
BÅDPLADSER
NIBE LYSTBÅDEHAVN

Brugsret til pladser:
3,0 X 12,5 M     kr.   8.000,-
3,5 X 12,5 M     kr. 10.000,-
4,0 X 15,0 M     kr. 12.000,-

Evt.  leje (årlig)
3,0 X 12,5 M     kr.   3.550,-
3,5 X 12,5 M     kr.   4.050,-
4,0 X 15,0 M     kr.   4.550,-

Medlemskab af havneforeningen er obligatorisk (inkl. i lejepris)

Henvendelse til havnekontoret - tlf. 98 35 30 25

Email.: havnekontoret@nibe-havn.dk
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Sejlrenden år 2008
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Næste blad 
udkommer ultimo november �008. 
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K A L E N D E R E N

�6-�8/9  Herretur

�5/10  Standerstrygning

�5/10  Afriggerfest

31/10  Oles bar åbner for sæson �008 - �009

17/10  Bådoptagning

�4/10  Bådoptagning

�8/10  Bådoptagning

1/11 Bådoptagning

31/1�  Nytårssoire’e

Husk at give kassereren  
meddelelse ved adresseændring
rudkj@kabelmail.dk
eller tlf. 9838 5513 Lars Rudkjøbing
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Så lakker sejlersæsonen stille og roligt mod 
enden – men heldigvis er der et par måne-
der endnu for de friske. En god ting var, at 
sejlrenden i år var færdiggravet den 5. maj, 
hvilket gav mulighed for at vi fik en god og 
lang sæson med generelt godt sejlervejr (for 
de heldige). 

Den 15. maj blev der afholdt ekstraordi-
nær generalforsamling, hvor de af besty-
relsen, på den ordinære generalforsamling, 
fremlagte vedtægtsændringer blev vedtaget. 

De sædvanlige aktiviteter blev afholdt 
med vanlig succes, ja selv Skt. Hans aften, 
vejret til trods.

Ungdomsafdelingen er stadig et lyspunkt 
for Nibe Sejlklub. Meget af de unges grej 
bliver til stadighed fornyet, hvilket giver de 
unge større lyst til at udfordre sejlsportens 

finurligheder. Lørdag den 16. august afholdt 
Ungdomsafdelingen, i samarbejde Aalborg 
Sejlklub kredsstævne i Nibe med mange 
deltagere. Et stort arrangement og engage-
ment fra instruktører og forældre og som 
blev fuldført i flot vejr dog med noget svag 
vind. Et arrangement der bør gentages og 
helst med en større opbakning fra de øvrige 
medlemmer af Nibe Sejlklub – ellers ryger 
engagementet!!

Som nævnt lakker sæsonen mod enden 
og afrigning af maste m.v. nærmer sig. 
Derfor en bøn til alle brugere af mastesku-
rene om at tage hensyn til andres grej Det er 
ærgeligt at konstatere skader på sin mast og 
bom opstået i masteskuret.

Med ønsket om en fortsat god og sejlsik-
ker sæson.

Bestyrelsen      

Bestyrelsen har ordet

1: Valg af dirigent: Carsten Borup blev fore-
slået og valgt.

�: Dirigenten konstaterede, at generalfor-
samlingen var lovligt indkaldt.

3: Vedtægtsændringer: Der er tale om 
ændringer i § 4, §7, §8, §15 og §16. Alle 
ændringer blev vedtaget hver for sig på 
den ordinære generalforsamling, men 
da der var for få stemmeberettigede var 
det nødvendigt med den ekstraordinære 
generalforsamling.

§4: Ægtefælle-medlemskab, vedtaget.

§7: Indkaldelse til generalforsamling sker 
ved opslag i klubhuset samt annon-
cering i Sejlrenden eller på klubbens 
hjemmeside. 

§8:  Bestyrelsen udpeger medlemmer til 
ungdoms- og aktivitetsudvalg.

§15: Bestyrelsen bemyndiges til at ændre 
på vedtægterne hvis det er lovmæs-
sigt påkrævet, men ændringen skal 
efterfølgende godkendes på en 
generalforsamling med �/3 flertal af 
de fremmødte medlemmer.

§16: Vedtaget.

4: EVT. Ingen emner

Dirigenten takkede for god ro og orden og 
hævede generalforsamlingen.

Nibe Sejlklub

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Nibe Sejl-
klub 15. maj 2008 

Renden var i år færdiggravet den 5 maj.
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Sejlrendens mangeårige redaktør, Børge Ny-
gård, har redigeret sit sidste Sejlrenden. Gen-
nem årene har han ihærdigt samlet stof, sat 
op og fået bladet trykt, og normalt indenfor 
deadline. Han har styret kalender, skribenter 
og annoncehajer for at få bladet på gaden, 
men nu er det slut, Niels tager over. Sejlklub-
ben kan kun udtale et stort TAK til Børge for 
sin indsats gennem mange år og det gør vi 
meget gerne.

Som nogenlunde regelmæssig leverandør 
af stof har jeg følt Børges ånde i nakken, hvis 
han manglede stof eller deadline nærmede 
sig, og pludselig var man også udnævnt til 
korrekturlæser. Jeg tror aldrig han spurgte 

men kom bare med bladet og en bemærk-
ning om hvornår han skulle have evt. ret-
telser, sådan var det.

Børge ville også sikre sig, at det materiale 
der kom i bladet kom fra kendte kilder, så da 
Per W. Sibbesen dukkede op, studsede Børge 
da medlemskartoteket ikke indeholdt en 
sådan, og hvad gjorde Børge. Hen henvendte 
sig sporenstregs til kommunens folkeregister 
og satte dem på opgaven at finde frem til 
bemeldte person.

Men nu vil Børge ikke mere, så mange tak 
Børge for din eminente indsats. Tak.

Michael Mogensen

Tak Børge

Den �6. april gik standeren endelig til 
tops igen, og denne gang med udsigt til en 
næsten klar rende, så det var relativ tilfredse 
medlemmer der talstærkt mødte frem for 
at høre formandens tale, afsynge ”Blæsten 
går frisk over Limfjordens vande” og endelig 
nyde de velkogte røde pølser og en forfrisk-
ning, mens man nød solskinnet.

Og selvfølgelig en tak til det trofaste pøl-
sehold, der efterhånden har opnået en stor 
rutine i at klare den slags arrangementer.

Michael Mogensen

Standerhejsning 2008
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Der er visse elementære regler for at have 
sine grejer opmagasineret i masteskuret:

Alt hvad der kan afmonteres – ex sallings-
horn, wirers osv. - skal afmonteres  !

Let materiale – rulleforstag, spilerbomme 
– på de øverste hylder. De største og tungeste 
maste på de nederste hyldesektioner.

Bliver det nødvendigt at omrokere andres 
grej – så tag hensyn og behandel grejet med 
respekt !!

Elementære regler men beklageligvis 
nødvendigt at påpege igen og igen. Michael Steglich-Petersen

Benyttelse  
af masteskuret !

Bliver det nødvendigt at omrokere 
andres grej –

så tag hensyn 
og behandel 

grejet  
med respekt !!
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Få dette 
bragt i orden

NU
og fremover.

Fortøjninger – igen, igen

Her ultimo juli afslører en tur rundt på bro-
erne, at mange fortøjninger er i en sørgelig 
forfatning. Sågar nogen der var slidt halvt 
over! Nogen var blot gamle reb, der ikke er 
beregnet endsige dimensioneret til formålet.

Et er skaderne på egen båd, dersom uhel-
det er ude, men tænk på nabobåden!

Forsikringen dækker ikke skader opstået 
grundet manglende omhu!

Michael Steglich-Petersen

HERRETUR 2008

Husk herreturen Mors Rundt i weekenden 
den �6.-�8. september.

Se hele programmet på  
www.nibe-sejlklub.dk.

Afsejling fredag den �6. september hen over 
dagen.

Vi mødes i Thisted inderhavn i løbet af 
dagen.

Morgenmøde lørdag kl. 9.00 på kajen.

Kapsejlads til Doverodde, frokost. Kapsejlads 
til Nykøbing.

Fællesspisning lørdag aften. Nærmere om sted 
og menu kommer på hjemmesiden senere.

Afsejling søndag mod Nibe.

Ankomst til Nibe i spredt orden.

Det er gratis at deltage, og hver båd sørger 
selv for forplejning.

Hvis nogen mangler en gast, eller har plads 
til en ekstra, vil jeg gerne prøve at formidle 
det, så giv besked.

Tilmelding til Carsten Borup på  
cub@privat.dk eller 9835134�. Senest den 
20.09.
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Denne fest udviklede sig højst overraskende. 
Ca. 50 feststemte mennesker mødte op til 
buffet fra Restaurant Bryggen og ikke min-
dre end et 5 mands orkester, der var blevet 
klemt ind med et skohorn.

Men da middagen var ovre og orkestret 
gik i gang var der taktfast bifald fra første 
nummer, og dansegulvet var fyldt. Alle var 
imponeret over den musik og repertoiret 
passede helt klart i alle ører.

Og så gik der amoriner i den.
Meget, meget uventet følte � par trang til 

at slå på klokken og indvi de øvrige gæster 
i, at de faktisk var nygifte, og snart var der 
et nyforlovet par der også testede klokken. 
De øvrige gæster takkede og lykønskede de 
tre par, og bartenderne havde ualmindeligt 
travlt.

Ud fra troværdige kilders udsagn kan jeg 
konkludere at denne tilrigger fest var en 

ubetinget succes, men jeg er nu ikke sikker 
på, vi hver gang kan mønstre � par nygifte 
og et nyforlovet par.

Som sædvanlig var der en udpræget lyst 
til at give en hånd med til det praktiske, så 
ikke alt hvilede på de samme skuldre, tak 
for det.

I skrivende stund er sæsonen på vej mod 
sin afslutning, så nu truer der en afrigger 
fest. Restaurant Bryggen har skiftet forpagter, 
så nu skal vi teste deres kulinariske formåen, 
og 5 mands orkestret vil ikke spille den 
aften. En eller anden har inviteret en af de 
bærende kræfter til rund fødselsdag, og de 4 
andre er solidariske og spiller ikke, men der 
heldigvis velegnede alternativer. Så glæd jeg 
og husk tilmelding.

Og endnu engang, til lykke til 3 par.

Michael Mogensen

Tilriggerfest 2008

I strålende sol og med masser af gæster på 
havnen, blev Havnens Dag �008 afviklet. Et 
stort arrangement, som var blevet skabt i 
samarbejde mellem Fritidsfiskerne, Bådelau-
get, Kaaglauget, Roklubben og Sejlklubben, 
alle hjemmehørende i Nibe.

Jeg vil ikke her i bladet komme med et 
referat af dagens forløb. Det er tidligere 
bragt i Nibe Avis. Men jeg vil gerne benytte 
lejligheden til at takke de medlemmer af 
Nibe Sejlklub, der frivilligt stillede op og lod 
gæster komme ombord på bådene. Det var 
dejligt at møde opbakning blandt sejlklub-
bens medlemmer til dette arrangement.

Havnens Dag 2009
Sidst på efteråret �008 mødes de forskellige 
klubber igen for at planlægning Havnens 
Dag �009, som vil blive afviklet i sidste halv-
del af maj �009.

Det er første gang jeg har deltaget i plan-
lægningen af Havnens Dag som repræsen-
tant fra Nibe Sejlklub, men ikke sidste. Der 
har under hele planlægningsfasen været et 
rigtig dejligt samarbejde mellem de forskel-
lige foreninger. 

Alt gik ikke helt som planlagt for vort ved-
kommende under afviklingen af Havnens 
Dag. Vor ungdomsafdeling var godt besøgt, 
men med kneb noget mere med besøg i 
”voksenafdelingen”. Besøgstallet i vor stand 
var ikke overvældende. Vi var dårlig placeret 
og meget lidt synlige i forhold til de andre 
arrangementer. Det er noget vi kan og skal 
have rettet op på til næste år.

Der vil i løbet af efteråret blive oprettet et 
link på Nibe Sejlklub’s hjemmeside til Hav-
nens Dag �009, hvor interesserede kan følge 
med i planlægningen af arrangementet.    

Lene N. Åbom

Havnens Dag 2008

ØV !
En flot aften – vi har haft mange af dem, 
navnlig først på sommeren. Telefon fra 
sønniken – kan jeg låne båden i weeken-
den. Det var der ikke noget i vejen for. Med 
en forsikring om, at alt var klart i båden 
– vand- og dieseltank fyldt op, ønskede jeg 
drengen en god sejltur.

Søndag aften ringer han igen – tak for 
lån af båden, men du kunne nu godt have 
fortalt mig, at der ikke var mere brændstof, 
lød det lidt bebrejdende. Ku’ det nu passe 
– vi havde da fyldt op for ikke længe siden, 

og en enkelt tur til Gjøl mestendels for sejl 
kunne da ikke have kostet 50 l dieselolie.

Lige et tjek – jo den var god nok, tanken 
burde være næsten fuld. 

Eneste forklaring måtte være, at ubudne 
gæster havde været der og forsyne sig. Jeg 
ærgrede mig i det stille over, at jeg aldrig 
havde fået arrangeret et låsesystem til 
tanken – for man havde jo før hørt om die-
seltyverier fra lystbåde. Jeg havde dog altid 
beroliget mig selv med, at sådan noget ikke 
kunne finde sted i Nibe Havn.

Men kære tyv – du får det ikke så let en 
anden gang.

Lene N. Åbom
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Lørdag den
25. oktober kl.19.00
i klubhuset

Menuen: en dejlig buffet

Drikkevarer til de sædvanlige lave priser
Underholdning og dans til Duo-�

Pris kr. 175

Tilmelding senest den 15. oktober til:
(NB: max 50 deltagere, - efter først til mølle princippet)

Michael Steglich-Petersen tlf. 4070 6946 eller
michael.steglich@orionpharma.com

Afriggerfest

Standerstrygning

Lørdag den 25. oktober  
kl. 13.00

Sejlersæsonen �007 er nu slut.

Vi mødes ved klubhuset til standerstrygning.

Der vil være de sædvanlige traktementer.
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Sommer i Tango 2008

D. 14/6-08
Vi er nået til Tunø og har sejlet i 10 dage, og 
jeg er bare snottet og hoster endnu. Jeg har 
været hundesyg derfor er jeg først begyndt 
på dagbogen nu. Der er heller ikke sket 
noget der er værd at skrive om. Det skulle 
da lige være hvor maget snot og hvor mange 
hosteaffald man kan have i sig, og det er 
jo ikke særlig interessant. Men jeg tror det 
lysner. Solen skinner men det er lidt koldt 17 
gr. Vi vil ud at cykle efter morgenmaden. Vi 
ligger omgivet af mange motorbåde fra Hov 
da der er Tunø rundt fra Hov, de har nok et 
træf. Henning er stadig morgenmand, men 
han kan jo nok ikke gøre for det.

D. 15/6-08
Vi kom ud at cykle, men hurtigt hjem igen, 
himlen blev helt blåsort og det stod ned i 
stænger. Det blæser meget så vi prøver at 
sejle i morgen tidlig.

D. 16/6-08
Vi sejlede fra Tunø kl. 5.30 om morgenen, 

Henning mente at der var ro på vandet. 
Jeg skulle hilse og sige at det var der ikke. 
Storsejlsfaldet havde sat sig fast i noget i 
masten så det gik den første time med i et 
værre hopperi. Nå vi måtte stryge sejlet, så 
er det godt med en motor der virker. Vi var 
�½ time om det lille stykke fra Tunø til Hov. 
Vi lagde os ved kajen, og det var ok. Så kom 
havnefogeden og bad os om at flytte lidt 
frem da der ville komme en stor motorbåd. 
Det kom der, en flot flot Tysk båd, Henning 
mener den koster mellem 30 og 40 millioner. 
Det må være ham der ejer Hamburg mente 
havnefogeden. Vi havde valgt et dumt sted 
at ligge 4 gange måtte vi flytte. Om aftenen 
havde vi besøg af min niece hendes mand og 
barn, vi fik pandekager, hyggeligt endelig at 
have besøg og føle sig rask.

D. 17/6-08
Da vi i morges blev flyttet igen var det 
ligesom med at komme videre, så vi er nu 
i Juelsminde og her er dejligt, vi sejlede for 
sejl det meste af vejen, kun den sidste time 
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måtte motoren igang. Nu vil vi finde noget 
aftensmad.

D. 18/6-08
Fin havn.

D. 19/6-08
Vi sejlede kl. 8.30 mod Brejning i Vejle Fjord, 
efter � timer der syntes vi det var lidt kede-
ligt, så vi tog videre til Fredericia.

D. �0/6-08
Solen skinner og vi har cyklet en tur i byen. 
Det er en meget anderledes by end sidst vi 
var her, d.v.s. en pæn by. Vi spiste et dejligt 
sted med meget krydret mad, det skulle jo 
sætte forbrændingen i vejret og det er jo ikke 
så ringe. Vi er tilbage i Tango og der kommer 
nogle vindstød der siger spar �. Henning er 
kørt efter en ekstra empel.

D. �1/6-08
Vi er afsejlet mod Kolding og her er meget 
vind men fra sydvest så en fin sejlads. Vi har 
fundet en plads der er fri til søndag så må vi 
flytte. Vi trænger til sommer nu.

D. ��/6-08
Ja vi flyttede skal jeg love for, helt til Sønder-
borg. Vi kunne se på vejrudsigten at vi ikke 
kunne sejle de næste par dage da det ville 
blive meget blæsende. Det blev en lang tur 9 
timer, men for motor, vinden var lige imod. 
Vi kom igennem broen kl. �0.00 så var vi 
godt brugte, den stod på pizza og så godnat.

D. �3/6-08
Så er det St. Hans aften, men der er nærmest 
kuling, alt hvad vi har af fendere er i brug, 
men jeg tror vi har fået gjort det godt. Vi var 
slet ikke ude og se bål, jeg tror ikke der var 
ret mange.

D. �4/6-08
Vinden har lagt sig noget, det blæser stadig 
med intet at regne for i går. Jeg har fået købt 
mit første stk. textil, en natpy med lange 
ærmer og lange ben, så håber jeg at jeg ikke 
fryser om natten, det har vi begge gjort. Vi 
vil til Tyskland i morgen, så kan det være at 
indkøbene bliver lidt mere spændende. Jeg 
kan jo så også håbe at der ingen TIGER for-
retninger er, der går Henning helt agurk, og 
det er anden gang på turen.

D. �5/6-08
Vi sejlede fra Sønderborg kl. 9.45. Første del 
af turen var ok, men så kom der gammel sø. 
Henning siger at det ikke hugger men vugger, 
jeg ved ikke hvor han har det sludder fra. Vi 
er nået til Kappeln og ligger helt inde i byen. 
Tyskland skal jo spille fodbold mod Tyrkiet 
i aften, så her bliver nok ikke kedeligt. Solen 
skinner men det er stadig lidt koldt.

D. �6/6-08
Der var virkelig fest i gaderne i aftes og nat 
efter Tysklands sejr over Tyrkiet. Det var nu 
ikke helt fortjent, syntes jeg. Men vi er vågnet 
til en dejlig varm morgen, det må være som-
meren der kommer nu. Der er kommet helt 
nye badeforhold her i Kappeln og de er me-
get flotte. Nu har jeg fået købt mig et stykke 
textil, en dejlig fliis jakke i rød, så er jeg sikker 
på at have den for mig selv. Vi er lige kommet 

hjem efter en laaaaang cykeltur ad en grussti 
langs Schlien så vi er rystet sammen. Nu en 
lille en og kaffe.

D. �7/6-08
Det var den sommer, det regner, men vi 
håber på sol senere på dagen. Vi vil i dag 
til Schleswig som i denne sommer bliver 
endestation for i år. Turen til Schleswig var 
uden problemer, men på det sidste stykke 
kom der storm, og når jeg siger storm så var 
det storm. Henning kunne næsten ikke styre 
båden, og der var optaget i den første havn 
så vi måtte ud igen. Det var lettere sagt end 
gjort, i den snævre havn, vinden ville noget 
andet. I nr. � havn var der en plads lige for 
snuden af os så det var med at holde tungen 
lige i munden og ind på plads. Solen skinner 
trods alt og det er ikke koldt, men hold kæft 
hvor det blæser.

D. �8/6-08
Det har styrtet ned i nat, og himlen er grå. 
I dag vil vi se på byen så det må godt holde 
tørvejr. Der blev ikke regn, men det er gråt 
og blæsende, træls vejr. Byen er meget char-
merende, med en gammel bydel, og med en 
lang gågade med et dejligt liv. Vi gik tilbage 
til vores havn, hvor der er en lille restaurant 
over sejlklubben. Vi fik sild, d.v.s. en stor skål 
sild i noget hvidt dressing/sovs med småt-
skårne grønsager, dertil brasede kartofler, 
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bragende godt. Det der med brasede kartof-
ler det er de bare gode til i Tyskland. Her er 
lidt stille men folk bliver jo også i deres både 
når vejret er sådan.

D. �9/6-08
Vejret har bedret sig, stadig overskyet men 
lunt. Vi skal se finale i EM fodbold i aften 
sammen med mange fra sejlklubben her 
i Schleswig, de er helt oppe at køre. Vi må 
passe på ikke at heppe på Spanien.

D. 30/6-08
Det blev jo Spanien der vandt mesterskabet, 
og de var de bedste, men der var stor skuf-
felse hos de mennesker vi var sammen med. 
De var ellers klædt i det Tyske flag og havde 
skraller og tudehorn med. Nu går turen 
tilbage til Kappeln og så nordpå igen alt efter 

vejret, læs bølger. Her i Kappeln har vi været 
på en Græsk restaurant og spise, jeg tror 
jeg har skrevet om den før, men alligevel. 
Den er totalt smagløs, kunstige blomster og 
vinduesranker rundt om med lys i druerne, 
mørke møbler o.s.v. Betjeningen er bare så 
god, og maden, ja den er noget for sig, hvor 
den smager, og hvor er vi mætte, det er rigtig 
Græsk mad. I morgen vil vi så til Sønder-
borg, jeg håber meget at bølgerne vil arte sig 
ordentligt, det har jo blæst meget de sidste 
dage.

D. 1/7-08
Oh hvilken dag rigtig sommervejr. Tidligt 
op og i bad. Vi er kommet til Sønderborg 
efter en helt fantastisk sejltur, ingen bølger, 
næsten ingen vind. Vi havde begge sejl oppe, 
men motoren gik altså også på meget lav 

omdrejning, så kunne vi gå 5 knob. Solen 
bager ned og det bliver vist ved i et par dage, 
men man er jo også taknemmelig for lidt. 
Henning er kørt på sin cykel, han ved jo der 
er en Aldi her i Sønderborg, så er han jo 
solgt. Vi undre os stadig over at Tyskerne har 
så god tid når de skal gennem en bro, men 
for en gik den heller ikke, broen lukkede ned 
lige for næsen af ham. Han måtte så vente til 
næste åbning, han råbte noget højt da han 
sejlede igennem, men fik svar på tiltale af 
brovagten.

D.  �/7-08
Vi havde en meget urolig nat, båden gyngede 
så det var en ”lyst” jeg var helt søsyg da jeg 
vågnede. Vejret er jo som lovet flot, så vi vil 
til Aabenraa i dag. En dejlig sejltur kun for 
sejl hele vejen med vinden agten for tværs. 
Der er onsdagssejlads så her er noget at se 
på. Vi har lige set en båd komme ind (ikke 
en fra onsdagssejladsen) den hed forøv-
rigt IB, den havde storsejlet oppe, men de 
fejlbedømte fuldstændig farten, vinden og 
dem selv, for de bragede ind i en fin gam-
mel folkebåd, de kunne ikke stoppe og sejlet 
kunne ikke komme ned, ærgerligt.

D.  3/7-08
Her er stadig meget varmt, men det er bare 
dejligt. Vi har været ude at handle i byen, 
godt vi har vore cykler, de er uundværlige. 
Jeg har fået købt en bog mere ”Drageløbe-

ren”, alle siger den er god, jeg har læst alle 
dem jeg havde med.

D.  4/7-08
Vi har nu kurs mod Haderslev og vejret 
er bragende godt. Den første del at turen. 
altså i fjorden, havde vi fin vind, vi måtte 
dog krydse. Men så faldt vinden og da vi var 
nede i 1,5 knob måtte vi give op og starte 
motoren. Haderslev fjord er nok en af de 
smukkeste fjorde i Danmark, derfor vil vi 
derind. Kl. er 16.30 og nu vil vi have en gin 
og tonic. Det er stadig meget varmt men 
overskyet. Havnen er blevet anderledes, der 
er kommet pæle på nordsiden af havnen og 
bygget huse med lejligheder, de ser meget 
lækre ud med flotte balkoner. Førhen ville 
vi ikke ligge derovre da der kom mange 
lastbiler, det er jo så slut. Vi ved ikke om der 
er bademuligheder derovre så vi holder os til 
sydsiden.

D.  5/7-08
Stadig høj sol og meget varmt, nu skal vi en 
tur i byen så cyklerne er taget frem. Hen-
ning taler og taler med en mand som om de 
aldrig vil holde op, men sådan er det jo.
Hjemme igen, og det er en smuk gammel by, 
Haderslev.

D.  6/7-08
Kl. er nu 14.45 og vi er kommet til Middel-
fart, der var slet ingen vind så det var 
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motoren igen. Vi ligger i den gamle havn 
helt inde i byen og har fået frokost og tilmed 
en ordentlig regnbyge, det rensede luften. 
Jeg fik læst Drageløberen færdig i går aftes. 
Henning blev noget forskrækket, han troede 
han havde gjort noget galt for tårerne strøm-
mede bare ud af mig, det har jeg ikke oplevet 
før med en bog, en film, ok, men hvor var 
den god den bog.

D.  7/7-08
Vi har slappet af i båden i formiddag og vil 
gå en tur i eftermiddag. Vi har lige lavet 
maleri udstilling i båden. Vi taler med dem 
i båden lige bag os, søde mennesker, de vil 
gerne se hvad Henning laver. Hr. Wieben var 
forøvrigt i TV, både TV Fyn og TV Syd flere 
gange i går. Da vi sejlede i Fænø Sund kom 
der lige pludselig en hurtig gummibåd og 
lagde sig på siden af os, det viste sig at være 
et TV hold der spurgte ham hvad han syntes 
om at kommunerne havde købt en hurtig 

båd for at hjælpe i nødstilfælde. Ja det kan 
man jo kun være tilfreds med. Vi har lige 
haft besøg fra Nibe. Martin havde været til 
træbådstræf og Hanne var nede for at sejle 
med hjem, det var hyggeligt. Vi nåede lige 
hjem fra byen før der brød et uvejr løs. Regn 
og hagl man kunne ikke se en meter frem, vi 
håber Martins båd har kunnet sejle fra det.

D.  8/7-08
Vi er i Bogense, en stor havn 777 bådplad-
ser. Det er en charmerende havn, men en 
kedelig by. Den mest spændende butik var 
kirkens korshærs. Der var heller ikke noget 
torv eller udendørsliv hvor man kunne sidde 
og hygge, et enkelt sted kunne vi sidde og 
få en is. Der var dog mange gamle smukke 
huse med stokroser.

D. 9/7-08
Så blev det Juelsminde, den kender vi jo. 
Turen var hele vejen for sejl, vi var godt nok 

nede i 1,9 knob, men vi holdt ud og lige-
pludselig kom der vind, det var nok skyernes 
skyld. Her skal vi så blive til søndag da vi får 
gæster til der skal overnatte.

D. 10/7-08
Vi ligger i den gamle havn her sker der noget 
hele tiden. Der er en dejlig legeplads og en 
krabbebro med en krabbevæddeløbsbane 
og da vi får barn på besøg er det dejligt at 
være i nærheden af det. her er forøvrigt også 
havnefest, den varer i 4 dage. Det er ovre på 
stranden, så vi kan godt sove i fred og ro. Vi 
har lige gået en tur gennem herlighederne, 
og i det der hedder det store telt var der 
banko, vi kikkede ind og der var bare stu-
vende fuld hus, vi troede ikke det var sandt. 
Hvor kommer alle de mennesker dog fra.

D. 11/7-08
Igen en fin dag, lidt overskyet men lunt. Vi 
er ved at gøre klar til frokost. Ulla og Peter 
Altenborg ligger i Spirit lige over for os på 
den anden siden af broen. Dejligt at få Nibe 
besøg, og der er jo en dejlig fiskehandler her 
på havnen. Det blev en sjov og mættende 
eftermiddag hvor vi fik grinet meget, Ulla 
har jo en dejlig smittende latter. I aften skal 
Smokie spille til havnefesten, og det bliver 
nok højt, det kunne vi høre under prøverne. 
Vi må jo så bare sidde i båden og nyde det.

D. 1�/7-08
Det blev højt men det var også sjovt med alle 

de mennesker. Ulla, Peter, Henning og jeg gik 
en tur i tivoliet og så på mennesker og andet 
halløj. I aften er det så Sussi og Leo der skal 
”spille”, vi gik en tur og Henning kender dem 
jo fra maleriudstillinger, hvor Sussi også del-
tager, så han hilste lige på Sussi. Vi har besøg 
af vores datter, svigersøn og barn, Magnus på 
6½ år så han syntes det er dejligt med tivoli. 
Der er godt nok meget larm, men det er 
utroligt som man kan vænne sig til det.

D. 13/7-08
Vågnet til sol og lidt blæst men dejligt vejr. 
Vor familie har sovet godt, siger de, så det er 
nok rigtigt. Vi har været på legeplads, spillet 
minigolf, spist frokost med fisk fra den fanta-
stiske fiskehandler. Nu vil de så køre hjemad.

D. 14/7-08
Vi er så videre, sammen med Ulla og Peter er 
vi taget til Endelave. Det var en træls rulletur 
med vinden lige ind agter så det kan få min 
søsyge til at titte frem igen. Godt turen ikke 
varede mere en �½ time. Vi har været en tur 
rundt i byen, den er ikke stor men lang. Der 
er små butikker med alt slags ragelse, og en 
fin butik i den gamle købmandsforretning 
med virkelig mærkevarer. Underligt at det 
kan sælges herovre. Ulla har købt bøffer til 
i aften så vi skal spise sammen, det er des-
værre ikke grill vejr.

D. 15/7-08
Efter en dejlig aften med god mad og ikke 
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mindst vine er vi vågnet til en morgen med 
sol og klar himmel, vi håber det holder. Vi vil 
nordpå i dag, så langt som vi gider og vejret 
vil. Vi nåede til Norsminde, en dejlig havn, 
og her er pænt. Her er meget strøm og det 
blæste en pelikan da vi kom ind, 3 både på 
en gang, men det gik fint vi hjalp hinanden. 
Det sidste stykke vej gik vi for forsejl, og vi 
gik 6,5 til 6,7 så der var tryk på.

D. 16/7-08
Så ligger vi i Marselisborg og har haft en fin 
sejltur hertil. Nu skal vi ud og handle til vore 
gæster i morgen.

D. 17/7-08
Vi havde en rigtig dejlig frokost med mine 
veninder og mænd, de kom kl. 14 og gik 
hjem kl. 11 om aftenen. Det er nogle hårde 
bananer, godt vi er fra (Bryggen) Nibe.

D. 18/7-08
Da vi havde fået øjne bestemte vi os for 
at sejle videre, der skulle jo komme meget 
blæst i weekenden. Vi sejlede ud i havblik, 
så blev der meget rullende bølger helt op til 
Grenå, men vi vil til Bønnerup, og det er en 
lang tur, men til sidst er der bare roligt vand. 
Vi var i havn ca. 19.00.

D. 19/7-08
Så er det Hals, og det var også en fin tur, lidt 
uroligt, men nu vil vi hjem.

D. �0/7-08
Fra Hals og hjem i Limfjorden, det er trygt. 
Vi kom hjem samtidig med Ketty og Erik, de 
kom jo fra Frankrig så de tog imod sam-
men med Jens Bach. Vi fik så lige en Pizza 
sammen. Senere kom Ellen Marie og Finn 
samt Jess og hilste på, det er altså dejligt at 
komme hjem igen. Dejligt at bo på Bryggen.

Anni 
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Sejlersæsonen har nået sit efterår, efter et ret 
fornuftigt sejlervejr.

Havnen har i år haft et pænt antal gæ-
stesejlere i forhold til sidste år. - I skrivende 
stund 960 både. Sejlrenden har holdt stand 
og er stadig velegnet til sejlads.

Desværre er nogle af markeringspælene 
blevet påsejlet og er derved væk. Som her 
og nu erstatning har vi sat nogle bundgarns-
pæle med påklistret refleks.

Tilfredse gæstesejlere
Vores gæster i havnen har været glade for 
deres besøg i Nibe Lystbådehavn.

Dog er der nogle mangler, såsom internet, 
vaskemaskine, legeplads m.v. som til stadig-
hed efterspørges, men nu står vi jo overfor 
en vintersæson hvor vi forhåbentlig kan få 
rettet op på dette.

Fortøjninger
Julen står jo også for døren. Flere bådejere 
burde ønske sig nye fortøjninger. Det er bare 
ikke godt nok, det snor der nogle steder bli-
ver brugt. Ikke blot for jeres egen båds skyld, 
men så sandelig også for nabobåden.

Efterårets projekter
Efterårets projekter fra min side er bl.a. 

opfyldning med sten langs molerne, udskift-
ning af rådne planker langs broerne, samt 
udskiftning af vandhaner på broerne.

Endvidere skal der monteres affendrings-
planker på gæstebroen og fortøjringspuller-
ter skal flyttes op på broen.

Henstillinger fra ”Blå flag”
Havnen har haft kontrolbesøg af Friluftsrå-
dets Blå flag konsulent. Der ønskes højere 
informationsniveau, hvad angår miljø, flere 
oversigtskort rundt på havnen, praktiske 
forhold og mere sikkerhedsudstyr/ildsluk-
kere på molerne. Også vores affaldsproblem 
i højsæsonen skal der findes en løsning på. 
Ovennævnte er taget til efterretning.

Optagning af både
Optagning af både foregår i år på flg. datoer.

Fredag den 17. okt.
Fredag den 24. okt.
Fredag den 31. okt.
Samt lørdag den 1. nov.

Lister vil som vanligt blive lagt frem i 
mellemgangen ved havnekontoret medio 
september.

Mvh. Havnekontoret
Torkild Gade

Meddelelser  
fra havnekontoret

Nibe Havn
tlf.: 98 35 30 �5

havnekontoret@nibe-havn.dk
www.nibe-havn.dk


