
Jammerbugt Bådelag - Beretning 2022/23 

 

Velkommen til alle jer medlemmer i anledning af vores årlige generalforsamling. Og 
velkommen til vore gæster Thomas og Pipsen. 

 

Medlemstal og aktivitet. Vi har p.t. 40 medlemmer i bådelaget. Det er det antal der 
tidligere er besluttet som værende passende under hensyntagen til de andre 
bådelag.  

Et par stykker har ved årets afslutning meddelt at de ikke ønsker at fortsætte 
medlemskabet (Henning Clausen og Per Elstrøm). De to første på ventelisten har 
overtaget de ledige pladser. Anne Mette Kornum og Annelene Jensen, som vi kan 
byde velkommen i Bådelaget. Vi har 4 på ventelisten. 

Det er aktive medlemmer i Jammerbugt Bådelag. Det fremgår af listen over betalte 
sejlture, samt logbogen. Jammerbugt har været på fiskeri i alt 60 gange i 2022. En 
sejltur til Lild i forbindelse med deres Bådtræf og nogle urnesejladser. Langt de 
fleste fisketure har været dobbeltture og nogle få enkeltture hvor der er røgtet 
krabbegarn eller en pilketur. 

33 af medlemmerne har været på fisketur i årets løb. Det spænder lige fra 38 ture til 
en enkelt tur. 
Vi har fået nogle henvendelser i bestyrelsen om at det er svært at komme med på 
fisketur. Det kunne være betimeligt at høre opfattelsen af dette fra forsamlingen her 
i dag. 

Vi drøftede det på et bestyrelsesmøde og gennemgik skippernes reservationer af 
båden i sidste halvdel af 2022. Vi konstaterede at båden havde været reserveret i alt 
25 gange hvoraf kun de 6 havde været fuldt optaget – altså 19 ture hvor der var 
ledige pladser. Skal man bruge et par timer til at overveje er det klart at pladserne er 
væk, så man må træffe en hurtig beslutning når turene meldes ud. 

Dem der endnu er på arbejdsmarkedet og kun kan deltage i weekenderne vil altid 
være mere afskåret fra at komme med, da vejr og vind er afgørende for om der kan 
fiskes. 

 



Fiskeriet. Sidste år oplyste jeg at fiskeriet ikke havde været særlig godt. Det har ikke 
været meget bedre i 2022. Der var en periode i april/maj hvor der var pænt med 
fladfisk men forventningerne om nogle gode filetfisk i efteråret blev ikke indfriet.  

Krabbefiskeriet var ikke som tidligere år. De gange jeg var med ude blev der taget 
mellem 5 og 10 kg. klør pr mand og langt fra hvad vi tidligere har taget.   
Gode dage hvor der har været pænt med makreller og der har været flere pilketure 
end tidligere år. 

Torskefiskeriet har ligeledes været sløjt her i vintermånederne. Dog her på det 
seneste har der været lidt torsk og nogle af de pænere på 2 – 3 kg  

Nu skal det heller ikke være det rene klynk for vi har langt de fleste gange haft fisk 
med hjem og også lidt til fryseren. Jeg har også hørt om et par skippere der var ude 
med sildegarn før jul og de kunne næsten ikke selv være i Bettejam for ene sild. 

Fiskeriet er et vigtigt omdrejningspunktet i vores bådelag, men vi skal også huske på, 
at det sociale samvær er lige så vigtig. God humor og lidt drillerier kan gøre 
samværet sjovere. Vigtigt vi kommer godt ud af det med hinanden og det kan vi alle 
bidrage til. 

Sommerfest. Der blev holdt en ”sommerfest” midt i august måned med 29 
deltagere. Jeg stod selv for vejret - Morten og Silla (Jens Aage Lange) stod for 
menuen ”Slettestrand Paella” og Mariette havde bagt kage til kaffen. Stor tak til 
dem for deres indsats. Det smagte alt sammen dejligt og vi kunne sidde udendørs i 
et dejligt solskin og sommervarme. Vi havde en skøn eftermiddag hvor snakken gik 
lystigt, og tak for den store tilslutning der var til arrangementet.  

 

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

Der var et stort ønske fra flere skippere om en ny plotter da den gamle ikke altid 
satte ”sejlspor”. En sådan blev indkøbt i foråret og senere monteret. 

Der var krav om vi skulle få monteret en elmåler i båden og selv betale det strøm 
der blev brugt til varmeblæser mm.  

Nogle ting opstår uden vi har kunnet planlægge det på forhånd. I efteråret opstod 
der et problem med en utæt ventil til det hydrauliske ( spil og garnhaler) hvorfor en 
ny måtte monteres til godt 12.000 kr. samt påfyldes 40 liter ny hydraulikolie.  



 

Kølhaling. Den årlige kølhaling af båden blev udført midt i september hvor fiskeri og 
vejrforhold tillod det. 

15 – 20 mand deltog løbende i arbejdet efter behov. Stort set de samme personer 
der hvert år deltager i opgaven. Båden fik en grundig omgang afskrabning og 
slibning inden den blev malet. Fik også lov til at tørre både før og efter sidste gang 
maling så resultatet blev godt. 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 når der skal kølhales. 

Vi havde talt om at redningsflåden skulle have et eftersyn, da eftersyn ikke er 
foretaget siden den blev indkøbt for godt 10 år siden. Et eftersyn viste sig at koste 
næsten det samme som en ny redningsflåde og derfor har bestyrelsen besluttet at 
indkøbe en helt ny flåde til 8 personer. Vi fik en melding om der var prisstigning på 
vej så vi handlede hurtigt. Den er bestilt og klar til afhentning i Fredericia. 

Den nye er væsentlig lettere (35 kg) og fylder ikke så meget. Vi tænker den skal have 
en mere hensigtsmæssig placering end den gamle. 

 

Skipperuddannelse og velkomstbrev. Vi har drøftet behovet for at få uddannet flere 
skippere og det samme har de i HHH. Per Hansen lavede i 2018 et skriv ” Hvordan 
bliver du skipper på Jammerbugt” der beskrev nogle af de færdigheder man skal 
have for at blive skipper. Det skriv har vi opgraderet i en ny udgave og det bliver 
tilsendt nye medlemmer der optages i Jammerbugtlaget.  

På samme måde har vi opgraderet/ tilrettet velkomstbrevet der sendes til nye 
medlemmer når de melder sig ind i Jammerbugt Bådelag. Vi skriver bla. at de selv 
skal medbringe redningsvest når de deltager i sejlads. Med årene er der forsvundet 
flere af de redningsveste der tilhørte vores bådelag og har man sin egen 
redningsvest passer den altid til personen der skal bruge den. 

Også en opfordring til at dem der anvender flydedragterne til fiskeri, om selv at 
sørge for de bliver vasket med jævne mellemrum. Kropssved, fiskeslim og rester fra 
rensning af fisk, lugter ikke særlig godt hvis dragterne bare hænges ind i rummet 
efter brug.  

Olietøj der kan skylles er bedre egnet til fiskeri - dragterne til sejlads.  



 

Bestyrelsesarbejdet. I periodens løb har vi afholdt 5 bestyrelsesmøder.  

Jeg vil gerne takke bestyrelsen og de to suppleanter for den hjælp i har bidraget 
med. I har været velvillige når der var opgaver der skulle udføres. Morten og Silla 
tilbød deres hjælp med madlavning til sommerfesten, Bent har været behjælpelig 
med at rundsende informationer og Morten tog over Da Bent blev syg. 

Derfor er det kedeligt at Bent har besluttet at stoppe i bestyrelsen. Han har stor 
viden og indsigt i forhold vedrørende Bådelaget og HHH. Han har dog lovet at 
fortsætte med reservering af båden og udsende sms herom.  

Også Silla har besluttet ikke at genopstille som suppleant.  

En stor tak til jer begge for jeres indsats som vi kommer til at savne. 

Tak til bestyrelsen 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.       

Erich 

  

  

 


