
Jammerbugt Bådelag - Beretning 2021/22 

 

Velkommen til jer alle i anledning af vores årlige generalforsamling. Sidst vi var til 
generalforsamling i Bådelaget var den 25. juni 2021 så det er jo ikke så længe siden.  

Inden generalforsamlingen fik Ejler mig overtalt til at stille op til bestyrelsen og da vi 
skulle have konstituering den 12. juli blev jeg peget på som ny formand. Det havde 
jeg ikke forventet eller håbet (mere frygtet) på men sådan gik det som ny mand i 
bestyrelsen. 

Derfor står jeg her i dag og skal aflægge min første beretning i Jammerbugt Bådelag. 

 

Medlemstal. Vi har p.t. 39 medlemmer i bådelaget. En enkelt ledig plads. 

Et par stykker meldte sig ud i løbet af sommeren og Klaus Nielsen er ny indmeldt ved 
årsskiftet, så velkommen til Klaus. 

Det er aktive medlemmer i Jammerbugt Bådelag. Det fremgår af listen over betalte 
sejlture. Jammerbugt har været på fiskeri ialt 77 gange i 2021. Langt de fleste ture 
har været dobbeltture og nogle få hvor der er røgtet krabbegarn eller pilketur. 

 

Fiskeriet. Vi kan være glade for vi ikke er erhvervsfisker og skal leve af fiskeriet. Jeg 
husker ikke fiskeriet har været så dårligt som i 2021 efter jeg blev indmeldt i 2015. 
Der var et godt fiskeri efter fladfisk og tunger i foråret 2021 men så gik det den 
forkerte vej. 

Krabbefiskeriet var ikke som tidligere år. Efterårets fiskeri efter fladfisk var heller 
ikke noget at råbe hurra for. Torskefiskeriet var ligeledes sløjt hen over efterår og 
vinter, og først her på det sidste har det forbedret sig med pæne fangster. 

Nu er jeg ikke den der har været mest på havet i den forgangne sæson men jeg 
hører at det er den generelle opfattelse af fiskeriet.  

Fiskeriet er vigtigt og omdrejningspunktet i bådelaget, men vi skal også huske på, at 
det sociale samvær har en stor og vigtig plads i vores bådelag. Vigtigt vi kommer 
godt ud af det med hinanden og det kan vi alle bidrage til. 

 



Fælles redningsdag i bådelagene. Noget af det første jeg blev involveret i som 
formand var en fælles redningsdag sammen med de øvrige bådelag og Skarreklit fra 
Lild. Noget der har været på tale i flere år uden det er blevet til noget.  

Det skete så den 7. august med deltagelse af ca. 20 medlemmer og enkelte 
pårørende fra Jammerbugt.  

Kristian og Bent sagde straks ja til at være skippere, og et par friske piger Mariette 
og Ulla var hurtig til at melde sig som ”havfruer” til opgaven. 

Vi fik afprøvet hvordan man får en person, der er faldet overbord, hevet indenbords 
på båden med det grej vi har etableret. Kristian havde op til dagen monteret nyt 
tovværk til op hejsning, og det virkede. Vi kunne konstatere at trinene på laideren 
der var monteret på siden af båden, var svære at finde for fødderne, selv med 
begrænset strømforhold. Der mangler tyngde i bunden og måske skal den monteres 
et andet sted på båden. Vi søsatte redningsflåder som de overfaldne skulle kravle op 
i og det var slet ikke let, selv om der var næsten vindstille på dagen.  

Mange andre af vore medlemmer påtog sig opgaver såvel på Jammerbugt som på 
land, til det efterfølgende sociale arrangement med smagsprøver og fællesspisning. 
Også her bidrog Kristian med en gang røgede makreller.  

Tak til alle der gav en hånd med for at arrangementet kunne lykkes.  

Det blev en rigtig god og lærerig dag hvor vi fik assistance af redningsbåden fra 
Thorup og redningshelligkopteren fra Aalborg. Vi håber ikke at komme i situationen 
hvor de skal tilkaldes, men det er godt at have kendskab til hvad der skal gøres hvis 
situationen opstår. 

 

Kølhaling. Den årlige kølhaling af båden var planlagt til at skulle ske sidst i august 
men blev udskudt et par uger grundet vejrforhold og kølhaling af ELBO.  

15 – 20 mand deltog i arbejdet. Stort set de samme personer der hvert år deltager i 
opgaven. Båden fik en grundig omgang og både før og efter maling fik den lov at 
tørre, for så holder malingen langt bedre. Samtidig var vi heldige med vejret, stille 
og solrigt. 

Tak til alle dem der bidrog til arbejdet og ikke mindst til Bent og Kristian der trækker 
det store læs ved disse kølhalinger. 



 

Vedligeholdelse. Vi har brugt en del penge på reparationer og fornyelser. Det 
fremgår også af regnskabet, som Morten vil fremlægge om lidt. 

Nogle ting opstår uden vi har kunnet planlægge det på forhånd.  

I februar måned (før min tid) blev radaren repareret for 5000 kr. og så var den gal 
igen i september måned. En ny reparation blev vurderet til 8000 kr. + moms og så er 
vi på 10.000 kr. Vi tog en hurtig beslutning og købte en helt ny til 15.000 kr.  

I december måned gik hydraulikpumpen til spillet. Reparation blev forsøgt men viste 
sig ikke at kunne repareres hvorfor der måtte købes en ny. Det kostede i alt knap 
15.000 kr. 

 

Nytårstaffel. Vi havde egentlig besluttet at holde et nytårstaffel i januar / februar 
måned med en gang kogt torsk eller lignende. På vort møde i januar måtte vi 
erkende at torskefiskeriet havde svigtet og ingen vidste om det ville blive bedre. 
Sideløbende havde vi haft drøftelser om nogle ændringer til vedtægter for blandt 
andet at fremrykke generalforsamling og kontingentbetaling til først på året.   
Derved ville nytårstaffel og generalforsamling komme til at ligge tæt og derfor har vi 
udskudt det sociale til en sommerfest med grill. 

 

Formandsmøder i de 5 bådelag.    Nordvest – Elbo – Anna – Jammerbugt og 
Skarreklit.  

En praksis der har fundet sted for at koordinere og lave fælles aktiviteter og dermed 
skabe sammenhold mellem lagenes medlemmer. 

Jeg tænker også at vi fremover skal have Spillaget med da vi her har fælles interesse 
for at tingene kan fungere. Uden spil og traktor kommer vi ikke på havet. Som jeg 
kan læse og forstå Spillagets vedtægter er traktoren ikke en del af Spillaget som 
nogen går og tror. Det er lykkedes at få Spillaget på HHH`s hjemmeside og derved er 
både vedtægter, mødereferater og bestyrelse blevet tilgængelige for alle. 

Der er fornuft i at traktoren bliver en del af spillaget og derfor ser jeg en 
nødvendighed i at vedtægterne bliver ændret. 



På det seneste er der kræfter i formandsgruppen der arbejder for indkøb af en 
anden traktor, med påstand om den gamle Fiat har flere skavanker. HHH har ikke 
penge hertil og Jan Lilholt fra Spillaget er i gang med at søge fonde.  

Jeg blev kontaktet med opfordring til at Bådelagene hver skulle betale 1.000 kr. pr. 
medlem til køb af anden traktor og pengene kunne tages fra den lukkede konto. For 
vores vedkommende ville det betyde en udgift på 39.000 kr. Vi har drøftet det i 
bestyrelsen og er ikke umiddelbart indstillet på at forære HHH disse penge. I bedste 
fald kunne det være et lån, men helst ser vi at der søges midler hertil ved forskellige 
fonde inden vi springer ud og investerer i en anden traktor. Har vi først købt 
traktoren får vi ikke penge fra fonde. 

Jeg har talt med Kristian og Ove om Fiat traktorens stand. De siger begge at den kan 
holde i flere år hvis der ofres lidt penge på vedligehold. Køb af anden traktor er 
derfor ikke presserende på nuværende.  

I har fået tilsendt referat fra det sidste formandsmøde og der er nogle planlagte 
aktiviteter som i bør overveje deltagelse i. 

 

Bestyrelsesarbejdet. I periodens løb har vi afholdt 4 bestyrelsesmøder.  

Jeg vil gerne takke bestyrelsen og de to suppleanter for den hjælp i har bidraget 
med siden jeg overtog posten som formand. Der var og er stadig mange ting jeg ikke 
har indsigt i som ny mand. I har hver især været gode til at bidrage med jeres viden 
og så går det op i en højere enhed. Jeg har trukket meget på Bent med sparring, 
udsending af mail og sms og det har gjort opgaven lettere for mig. 

Tak for jeres positive medvirken og det gode samarbejde. Jeg fornemmer vi har 
fundet et godt fodslag. 

 

 Dette var ordene fra min beretning som i har mulighed for at stille spørgsmål til hvis 
dirigenten tillader.  

  

  

 


