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Der var stor tilslutning og en yderst positiv 
stemning, da Han Herred Havbåde holdt med-
lemsmøde i Slettestrand søndag 30. september.  
Vejret var perfekt, og redningshuset dannede 
ligesom ved orienteringsmødet i april en fin 
ramme om begivenheden, der samlede 72 
yngre og ældre deltagere fra nær og fjern. Det 
velholdte redningshus bliver et af de vigtige 
støttepunkter i projektet, idet huset i øjeblikket 
er under forandring til et lille bådeværksted.  
I forlængelse af mødet var ebh-fonden vært 
ved eftermiddagskaffen.  
Advokat Erik Braad, der i mange år har været 
lokal forkæmper for genoplivning af lan-
dingspladsen, blev valgt som ordstyrer. Ind-
ledningsvis gav Thomas Højrup fra initiativ-
gruppen en orientering om, hvilke tiltag der 
er igangsat hen over sommeren, og hvad sta-
tus på projektet er.  

Thomas Højrup glædede sig over, at der er 
skabt et godt samarbejde mellem Slettestrand, 
Thorup Strand og Lild Strand, hvor den lokale 
ekspertise om sejlads med de traditionelle hav-
både fortsat er til stede. Samtidig er der mulig-
hed for samarbejde med andre kystbyer mod 
syd og nord i regionen.  
 
Øvrige hovedpunkter i initiativgruppens ori-
entering var:  
 
Penge fra EU via Vækstforum  
under Region Nordjylland  
Projekt Han Herred Havbåde har søgt EU-
midler til projektet, og det vil have stor betyd-
ning for projektets styrke, hvis disse penge be-
vilges. Ansøgningerne herom administreres af 
Region Nordjylland, og vi er nu nået så langt, 
at idéen har været præsenteret i Vækstforum. 
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Et råd, der består af bl.a. samtlige borgmestre i 
regionen, og som på forhånd vurderer alle an-
søgninger.  
Vækstforum finder vores projekt godt og har 
givet en positiv tilbagemelding. Rådet har der-
for bedt om en nærmere forhåndsredegørelse 
for projektets økonomiske grundlag, dets tu-
ristmæssige betydning samt en række juridi-
ske problemstillinger. Forundersøgelsen er p.t. 
ved at blive udarbejdet, og herefter vil Vækst-
forum forhåbentlig give grønt lys for at gå vi-
dere med den egentlige ansøgning.  
Da dette arbejde kræver megen økonomisk og 
juridisk ekspertise, har Han Herred Havbåde 
allieret sig med BDO ScanRevision samt Advo-
Nord ved Erik Braad.  
 
Penge fra Jammerbugt Kommune  
og ebh-fonden  
Formand for teknik & miljø (borgmester i da-
værende Fjerritslev Kommune) Otto Kjær Lar-
sen oplyste, at et flertal i Jammerbugt Kommu-
nalbestyrelse har indstillet, at der ydes et årligt 
driftstilskud på 500.000 kr. til havbåde-
aktiviteterne. En god nyhed, som ligeledes vil 
have stor betydning for projektets udviklings-
muligheder.  
På spørgsmål fra forsamlingen blev det slået 
fast, at driften af et havbådebyggeri er sikret 
mange år frem, idet også ebh-fonden er parat 
til at være en del af projektets økonomiske sik-
kerhedsnet. I begge tilfælde dog under den 
klare forudsætning, at den folkelige opbak-
ning er til stede.  
 
Overdragelse af landingspladsen  
i Slettestrand til ebh-fonden  
Efter længere tids forhandlinger har den loka-
le fiskeriforening besluttet at overdrage lan-

dingspladsen i Slettestrand til Han Herred 
Havbåde. Juridisk bliver arealet overdraget til 
ebh-fonden, som derefter udlejer pladsen til 
havbådeforeningen for et symbolsk beløb. For-
udsætningen for aftalen er, at pladsen skal an-
vendes til sit oprindelige formål, nemlig at re-
tablere ophalingsspillet og skabe liv i områdets 
gamle bygninger. 
Det er en stor glæde, at fiskeriforeningen har 
bidraget med pladsen, da det er en helt grund-
læggende forudsætning for, at projektet kan 
gennemføres. Overdragelsen finder sted i nær 
fremtid.  
 
Godkendelse fra miljømyndighederne  
En anden af de store udfordringer indtil nu 
har været at få godkendt opførelsen af en byg-
ning til havbådebyggeri. Et hus på ca. 400 
kvm, som kan rumme værksted og lager for 
bådebyggerens arbejde. Også dette forhold er 
nu på plads, idet Miljøcenter Aalborg netop 
har tilkendegivet, at godkendelsen er på vej. 
Herefter skal godkendelsen i offentlig høring i 
en måned.  
I øvrigt er der en dialog i gang med Fonden 
Realdania om støtte til nybyggeriet på lan-
dingspladsen.  
 
Ansættelse af bådebygger  

 
Thomas Højrup oply-
ste, at bådebygger Pe-
ter Madsbøll, Øsløs, 
fra mange sider er 
blevet opfordret til at 
lade sig ansætte i et 
kommende havbåde-
byggeri. Peter Mads-
bøll har sagt ja hertil 
og er ansat pr. 1. no-
vember 2007. Der-
med får havbådepro-
jektet tilknyttet en 
yderst erfaren og 

kompetent håndværker, som bl.a. har bygget 
HM84 »Mette Juul« af Thorup Strand. Interes-
serede kan læse mere om hans arbejde på 
hjemmesiden www.kystbaade.dk  
 
Valg til midlertidig bestyrelse  
Som følge af projektets størrelse - økonomisk 
såvel som administrativt - var der på mødet 

Thomas Højrup 
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fuld opbakning til, at den hidtidige initiativ-
gruppe fortsætter som midlertidig bestyrelse 
frem til foråret 2008, hvor en stiftende gene-
ralforsamling med godkendelse af vedtægter 
og normalt bestyrelsesvalg kan finde sted.  
Erik Braad slog fast, at Han Herred Havbåde 
både nu og i fremtiden skal have en arbejden-
de bestyrelse, hvor hvert enkelt bestyrelses-
medlem må være parat til at yde en betydelig 
indsats.  
Den midlertidige bestyrelse blev på mødet ud-
videt med to personer fra medlemskredsen, 
nemlig fisker Martin Rønne Nielsen og ingeni-
ør Søren Nielsen, begge Slettestrand. Desuden 
blev Michael Jensen, Slettestrand, valgt som 
suppleant.  
Smedemester Karsten Jespersen, der hidtil har 
været en del af initiativgruppen, har i det 
kommende år ikke tid til at fortsætte som be-
styrelsesmedlem, men er parat til fortsat at bi-
drage til de praktiske sider af projektet.  
 
Medlemskontingent  
Thomas Højrup foreslog et årligt medlems-
kontingent på 100 kr., så alle har mulighed 
for at være med i foreningen. Der udsendes 
girokort til de forhåndstegnede medlemmer 
primo 2008. Medlemstallet er p.t. knap 200.  
 
Arbejdsgrupper  
Der blev endvidere nedsat tre arbejdsgrupper, 
som skal tage sig af følgende:  
 
1. Retablering af ophalingsspillet på lan-

dingspladsen i Slettestrand.  
2. Indretning af bådeværksted i rednings-

huset.  
3. Undervisning i navigation. 
 
Interesserede er velkomne til at kontakte be-
styrelsen, hvis man har lyst at melde sig til en 
af arbejdsgrupperne og blive en del af fælles-
skabet. Man kan også melde sig direkte hos 
bådebygger Peter Madsbøll, hvis man gerne 
vil hjælpe med arbejdet i redningshuset og 
bygning af den første båd. 
 
Nøgle til plancheudstilling i redningshuset  
Plancheudstillingen, som var ophængt til lej-
ligheden, bliver hængende i redningshuset, og 
der er mulighed for at låne en nøgle til huset, 

hvis man har gæster, som gerne vil vide mere 
om Han Herred Havbåde.  
Nøgle kan lånes ved henvendelse til  
Kai Albrektsen, Slettestrandvej 150, telefon  
98 21 70 84, eller Mariette Langbak,  
Redningsvejen 2A, telefon 98 21 74 02.  
 
Oplysning om epost-adresse  
ebh-fondens projektafdeling, som i opstartsfa-
sen står for administrationen af Han Herred 
Havbåde, opfordrer alle medlemmer til at op-
lyse deres epost-adresse med henblik på lø-
bende udsendelse af nyhedsbreve og med-
lemsinformationer.  
Desuden tager ebh-fonden - såvel som de en-
kelte bestyrelsesmedlemmer - imod tilmelding 
fra nye medlemmer.  
Brochurer om projektet tilsendes gerne til ud-
deling.  
Tilmelding/oplysning om epost-adresse kan 
ske til js@ebh-fonden.dk  
 
Hjemmeside  
På hjemmesiden www.havbaade.dk kan du 
læse mere om baggrunden for projektet og 
følge med i udviklingen af det nye nationale 
center for kystkulturen.  
 
Medlemstilbud på Han Herred Bogen 2008 
Køb den lokalhistoriske årbog med 20 pct.  
rabat i ebh banks 
lokalafdelinger. 
240 sider med 
masser af billeder 
og gode historier. 
Medlemspris  
kr. 210,-  
(normal kr. 260,-) 
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Ledelsen for projekt Han Herred Havbåde - fra venstre Otto 
Kjær Larsen, Evald Kristensen, Per Kristensen, Jens Søren-
sen, Michael Jensen, Martin Rønne Nielsen, Peter Madsbøll, 
Søren Nielsen og Thomas Højrup. 
 
Midlertidig bestyrelse for  
Han Herred Havbåde  
Thomas Højrup, etnolog, Thorup Strandvej 
267, Thorup Strand, 9690 Fjerritslev,  
telefon 98 22 59 50  
nordstrandconsult@post.tele.dk  
Evald Kristensen, fisker, Fyrrestien 3,  
Thorup Strand, 9690 Fjerritslev,  
telefon 98 22 59 92  
Per Kristensen, spilpasser, Fyrrestien 8,  
Thorup Strand, 9690 Fjerritslev,  
telefon 98 22 59 53  
Otto Kjær Larsen, gårdejer, kommunal-
bestyrelsesmedlem, 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, Rednings-
vejen 2A, Slettestrand, 9690 Fjerritslev,  
telefon 98 21 74 02  
Jens Sørensen, projektkoordinator,  
ebh-fonden, Østergade 11-13, 9690 Fjerrits-
lev, telefon 70 22 14 38 js@ebh-fonden.dk  
 
Bådebygger 
Peter Madsbøll, Amtoftvej 12, Øsløs,  
7742 Vesløs, telefon 97 99 36 90,  
mobil 40 27 45 07 eller futteknas@mail.dk 
 
Kontaktpersoner Lild Strand  
Tove og Ole Eriksen, Rørslettevej 4, Lild 
Strand, 7741 Frøstrup, telefon 97 99 03 76 
  

Tursejlads fra Thorup Strand til foråret 
Fisker Richard Kristensen fra Thorup Strand 
har for nylig erhvervet egen båd og gør her i 
vintermånederne klar til at tage på havet med 
lystfiskere og udflugtsgæster om bord. 
Initiativet er et led i projekt Han Herred Hav-
både, som Richard selv er aktiv i. 
Udgangspunktet bliver Thorup Strand, men 
også Lild Strand, hvor landingsforholdene er 
ideelle, og ophalingsspillet er intakt, selv om 
der i modsætning til Thorup Strand ikke dri-
ves erhvervsfiskeri i større omfang lige for ti-
den. Tilsvarende bliver der mulighed for tur-
sejlads fra Slettestrand, hvis spil er under re-
novering. 
Helt grundlæggende har Richard netop opnået 
duelighedsbevis på et såkaldt motorpasserkur-
sus, der blev afviklet med otte kursister i Tho-
rup Strand Redningsstation. 
Der er plads til 10-12 passagerer ad gangen, 
og foreløbig er Richards båd godkendt til tur-
sejlads om sommeren. Men hans ønske er at 
kunne udnytte fartøjet året rundt. 
 
Nærmere oplysninger og reservation  
på telefon 23 23 78 14 eller  
Richard_Kristensen@mail.dk 
www.northsea-fishing.eu 
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