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Medlemsmødet 3. januar 
Medlemsmødet i begyndelsen af året var 
godt besøgt, selv om det var en kold og ret 
blæsende dag. 
Formand Thomas Højrup gav et rids af, hvad 
der var sket i 2008 med fokus på den finan-
sielle situation, som havbådene er kommet 
ud i med ebh-fondens betalingsstandsning. 
Men på trods af dette, så er der nået det, som 
var planlagt, nemlig at Elbo blev søsat og 
Jammerbugt påbegyndt. 
Thomas fortalte også om de forskellige myn-
dighedsgodkendelser, dels hos Miljøcenter 
Aalborg, hvor der nu kun mangler den en-
delige skriftlige dispensation på højderne på 
bådebyggeri og havbådehus. 
Vi har dog fået tilkendegivelse om, at vi får 
dispensationen. Jammerbugt Kommune har 
også givet landzonetilladelser til byggeriet. 
I dispensationen fra Miljøcentret fremgår 
det, at bådebyggeriet udelukkende kan bru-
ges til bådebyggeri, og at bygningen skal ri-
ves ned igen, hvis den ikke længere anven-
des til formålet. 
Projekteringen af byggeriet blev sat i stå som 

følge af ebh-fondens betalingsstandsning i 
efteråret, og der bliver ikke sat noget i værk, 
før finansieringen er på plads. 
Thomas efterlyste også frivillige, der vil være 
med til at deltage i arrangementer som fx  
»by night« og markedslørdage i sommerperi-
oden. 
I løbet af foråret bliver der indkaldt til en ge-
neralforsamling, og der vil også blive sendt 
girokort ud til medlemmerne, så snart der er 
en afklaring på havbådenes fremtid. 
I 2008 kom vi op på 262 betalende medlem-
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mer, og siden er der flere, der har meldt sig 
ind i foreningen. 
Medlemsmødet blev afsluttet med kaffe, der 
blev leveret af Feriecenter Slettestrand, og 
flere medlemmer havde kager med. 
 
Det Obelske Familiefond 
Kort før jul fik Han Herred Havbåde et brev 
fra Det Obelske Familiefond om, at vores an-
søgning om støtte til redningsudstyr, sejl  
m.v. til Elbo var imødekommet. Beløbet er på 
154.740 kr. 
Vi er meget glade for støtten, der betyder, at 
Elbo kan blive helt udstyret og klar til sæso-
nens sejlads. Det bliver meget spændende at 
prøve at sejle for sejl og se, hvordan båden 
opfører sig på den måde. 
 
Feriemesser 
I efteråret inviterede turistchef Finn Hage-
dorn havbådene til at deltage på Visit-
Jammerbugts stand på feriemesserne »Ferie 
09« i Bella Centret 23.-25. januar og »Ferie 
for alle« i Messecenter Herning 20.-22. fe-
bruar. 
Finn vil gerne have, at kommende turister 
kan få et indtryk af nogle af de oplevelser og 
steder, de kan besøge, når de kommer til 
Jammerbugten. 
Tranum Lys og Glas havde en lille bod med 
deres produkter, og hvor Jonna sad og frem-

stillede glassmykker, der blev brændt om 
natten. 
Vildmoseporten havde et powerpointshow 
kørende om de muligheder, et besøg ved 
mosen giver, og Han Herred Havbåde havde 
en stor fotoudstilling med et powerpoint-
show og forskellige genstande til at tiltrække 
opmærksomhed. 
Vi var så heldige at få nogle midler, dels fra 
Han Herred Turistforening, dels fra Lions 
Fjerritslev, så vi kunne få trykt seks store fo-
tos i A3, trykt foldere, få lavet en masterfil til 
trykning af logo på tøj samt trykning og ind-
køb af to termokedeldragter. Kraghs Fiskeri-
artikler sponserede fire blå busseronner, der 
også fik trykt navn og logo. 
Det var Susanne Knudsen og Pipsen, der del-
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tog i messen, og de deltager også begge i den 
kommende messe i Herning. 
Messen blev besøgt af over 38.000 menne-
sker, og der kom mange forbi vores stand og 
fik en snak. Til messen i Herning forventes 
60.000 gæster. 
 
Finansiering 
I begyndelsen af marts får vi en endelig af-
klaring på, om det bliver muligt at erstatte 
ebh-fonden med andre fonde. 
Vi har haft nogle meget konstruktive og po-
sitive dialoger og møder med tre landsdæk-
kende fonde, og de har alle bestyrelsesmøder 
ultimo februar og primo marts. 
Der har været lagt et stort stykke arbejde i at 
få udformet nye ansøgninger, udarbejdet 
budgetter og fundet al relevant materiale 
frem. 
 
Nordsøen 

Freddy og Peter arbejder fortsat på båden 
Nordsøen, der er blevet trukket så langt op 
til redningshuset som muligt. 
Den forreste del af skibet under forbakken er 
blevet ryddet, og man kan begynde at få en 
fornemmelse af det forlukaf, der skal indret-
tes. Et opvarmet forlukaf til 12 personer er 
nødvendigt, for at Richard Kristensen, der 
driver NorthSea Fishing, kan få godkendt 
båden til sejlads med turister hele året. 
Lønningen af træ er blevet skiftet ud med 
aluminium, og der er blevet lavet et alumi-
niumsskot. Her er der blevet sat et par vin-
duer i, så man fra lukafet kan se ud på dæk-
ket. 
 
Limstensjagt 
For at bygge videre på den lokale byggeskik 
er det planen, at dele af indervæggene i hav-
bådehuset skal mures op af limsten. 

Sammen med arkitekt Knud Johansen og 
Egon Persson fra Øsløs var Thomas og Pipsen 
derfor på jagt efter egnede limsten i området 
lørdag 17. januar. 
I området er der rigtig mange huse, der op-
rindeligt er bygget af limsten, men mange er 
efterhånden blevet revet ned eller udskiftet, 
og stenene er væk. 
På nuværende tidspunkt har vi nogle stabler, 
der kan bruges, men der mangler at blive 
fundet mange flere sten. 
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Hin lørdag lykkedes det forskellige steder at 
finde en del sten, men vi vil gerne opfordre 
alle til at holde udkig efter, hvor der kan 
tænkes at være sten, som vi gerne må tage. 
Det kan være løse sten, der står, eller det kan 
være huse og bygninger, der skal rives ned, 
hvor vi må komme og tage stenene. På denne 
måde har vi fået lovning på et vognhus, hvor 
vi selv kan tage stenene ned. Stenene må og-
så meget gerne have en »historie«, så vi kan 
fortælle, hvor de stammer fra. Stenene skal 
helst være så intakte som muligt, men hvis 
de fx er mosgroet, kan man skære dem  
»rene« igen. 
 
Elbolagsmøde 
Lørdag 7. marts kl. 14 er alle, der er interes-
seret i at være med i laget omkring Elbo, in-
viteret til at mødes i redningsstationen. 
Her vil vi få organiseret laget – og Vagn Ni-
elsen vil gerne være primus motor i arbej-
det. 
Det bliver hurtigt varmere og lysere i vejret, 
og båden skulle jo gerne bruges mest muligt 
til glæde for medlemmerne. 
På vores hjemmeside www.havbaade.dk un-
der »Elbo« ligger et udkast til vedtægter for 
bådelag. 
Det hele er jo i startfasen, så vi vil gerne ha-
ve så mange idéer på bordet som muligt. Vi 
har bl.a. snakket om, at man for at sejle med 
båden skal have et kursus i at lande på åben 
strand, og her har et par medlemmer tilbudt 
at lære nye op. Det er jo helt anderledes at 
lande på stranden end lægge til i en havn. 
Det er også vigtigt, at båden passes, mens 
den ligger på stranden; der skal samarbejdes 
om spillet; vi skal organisere gennemgang 
og vedligehold af motor, gennemgang og 
brug af radio og GPS og – når den tid kom-
mer – sejlads med sejl ... og meget mere. 
 
Natten til 10. februar var der igen indbrud i 
redningshuset. Låsene var boret op, og der er 
ligesom sidst stjålet værktøj lige fra tomme-
stokke og tømmerblyanter til elværktøj.
Værktøjet er mærket, og vi hører gerne, hvis 
nogen ser noget til det. 
 
Fremtidige arrangementer 
Det er planen i løbet af foråret at arrangere 
en medlemstur til Limfjordsmuseet i Løgstør. 
 

Næste åbent hus i bådebyggeriet 
er lørdag 7. marts kl. 10-15. 

Foreningen 

Han Herred Havbåde 
 
Bestyrelse 
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,  
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, 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 
 
Bådebygger 
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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