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Jul på Slettestrand 
 

Elbo har været ude at sejle flere gange den for-
løbne måned, hvor der har været sat garn fra 
den. 
Der er mange, der nyder synet af den på stran-
den, og i anledning af julen er der sat et juletræ 
i masten. Det er en fast tradition i mange havne, 
at der sættes juletræer i masterne. 
 

Skarreklit 
Lørdag 6. december fik vi lagt presenning på 
Skarreklit. 
Støtterne, der gik op over dækket, som lønnin-
gen var sømmet fast til, blev savet af, og de to 
ekstra stammer fra Fosdalen Plantage blev lagt 
som ås, så presenningtaget kunne få lidt fald. 
Et skib, der står i solen og blæsten, tørrer hurtigt 
ind, og regnvand forårsager råd, der ødelægger 

træet. Nu kan Skarreklit forhåbentlig stå, til der 
bliver plads til at sætte den i stand i det kom-
mende bådebyggeri. 

Skarreklit, der står ved redningshuset i Slettestrand, er 
nu dækket ned med presenning. Foto: Pipsen 
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Nordvest 
 

Samme dag gik Nordvest-laget i gang med at ta-
ge styrehuset af Nordvest, der står i Gøttrup. 
Vi har hos Skov- & Naturstyrelsen lejet en min-
dre hal uden vægge i Svinkløv, hvor båden skal 
ind at stå. 
Men først skal såvel styrehus som motor tages 
ud, så den bliver lettere at flytte. Styrehuset skal 
alligevel fornys, og Peter har lavet tegninger af 
det gamle, og motoren skal ses grundigt efter, 
om det overhovedet er muligt at bruge den igen. 
Efter nytår kan Nordvest flyttes til sit nye sted, 
hvor den kommer under tag, men hvor der sta-
dig er luft omkring den. 
Der er det planen, at Nordvest-laget efter Peters 
vejledning skal tømme skibet for alt overflødigt. 
Det er også planen, at den gamle Elbo skal op at 
stå samme sted. 
 

Jammerbugt 
 

Peter og Freddy er begyndt at klæde Jammerbugt 
op. Første bordgang er gjort fast, og 2. bordgang 
er på vej. Den agterste del af 2. bordgang er 
klinket, mens den forreste del af bordgangen er 

Efter nytår flyttes Nordvest under tag i Svinkløv. På billedet tages styrehuset af på bådens hidtidige 
plads ved Gøttrup Smedje. Foto: Nico Pedersen 
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gjort fast med skruetvinger. De nederste bord 
bliver kogt, så de er nemmere at vride på plads.  
 

Nordsøen 
 

Almindeligvis bliver skibe taget op på en bed-
ding i en havn, men på kystlandingspladserne 
bliver stort set alle reparationer udført på stran-
den. 
Når det er bunden, der skal repareres, graves et 
hul ved siden af skibet, så det bliver muligt at 
krænge skibet om på siden, så bunden i modsat-
te side bliver fri. Det er en ældgammel teknik, 
som kendes fra sandskudernes tid. 
På stranden i Slettestrand ligger Richard Kristen-
sens båd Nordsøen, hvor Freddy og Peter indtil 
videre har skiftet en lang række klinker ud med 
rustfri bolte og desuden skiftet køljernet. 
Det er et meget koldt arbejde at ligge på stran-
den på denne årstid, men når vejret er rigtig 
skidt, bliver der i stedet arbejdet i redningshuset 
på Jammerbugt. 

Lidt om Han Herred Havbådes 
organisation 
 

Vi har et par gange fået spørgsmål om, hvordan 
bestyrelsen i Han Herred Havbåde er valgt og 
om medlemmernes indflydelse på bestyrelsens 
sammensætning. 
Derfor vil vi her give en redegørelse og en status 
på, hvor langt vi er kommet på det organisatori-
ske område. 
Etableringen af Han Herred Havbåde har været 
afhængig af et utal af myndighedsgodkendelser 
– samt en høj grad af faglig, juridisk og økono-
misk ekspertise – og derfor har det været en 
lang og indviklet proces at få det hele på plads. 
Ved projektets spæde start i 2006 blev der sam-
mensat en arbejdsgruppe, som først og fremmest 
sørgede for, at fire gamle, bevaringsværdige bå-
de blev bevaret i Han Herred. Efterhånden ud-
viklede projektet sig. Der skulle nu søges penge 
fra fonde osv., hvilket betød, at det var nødven-
digt at etablere en forening.  
30. september 2007 blev der indkaldt til et ori-
enteringsmøde i redningsstationen, hvor alle in-
teresserede var indbudt til at høre om arbejds-
gruppens planer. På dette møde gav de frem-
mødte tilslutning til, at arbejdsgruppen skulle 
fortsætte som midlertidig bestyrelse for Han 
Herred Havbåde, suppleret med to nye medlem-
mer.  
Denne fremgangsmåde blev valgt, fordi arbejds-
gruppen i forvejen havde sat sig grundigt ind i 
arbejdet med at søge EU-penge til projektet, søge 
myndighedstilladelser m.v. Det arbejde var og er 
meget kompliceret, og det ville derfor tjene pro-
jektet bedst, hvis den eksisterede arbejdsgruppe 
fortsatte som tovholdere. 
4. februar 2008 holdt arbejdsgruppen, sammen 
med advokat Braad, en stiftende generalforsam-
ling, hvor Thomas Højrup, Per Kristensen, Evald 
Kristensen, Otto Kjær Larsen, Søren A. Nielsen, 
Martin Rønne Nielsen og Jens Sørensen blev 
valgt som bestyrelse med dertil hørende juridi-
ske forpligtelser. 
På dette tidspunkt var disse personer de eneste 
medlemmer af foreningen, og derfor kunne der 
formelt set afholdes en stiftende generalforsam-
ling. På mødet vedtog bestyrelsen vedtægterne 
for Han Herred Havbåde. 
I løbet af året har vi så for alvor fået gang i teg-
ning af medlemskaber, således at der nu er op 
mod 300 medlemmer af Han Herred Havbåde. 
Ifølge foreningens vedtægter skal der indkaldes 
til generalforsamling med valg til bestyrelsen se-

De nederste bord, der er helt afgørende for bådens 
endelige facon, bliver kogt, før de vrides på plads. 

Foto side 2-3: Pipsen 
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nest med udgangen af maj 2009. Her kan alle 
enkeltmedlemmer deltage, stille op og stemme, 
som vi kender det fra enhver anden forening. 
Desuden kan indtil tre personer fra hver for-
ening, organisation og virksomhed, som er med-
lem af foreningen, deltage i generalforsamlin-
gen. Navne på disse repræsentanter skal skrift-
ligt meddeles bestyrelsen hvert år inden udgan-
gen af december måned. 
Vedtægterne kan i øvrigt læses på hjemmesiden 
www.havbaade.dk 
 

Medlemsmøde lørdag 3. januar 
Der indkaldes hermed til medlemsmøde lørdag 
3. januar 2009 kl. 14.00 i redningshuset i Slet-
testrand. Bestyrelsen vil gerne benytte lejlighe-
den til at ønske godt nytår til alle Han Herred 
Havbådes medlemmer. 
Samtidig vil bestyrelsen bl.a. orientere om for-
eningens status, om den økonomiske situation 
samt om planerne for byggeri af bådeværft og 
havbådehus, skibe m.v. 
Feriecenter Slettestrand giver en kop kaffe, og vi 
opfordrer til, at medlemmerne kommer med lidt 
kage eller småkager. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: 
Karsten 
Bindslev 
 

I ønskes alle en rigtig god jul og et godt nytår. 
Vel mødt til medlemsmødet 3. januar 2009. 
 
Han Herred Havbåde holder juleferie fra man-
dag 21. december 2008 til og med torsdag  
1. januar 2009. 

Foreningen 

Han Herred Havbåde 
 
Thomas Højrup, etnolog, bestyrelsesformand 
Thorupstrandvej 267, Thorupstrand  
9690 Fjerritslev, telefon 98 22 59 50  
thomas@havbaade.dk  
Evald Kristensen, fisker, Fyrrestien 3  
Thorupstrand, 9690 Fjerritslev  
telefon 98 22 59 92  
Per Kristensen, spilpasser, Fyrrestien 8  
Thorupstrand, 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  
Redningsvejen 2A, Slettestrand, 9690 Fjerritslev 
telefon 98 21 74 02  
Jens Sørensen, lærer, projektkoordinator  
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 
Peter Madsbøll, Amtoftvej 12, Øsløs,  
7742 Vesløs, telefon 97 99 36 90,  
mobil 40 27 45 07 peter@havbaade.dk 
Freddy L. Nielsen 
 
Forsknings- og formidlingsmedarbejder 
Etnolog Kirsten (Pipsen) Monrad Hansen 
Thorupstrandvej 267, Thorupstrand,  
9690 Fjerritslev, telefon 20 70 08 70  
pipsen@havbaade.dk  
 
Kontaktpersoner Lild Strand  
Tove og Ole Eriksen, Rørslettevej 4, Lild Strand, 
7741 Frøstrup, telefon 97 99 03 76 
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