
Medlemsnyt for Han Herred Havbåde

havbaade.dk

April 2012 • 1

Skarreklit
Udskiftningen af klædningen på Skarreklit er 
rigtig godt i gang. Indtil nu er der blevet sat 10 
bordgange på, så lige nu er der kun tre af de 
gamle bordgange tilbage for at holde sammen 
på skroget. Der er sat nye bundstokke i for-
skibet, og der er også ved at blive gjort klar til 
motoren. Der er kommet endnu et læs træ, der 
skal bruges til at forny en del af bundstokkene, 
til dæksbjælker, støtter m.v.

Bordene på Skarreklit bliver boltet sam-
men med rustfri bolte, og de steder, hvor der 
ikke kan være en bolt, bliver bordene skruet 

på med rustfri skruer. Det virker som en 
rigtig god løsning – dels spænder det skibet 
sammen, og dels vil det betyde langt mindre 
vedligeholdelse. I alle de nyere kystbåde er der 
anvendt rustfrie bolte.

Sidste år fik vi en henvendelse fra en kunst-
ner, der gerne ville bruge noget af den gamle 
klædning til kunst. Det bliver udstillet på 
Rømø Havn i første weekend af august. Og 
til påske næste år vil man også kunne se ny 
anvendelse af Skarreklits klædning og bund-
stokke, når der er kunstudstilling i havbåde-
huset som led i »Kunst i Klim Kalkovn«.

Skarreklit set agten fra. Foto: Pipsen



Medlemsnyt for Han Herred Havbåde April 2012 • 2

www.havbaade.dk

Nordvest
I løbet af de første måneder af 2012 er de sid-
ste ting blevet lavet på Nordvest, og mandag 
26. marts blev den prøvesejlet for at se, om 
det hele fungerede, om den var tæt, og om 
motoren gik ordentligt. Alt forløb heldigvis 
planmæssigt, så både bådebyggeren, lærlin-
gen og formanden for laget var godt tilfredse. 
Cecilie er nu i gang med at lave master, og 
det vil klæde Nordvest rigtig godt, når de 
kommer på.

Jammerbugt
Laget har været meget aktivt med at fiske i 
løbet af vinteren, og de fleste gange er der 
også blevet fanget godt med fisk. Hvis vejret 
tillader det, vil Jammerbugt deltage i For-
bundet Kystens landsstævne på Bragdøya 
ved Kristiansand i Norge i sidste uge af juli 
(www.bragdoya.no). 

Master samt begyndelsen til en bom til Nordvest. Foto: Pipsen

Bådene på stranden. Foto: Karsten Bindslev

Nordvest set fra Elbo, der var på fiskeri den dag.  

Foto: Jane Lakmann
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Hebron
Det ser ud til, at der fra 1. april er fundet en 
ung mand, der gerne vil fiske med Hebron. I 
første omgang vil han fiske fra Thorupstrand, 
men forhåbentlig kan han også lokkes til at 
lande nogle gange med fisk i Slettestrand i 
løbet af sommeren.

Generalforsamling
Der indkaldes til generalforsamling i Han Her-
red Havbåde lørdag 5. maj kl. 09.30 i havbåde-
huset.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent.
2) Bestyrelsens årsberetning.
3) Godkendelse af årsregnskab. 
5) Fremlæggelse af budget for det kommende år.
6) Fastsættelse af medlemskontingent.
7) Indkomne forslag – skal være bestyrelsen i 
hænde senest 10 dage før mødet.
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er 
Søren Nielsen (genopstiller), Martin Rønne 
(genopstiller ikke) og Niels Erik Georgsen 
(genopstiller ikke).

9) Valg af to suppleanter.
10) Valg af revisor.
11) Eventuelt.

Officiel søsætning af Nordvest
Selv om der allerede bliver smugsejlet med 
Nordvest, indbydes alle til officiel søsætning 
lørdag 5. maj kl. 14 i forlængelse af general- 
forsamlingen. Vi håber så på, at vejret også 
denne gang vil være med os! Samtidig vil der 
være åbent i både værftet og havbådehuset.

Bådene på stranden. Foto: Karsten Bindslev

Cecilie og Nico. Foto: Pipsen
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Foreningen 
Han Herred Havbåde 

Thomas Højrup
Etnolog, bestyrelsesformand 
Thorupstrandvej 267, Thorupstrand 
9690 Fjerritslev, telefon 30 13 59 50 
thomas@havbaade.dk 

Han Herred Havbådebyggeri 
Slettestrandvej 158, 9690 Fjerritslev 

Bådebygger 
Peter Madsbøll, Amtoftvej 12, Øsløs, 
7742 Vesløs, telefon 97 99 36 90, 
mobil 40 27 45 07 peter@havbaade.dk 

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

Lild Strand Bådelag 
Per Røpke, Sandnæshagevej 14, Lildstrand, 
7741 Frøstrup, telefon 40 50 97 13  
skarreklit@hotmail.com 

Elbo Bådelag 
Vagn Nielsen, Ørnevej 29, Tranum,  
9460 Brovst, telefon 29 12 99 81 
vagnogbirthe1@live.dk 

Jammerbugt Bådelag 
Ejler Winkel, Toftendamsvej 16, Svinkløv
9690 Fjerritslev, telefon 98 21 73 36 
ejlerwinkel@mail.dk

Husk at oplyse din mailadresse! 
Det er vigtigt, at vi har mailadresser på flest mulige 
medlemmer, da vi ikke blot udsender medlemsnyt som 
pdf-udgave, men også informerer om forskellige nyheder 
og tiltag på andre tidspunkter. Send din mailadresse – 
også hvis du har fået ny – til pipsen@havbaade.dk  
Gælder også, hvis du ikke modtaget mail, selv om du alle-
rede har oplyst din mailadresse.
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Se endvidere åbningstider m.v. på hjemmesiden
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Følg Han Herred Havbåde på

Påsken
I år har vi lavet et samarbejde med »Kunst i 
Klim Kalkovn«. Foreningen har lånt havbåde-
huset, hvor de arrangerer en kunstudstilling 
med temaet »Hav«. Her kan man se, hvem der 
udstiller: www.kunst-klim-kalkovn.dk/2012/
udstillingen2012.html. Udstillingen er åben fra 
skærtorsdag 5. april til og med 2. påskedag 9. 
april, alle dage kl. 13-17. Der er fælles billet til 
udstillingen i Slette og udstillingen i Klim Kalk-
ovn, og den koster 25 kr. Der er fælles fernise-
ring skærtorsdag kl. 13 i Klim Kalkovn.

I samme tidsrum, som udstillingen er åben, 
er der også åbent i bådeværftet i Slettestrand.

Lidt af hvert
13. marts sendte TV2/Nord indslaget med Ce-
cilie, som de optog i januar. Der ligger et link 
på www.havbaade.dk. Der ligger også en pdf 
af artiklen om Cecilie, der er bragt i Familie 
Journalen 20. februar.

Vi havde en meget velbesøgt aften, da Søren 
Vadstrup fortalte om brugen af linoliemaling.

Han Herred Havbåde har i samarbejde med 
Lindesnes Fyrmuseum og Nordjyllands Kystmu-
seum fået bevilget penge af Nordisk Minister-
råd til et forprojekt med titlen: »Vort fælles 
nordiske ophav«. Det er første tiltag i et større 
digitalt dokumentations- og formidlingspro-
jekt. I forprojektet skal der bl.a. laves oplæg til 
2 korte film om udvalgte steder ved kysten.

Kalender 
5.-9. april
Kunstudstilling i havbådehuset og åbent  
i bådeværftet dagligt kl. 13-17.

Lørdag 5. maj kl. 9.30
Han Herred Havbådes generalforsamling  
i havbådehuset.

Lørdag 5. maj kl. 14
Officiel søsætning af Nordvest.

Lørdag 2. juni
åbent i værft og havbådehus fra 10 – 16.


