgstør under medlemsudflugten lørdag 25. april. Foto: Freddy Nielsen

Bestyrelse
Thomas Højrup, etnolog, bestyrelsesformand
Thorupstrandvej 267, Thorupstrand
9690 Fjerritslev, telefon 98 22 59 50
thomas@havbaade.dk
Tove Eriksen, skolesekretær
Rørslettevej 4, 7741 Frøstrup
telefon 97 99 03 76
Per Kristensen, spilpasser
Fyrrestien 8, Thorupstrand, 9690 Fjerritslev
telefon 98 22 59 53
Otto Kjær Larsen, gårdejer,
kommunalbestyrelsesmedlem,
Toftholmvej 124, Ullerup
9690 Fjerritslev, telefon 98 22 55 52
Martin Rønne Nielsen, fisker
Rødspættevej 3 Slettestrand, 9690 Fjerritslev
telefon 98 21 73 92
Søren Andreas Nielsen, ingeniør
Redningsvejen 2A, Slettestrand, 9690 Fjerritslev
telefon 98 21 74 02
Jens Sørensen, ungdomsskoleforstander
Brøndumvej 33, 9690 Fjerritslev
telefon 98 21 30 98 / 21 34 54 01
Han Herred Havbådebyggeri
Slettestrandvej 158, 9690 Fjerritslev,
telefon 99 20 40 14

Kaffe ved kanalbetjenthusene i Lendrup. Foto: Freddy
Bådebygger
Nielsen
Peter Madsbøll, Amtoftvej 12, Øsløs,
7742 Vesløs, telefon 97 99 36 90,
mobil 40 27 45 07 peter@havbaade.dk
Kalender
Freddy L. Nielsen, telefon 23 28 36 61
Lørdag 30.05.2009 kl. 10.30
Hawboernes Hus, Strandvejen, Lildstrand: Stiftelse af
bådelag i Lild.
Lørdag 06.06.2009 kl. 10.00-15.00
Åbent hus i redningshuset, Slettestrandvej 158.

Forsknings- og formidlingsmedarbejder
Kirsten (Pipsen) Monrad Hansen, etnolog
Thorupstrandvej 267, Thorupstrand,
9690 Fjerritslev, telefon 20 70 08 70
pipsen@havbaade.dk

Lørdag 20.06.2009 kl. 10.00-23.00
Træf Han Herred på Sanden Bjerggaard med
eftermiddagsbesøg hos Han Herred Havbåde.

Kontaktpersoner Lild Strand
Tove og Ole Eriksen, Rørslettevej 4, Lild Strand,
7741 Frøstrup, telefon 97 99 03 76

Lørdag 04.07.2009 kl. 10.00-15.00
Åbent hus i redningshuset, Slettestrandvej 158. Der
smedes køljern og beslag til Jammerbugt.
Husk medlemskontingent 2009
150 kr. for enkeltmedlemmer og 200 kr. for par.
Pengene kan indbetales via giro: +73 +85 93 45 03
eller overføres til Klim Sparekasse
registreringsnummer: 9135 - kontonummer:
0000095133.
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