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Han Herred Havbådes fremtid
Lørdag 7. marts blev det offentliggjort, at tre af Danmarks største fonde – A.P. Møller og Hustru Chastine
Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Nordeafonden og Realdania i fællesskab sikrer Han Herred
Havbådes fremtid.
Siden efteråret har bestyrelsen arbejdet på at sikre
projektets økonomi, og til brug for de fornyede ansøgninger modtog Han Herred Havbåde en række
støtteerklæringer fra Kulturarvsstyrelsen, Skibsbevaringsfonden, Vikingeskibsmuseet, Limfjordsmuseet,
Thisted Kommune, Jammerbugt Kommunes turistchef
Finn Hagedorn, planlægger Anna Studsholt og arkitekt Jørgen Ussing.

Museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen, Vikingeskibsmuseet skriver:

»Vikingeskibsmuseet anser Han Herred Havbåde for
at være et helt enestående initiativ, der er af højeste
kulturhistoriske kvalitet, og hvis perspektiver rækker
langt ud over landets grænser.«
Bestyrelsen er selvfølgelig utrolig glade for, at så anerkendte institutioner kan se værdien i og gerne vil
støtte Han Herred Havbåde.

Foruden de tre fonde er projektet
støttet af VækstDirektør Steen Hvass fra Kulturarvsstyrelsen skriver forum Nordjylland
og Jammerbugt
bl.a.:
Kommune.
»Når jeg alligevel mener, der er grund til at anerken- En række delde Han Herred Havbådes ønske om bevaring af klink- aktiviteter er desbygningskunsten, skyldes det, at bevaringen er tænkt uden støttet af en
række fonde og
brugt som et aktiv i den fremtidige udvikling af et
sponsorer.
områdes økonomiske og kulturelle liv. Projektet er

således ikke passivt tilbageskuende og sentimentalt
nostalgisk. Det benytter derimod kulturhistorien som
aktiv i et fremtidsrettet projekt. Klinkbygningskunsten
fortjener at forblive en værdsat del af Danmarks kulturarv.«
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Karsten Lund fra TV2 kom til Slettestrand for at lave et indslag om
fondsstøtten til aftenens nyhedsudsendelse, og vejret var så fint, at
Elbo kom i vandet, og der blev sejlet en tur.

Elbolagsmøde
Lørdag 7. marts om eftermiddagen mødtes flere af
dem, der indtil nu har meldt sig til Elbolaget. Vagn
Nielsen havde forinden lavet et udkast til vedtægter
for foreningen omkring Elbo. Der blev nedsat en lille
arbejdsgruppe, der dels står for indkaldelse til den
stiftende generalforsamling i laget og dels skal finde
ud af, hvilke krav der skal stilles til dem, der vil sejle
med båden.

Stiftende generalforsamling i Elbolag

Generalforsamling i foreningen

Den stiftende generalforsamling i Elbolaget bliver på
Feriecenter Slettestrand, Slettestrandvej 142, 9690
Fjerritslev, tirsdag 7. april kl. 19.30.
Hvis der er flere, der ønsker at være medlem af laget,
er de meget velkomne. Hvis man er forhindret i at
deltage, men gerne vil være medlem, så giv venligst
besked til enten Vagn på telefon 29 12 99 81 eller
vagnogbirthe@hotmail.com eller til Pipsen (se bagsiden).

Der bliver afholdt generalforsamling i Han Herred
Havbåde lørdag 2. maj kl. 15.00 på Hotel Klitrosen,
Slettestrandvej 130, 9690 Fjerritslev.
Den egentlige indkaldelse med dagsorden bliver lagt
på www.havbaade.dk samt annonceret i Fjerritslev
Ugeavis.
Foreningens vedtægter ligger også på hjemmesiden
under menuen »Om Han Herred Havbåde«.
Medlemmer bedes medbringe en kvittering for indbetaling, og der vil også være mulighed for at blive
medlem på dagen.
På dagen er der åbent i redningshuset fra kl. 10.00,
hvor alle er velkomne til at kigge forbi.
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Medlemsudflugt til Limfjordsmuseet

Nordsøen
Arbejdet med Nordsøen er nu afsluttet, og Richard
har sejlet båden tilbage til Thorupstrand. Der er blevet arbejdet på båden siden november, men nu er den
ved at være klar til de første ture. I Slettestrand blev
der bl.a. indrettet et lukaf foran, hvor man som gæst
kan komme i læ og få varmen. Her er installeret en
tv-skærm, så man kan følge med i, hvor der sejles.

Lørdag 25. april kl. 13.30 er der arrangeret en medlemsudflugt til Limfjordsmuseet. Der vil både blive
mulighed for at se museet og få en sejltur med guide i
Frederik VII’s Kanal med landgang ved Lendrup.
Det kommer til at koste ca. 100 kr. for indgang til
museet, guidet sejltur samt en rundvisning på museet,
hvis vi er 30 personer.
Han Herred Havbåde sørger for kaffe og kage, som vi
forhåbentlig kan nyde ved kanalbetjenthusene i
Lendrup.
Der kan sejles med 30 personer, så der bliver tale
om »først til mølle«-princippet. Interesserede kan
melde sig til enten Freddy i redningshuset eller på 23
28 36 61 eller til Pipsen (se bagsiden) så hurtigt som
muligt og senest 17. april.
Læs om Limfjordsmuseet på www.limfjordsmuseet.dk

Medlemsnyt
Fremover vil medlemsnyt komme ca. 6 gange om
året. Medlemsnyt vil blive lagt på hjemmesiden som
hidtil, og det vil også blive mailet til de medlemmer,
vi har mailadresser på, og som hidtil har fået medlemsnyt ad denne vej.
Det kan være, at vi har fået skrevet enkelte mailadresser forkert ned, så man ikke modtager mail.
Ligesom nogle måske ikke har fået oplyst deres mailadresse. Hvis det er tilfældet, og man ønsker mail, så
giv venligst Pipsen besked (se bagsiden).
De medlemmer, der hidtil har fået tilsendt medlemsnyt med posten, vil et par gange om året modtage
et brev med de medlemsnyt, der er kommet hidtil.

Jammerbugt
Peter og Freddy er igen gået i gang med Jammerbugt,
hvor de er ved at færdiggøre fjerde bordgang. På
hjemmesiden www.fiskerforum.dk har de fundet en
brugt 3 cylindret, 45 hk BUKH motor fra 1974. Motoren har stået i en redningsbåd ved Ballum i Sønderjylland, og den har kun gået 168 timer. Motoren er
nu købt hos Rødvig Motorfabrik, og den står i redningshuset.
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Ligeledes vil medlemsnyt ligge i redningshuset, og
alle er velkomne til at komme forbi og tage et eksemplar.
De medlemmer, der har mulighed for at hente medlemsnyt i redningshuset - og derfor ikke behøver at få
det med post - må meget gerne skrive sig på en liste i
redningshuset.

Foreningen

Han Herred Havbåde

Bestyrelse
Thomas Højrup, etnolog, bestyrelsesformand
Thorupstrandvej 267, Thorupstrand
9690 Fjerritslev, telefon 98 22 59 50
Medlemskontingent
thomas@havbaade.dk
Nu er det også tid til at forny medlemskabet af Han
Evald Kristensen, fisker, Fyrrestien 3
Herred Havbåde. Enkeltmedlemsskab koster 150 kr., Thorupstrand, 9690 Fjerritslev
og for par koster det 200 kr. om året.
telefon 98 22 59 92
Til de medlemmer, der modtager mail, bliver girokorPer Kristensen, spilpasser, Fyrrestien 8
tet sendt med posten separat i den kommende uge.
Thorupstrand, 9690 Fjerritslev
Beløbet bedes betalt senest onsdag 22. april 2009.
telefon 98 22 59 53
Hvis nogle af jer ikke ønsker at være medlemmer
længere, vil vi meget gerne vide det, så vi ikke sender Otto Kjær Larsen, gårdejer,
kommunalbestyrelsesmedlem,
eller mailer ting til jer, som I ikke er interesseret i.
Toftholmvej 124, Ullerup
9690 Fjerritslev, telefon 98 22 55 52
Martin Rønne Nielsen, fisker
HUSK at skrive navn,
Rødspættevej 3 Slettestrand, 9690 Fjerritslev
adresse og gerne e-mail
telefon 98 21 73 92
på girokortet, når du
Søren Andreas Nielsen, ingeniør
indbetaler medlemsRedningsvejen 2A, Slettestrand, 9690 Fjerritslev
kontingent til
telefon 98 21 74 02
Han Herred Havbåde.
Jens Sørensen, lærer
Brøndumvej 33, 9690 Fjerritslev
telefon 98 21 30 98 / 21 34 54 01
js@fjerritslevnet.dk
Han Herred Havbådebyggeri
Slettestrandvej 158, 9690 Fjerritslev,
telefon 99 20 40 14

Kalender
Lørdag 04.04.2009 kl. 10.00-15.00
Åbent hus i redningshuset, Slettestrandvej 158.

Bådebygger
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

Tirsdag 07.04.2009 kl. 19.30
Stiftende generalforsamling i Elbolaget på Feriecenter Forsknings- og formidlingsmedarbejder
Etnolog Kirsten (Pipsen) Monrad Hansen
Slettestrand, Slettestrandvej 142.
Fredag 17.04.2009
Seneste frist for tilmelding til medlemsudflugt lørdag
25. april.

Thorupstrandvej 267, Thorupstrand,
9690 Fjerritslev, telefon 20 70 08 70
pipsen@havbaade.dk

Onsdag 22.04.2009
Sidste frist for indbetaling af medlemskontingent for
2009.

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

Lørdag 25.04.2009 kl. 13.30
Medlemsudflugt til Limfjordsmuseet og videre ad Frederik VII’s Kanal til Lendrup.
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Medlemsnyt for Han Herred Havbåde

Marts 2009 • 4

