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Coronaen påvirker fortsat os alle. Vi har haft 
lukket for publikum i værft og havbådehus 
siden begyndelsen af november sidste år, og 
har det fortsat. Da udstillingen i havbåde huset 
er ubemandet, vil den være lukket, indtil man 
ikke behøver at fremvise et ”coronapas”. Vi 
håber dog meget, at der kan blive lukket op i 
løbet af foråret. Coronaen har også i år aflyst 
flere arrangementer – både et råvaremarked og 
Kunst ved Kysten begge i påsken. Desuden har 
det heller ikke været muligt at afholde duelig-
hedskursus.

Bådelagene 
Der har ikke været så meget fiskevejr hen over 
vinteren, så det er ikke blevet til så mange 
fisketure. Men lige så snart det er vejr til det, er 
bådelagene på haw.

Værftet
Hen over efteråret blev alle kræfter sat ind på at 
få den nye Goliat færdig. Da alt, hvad det var mu-
ligt at lave indendørs var lavet, blev båden truk-
ket udenfor. Her kom styrhus og master på, og 
resten kunne derefter færdiggøres. Styrhuset er 
købt brugt, men der er bygget til på det, og det er 
indrettet, så der kan overnattes. Masterne er også 
brugte. Goliat er nu ude at fiske, og vi ønsker Per 
alt muligt held og lykke med den nye båd.

Vi har sagt velkommen til vores nye lærling 
Rene Danielsen, der er kommet i voksenlære 
fra 1. marts. Rene kommer fra området og er 
oprindelig uddannet rustfri smed. Efter en del 
år i udlandet har han nu valgt at gå bådebyg-
gervejen. Desværre har vi måttet sige farvel til 
vores forrige lærling Mikkel Ussing, der måtte 
stoppe pga. en gammel skulderskade.

Opgaven for værftet de næste uger er at sætte 
ny slidbund i Mette Juul, HM 84. Peter Mads

Tre havbåde i Thorupstrand bygget af Peter Madsbøll. HM 84 fra 2002, HM 33 fra 2017 og den nyeste HM 92. Foto: Pipsen
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bøll byggede båden for knap 20 år siden, og 
efter nylonplankerne og bøgeplankerne er pillet 
af styrbords side, ser egeklædningen fortsat 
godt ud.

Jammerbugt i balance
Projektet er ved at være slut, og vi har den 
sidste tid brugt en del energi på at få projektets 
hjemme side www.livsformeribalance.dk op
dateret, ligesom vi er i gang med en gennemgri-
bende revidering af www.thorupstrandfisk.dk,  
der fungerer som en bredere oplysningsside 
om Thorupstrand, hvor mange af resultaterne 

fra Jammerbugt i balance også præsenteres. Vi 
venter stadig spændt på, om det lykkes at få 
en opfølgning til projektet via en bevilling fra 
Velux. Det, vi har kunnet se i løbet af projekt
perioden, er en stigende trussel mod det skån-
somme kystfiskeri, og hvis den skal imødegås, 
så er det nødvendigt at arbejde for et beskyttet 
havområde i Jammerbugt.

Generalforsamling
Generalforsamling er planlagt til pinselørdag 22. 
maj kl. 14. Der tages dog forbehold for, at datoen 
kan blive rykket grundet forsamlingsloftet.

Der var kun nogle få centimeter luft mellem båden og porten, da Goliat blev trukket ud af værftet. Foto: Pipsen
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Kontingent
Så er det også tid til at forny det årlige medlem-
skab af Han Herred Havbåde. Det koster fortsat 
150 kr. for enkeltpersoner, 200 kr. for par/familie 
og 1.000 kr. for virksomheder/foreninger mv. pr. 
år. (Medlemmer af bådelagene betaler kontin-
gent til Havbådeforeningen via deres medlem-
skab af et bådelag.)

Beløbet kan indbetales direkte til foreningens 
konto i Klim Sparekasse, reg.nr. 9135 kontonr. 
0000095133 eller via giro til netbank på:  
+73 <85934503>. Som noget nyt har vi også 
fået MobilePay 204767 – husk at skrive navn og 
gerne e-mailadresse. 

Det vil være dejligt at få kontingentind
betalingerne snarest, og husk, at det skal være 
betalt, hvis man ønsker stemmeret på general-
forsamlingen.

Hvis nogen ikke ønsker at fortsætte medlem-
skabet, hvilket vi selvfølgelig ikke håber, så vil vi 
meget gerne modtage en mail, så I kan slettes af 
listen. Send mailen til info@havbaade.dk

Goliat fyldte godt op på stranden i Slettestrand. Foto: Pipsen
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Foreningen 
Han Herred Havbåde 

Bestyrelsesformand 
Etnolog Thomas Højrup, Thorupstrandvej 267, Thorupstrand, 
9690 Fjerritslev, telefon 51 29 90 49, thomas@havbaade.dk 

Han Herred Havbådebyggeri 
Slettestrandvej 158-162, 9690 Fjerritslev 

Bådebygger 
Peter Madsbøll, Amtoftvej 12, Øsløs, 7742 Vesløs,  
telefon 97 99 36 90, mobil 40 27 45 07, petermadsboll@icloud.com 

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

Lild Strand Bådelag
Jørgen Leegaard, telefon 20 44 44 53, jjleegaard@icloud.com

Elbo Bådelag 
Villy Schmidt, telefon 42 68 06 14, villy_schmidt@mail.dk

Jammerbugt Bådelag 
Ejler Winkel, telefon 98 21 73 36 / 40 97 70 51, ejlerwinkel@mail.dk

Nordvest Bådelag
Hans Peter Brandi Nielsen,  
telefon 40 74 40 58, hanspeterbrandi@gmail.com

Anna af Slettestrand Bådelag 
Leif Andersen, telefon 41 11 17 28, leifogelse@live.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 modtager mail, selv om du allerede har 
oplyst din mailadresse.

Redaktion
Kirsten Monrad Hansen 

pipsen@havbaade.dk 

Bladet kan også læses i pdf-udgave  
på vores hjemmeside www.havbaade.dk  

Se endvidere åbningstider m.v. på hjemmesiden

Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling

Følg Han Herred Havbåde på

Den gamle og den nye Goliat. Foto: Pipsen

Jammerbugt i gang med blokudskiftning. Foto: Pipsen

Goliat lander i Thorupstrand. Foto: Pipsen

Masterne blev rigget til med lys og antenner inde i 
 værftet. Foto: Pipsen


