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Deadline for kommende  
Sejlrenden år 2012

Nr. 3 - deadline 25. august 2012
udkommer primo september 2012

Nr. 4 - deadline 5. november 2012
udkommer ultimo november 2012

Næste blad 
udkommer primo september 2012. 

Forsidebillede: Mikkel og Maria dybt 
koncentreret ved undervisning til den 
teoretiske del til duelighedsbeviset. 
I denne sæson har Lars Bro overtaget 
undervisning af elever efter Ole Asp, der 
i mange år har bestridt denne opgave.
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K A L E N D E R E N

Husk at give kassereren  
meddelelse ved adresseændring
michael.steglich@orionpharma.com
eller tlf. 4070 6946 Michael Steglich-Petersen

År 2012

16-17/6  Familietur til Livø

23/6 Skt. Hansfest på havnen

30/6-3/7 Juniorafdelingen afholder sommercamp  
i Aalborg Sejlklub

28-30/9 Herretur
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dørene og radiatorerne er blevet frisket op 
og der er endnu engang blevet kørt en del 
ture til lossepladsen.

Glas, tallerkener og bestik m.v. er blevet 
talt op så der er service til 60, og det 
overskydende er sat på depotet som evt. 
supplering.

Køleskab, fryser og komfuret er blevet 
udskiftet, hvilket også gælder for bordpla-
den ved vasken. Og selvfølgelig er væggene i 
køkkenet også blevet malet. 

Gæstesejlernes køkken var efterhånden 
af så ringe kvalitet, at det næsten var ved at 
falde fra hinanden.

Lappeløsningen ville være at sætte nye 
låger op, men ikke en holdbar løsning i 
længden. Vi har derfor været på jagt efter et 
nyt køkken.

Pludselig kom der et ”kun lidt brugt køk-
ken” til salg til en yderst rimelig pris. Vi vur-
derede i bestyrelsen, at det på lidt længere 
sigt ville være den bedste løsning for Nibe 
Sejlklub at købe det omtalte køkken. 

Som sagt så gjort. I starten af uge 19 
mødte et arbejdshold op i klubhuset. De 
tog det gamle køkken ned, fik gjort rent og 
fik det gamle køkken med komfur kørt det 
på lossen. Midt i ugen kom et nyt hold, som 
satte det nye køkken op. Det nye køkken 
var købt med næsten alle hvidevarer.

Det er ikke noget nyt klubhus vi har fået, 
men det hele trængte til at blive frisket op.  
Med den kærlige hånd klubhuset nu har 
fået, håber vi det kan holde, indtil der kom-
mer noget mere vind i byggeplanerne til det 
nye klubhus. 

Tak til de der har hjulpet med at friske 
klubhuset op.

Bestyrelsen har ordet

Vinterpladsen har igen summet af travlhed 
for at få bådene klargjort. Der er blevet 
vasket, skrubbet, skuret og poleret. 

Det samme skulle gøre sig gældende for 
skoleskibet IB.

Efter sidste års polerkursus besluttede sejl-
klubben at indkøbe polermateriale til IB. Det 
blev benyttet ved sidste års forårsklargøring, 
hvorefter det blev sat i jolleskuret. Der var 
rigeligt tilbage i flaskerne til flere års forbrug.

Stor var vor undren, da vi skulle hente 
produkterne i jolleskuret til dette års for-
årsklargøring af IB.

Kassen med indhold, der var mærket med 
”IB” var VÆK.

Måske er ”polerkassen” sat et andet sted 
efter den store oprydning i jolleskuret dette 
efterår. 

Derfor denne efterlysning:

HAR DU SET DEN BLÅ KASSE MED POLER-
GREJET MÆRKET ”IB”, SÅ MÅ DU MEGET 
GERNE KONTAKTE SEJLKLUBBEN.

Det er ikke kun den udvendige vedligehol-
delse, der er blevet foretaget på IB i år. Maria 
og Mikkel, tilbød at klargøre IB til søsætnin-
gen, altså fribor og bundmaling. Men det 
blev ikke kun den udvendige del. De har 
også taget hånd om mange andre opgaver på 
IB og sørget for, at problemer er blevet løst, 
så vi igen har en velfungerende skolebåd.

En stor tak til dem begge.

Det er ikke kun på vinterpladsen, der har 
været stor aktivitet dette forår.

Klubhuset er også blevet frisket op. Pane-
lerne er blevet malet i lysere farver ligesom 

Til dem, der ikke har været i klubhuset 
dette forår kan vi kun opfordre til at komme 
forbi en dag, hvor I alligevel er i havnen. 

Vor ungdomsafdeling har i år fået nye 
medlemmer. Det er stor travlhed om onsda-
gen i klubhuset og på vandet, hvor vore nye 
joller bliver flittigt brugt.

Ungdomsafdelingen deltager denne 
sommer i SOMMERCAMP 2012 fra den 30. 
juni til den 3. juli. Campen er arrangeret af 
Aalborg Sejlklub. Juniorsejlerne  skal være 

der i 4 dage med sjov, hygge, kammeratskab, 
sejlads og leg på vandet.

Dette og mange andre sejleroplevelser fra 
sommeren 2012 forventer vi at høre mere 
om til efteråret, hvor vi igen forventer at 
tilbyde vore medlemmer forskellige arran-
gementer i samarbejde med Nibe Sejlklubs 
Venner.

God og sejlersikker sommer til alle.
Lene Åbom
Formand

Mange timer er blevet brugt i det skjulte inde i jolleskuret dette forår inden arbejdsholdet 
igen kom ud af hulen med det færdige resultat. Tak til nogle rigtigt dygtige håndværkere som 
vi kan være stolte over.
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Lørdag den 11. februar 2012 kl. 09.30 mødte 
25 morgenfriske deltagere i årets regattas-
kydning op til et dejligt morgenbord arran-
geret af Lene Åbom.

Selve skydningen startede kl. 10.15 og, de 
seks skydeskiver faldt en efter en. I år var 
der en del skiver, der først faldt efter mere 
end 70 skud, så det blev en lang dag.

Halvvejs i hovedskydningen blev der ser-
veret lækker frokost: et stykke med marine-
ret sild efterfulgt af skipperlabskovs.

Skytterne fordrev tiden mellem deres 
afgivelse af skud i hovedskydning med 
kortspil, skiveskydning eller hyggelig samvær. 
Flaskeskydning var der ingen, der havde 
mod på i år.

Sidste skive faldt først efter 119 skud – det 
er vist rekorden i regattaskydningens historie 
– og  Bodil Christensen kunne kåres som 
årets Regattakaptajn.

Da skydningen var overstået blev de flotte 
præmier – mange af dem sponsoreret – for-
delt til de heldige vindere.

Den hyggelige eftermiddag sluttede først 
kl. 16.00 og, der skal lyde en stor tak til alle 
der deltog i årets Regattaskydning.

Ligeledes en stor tak til alle sponsorer:
Nibe Bryghus – Spar Nord – Henning 

Wieben – Aalborg Yachtbureau – Jørgen og 
Bodil Christensen – Knud Larsen – Nordjysk 
Marine Service.

Birgitte Kold

Resultater ved  
årets regattaskydning 2012

Regattakaptajn: Bodil Christensen

Styrmand: Hans-Jørn Andersen
Skytte:  Per Jensen

Maskinmester: Jørgen Christensen
Skytte:  Lennart Olsson

Hovmester: Ole Asp
Skytte:  Jens Bach Christensen

Bådsmand: Ole Asp
Skytte:  Ole Asp

Matros: Lennart Olsson
Skytte:  Carlo Konge

Regattaskydning 2012
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Generalforsamlingen giver bestyrelsen 
bemyndigelse til at gå videre med et forslag 
for vandbåret tilslutning. Bestyrelsen opfordrer 
medlemmer med teknisk indsigt at fremkom-
me med forslag til videre bearbejdelse.

 
5.2. Om-og tilbygning af klubhuset

KS gennemgik byggeforslag udfra de op-
hængte skitse-tegninger. Generalforsamlingen 
giver tilsagn til fortsat projektering.

     
6. Valg af formand:   
Lene Åbom genvalgt.

7. Valg af  
bestyrelsesmedlemmer: 
Ole Friederich genvalgt
Klaus Søe genvalgt
Jan Bolis genvalgt
Lars Poulsen valgt

8.  Valg af suppleanter
1. suppl. Jørgen Grønholt valgt
2. suppl. Lars Bakkegaard genvalgt

9. Valg af revisorer 
Børge Nygaard ( på valg 2013)
Jens Anton Røgen (på valg 2013)
Revisorsuppleant: Michael Mogensen (på 
valg 2013)

    
10.  Evt.
Der opfordres til at etablere en lukket side 
med medlemsoplysninger på hjemmesiden 
som kun kan læses af medlemmer med 
password.

Der bør være mulighed for at fravælge 
papirudgaven af ”Sejlrenden” så disse abon-
nenter kun får den via hjemmesiden. Aktivt 
fravalg.

Der opfordres til at medlemssjak melder 
sig til at etablere fundament til klubstande-
ren. 3 medlemmer meldte sig under Lasse 
Ebdrup.

Generalforsamlingen opfordre bestyrel-
sen til at finde et nyt koncept til at afslutte 

sejlersæsonen med et arrangement.
Sejlklubbens hjemmeside bør også findes 

på Dansk Sejlunions lukkede forum. 

Ole Friederich
Referent

Bestyrelsens beretning ved 
generalforsamlingen 2012
Velkommen til den årlige generalforsamling 
i Nibe Sejlklub.

Et år er gået siden sidste generalforsam-
ling og vi kan i bestyrelsen se tilbage på et 
travlt år.

Igen i år har vi valgt at dele beretningen 
op i :

Aktiviteter i Nibe Sejlklub
Eksterne aktiviteter
Bestyrelsesarbejdet

Aktiviteterne i selve klubben, lad os starte 
beretningen der.

I år kan vi se tilbage på et år med mange 
aktiviteter. 

Juniorafdelingen, hvor var den blevet af ? 
Hvor var de unge mennesker henne ?
Med kun en træner, som efter jobskifte 

fik mindre tid til træneropgaverne, så så det 
hele lidt broget ud.

I det forløbne år har vi derfor arbejdet 
målrettet på at få ungdomsafdeling til at 
fungere igen, men uden trænere og materiel 
går det ikke.

Vor træner gennem mange år, Bo, ville 
gerne aflastes og stor var vor glæde i besty-
relsen, da vi pludselig tidligt på foråret fik 
en henvendelse fra Krestian Kaasing med 
et ønske om at deltage i instruktørarbejdet i 
juniorafdelingen.

Krestian har sejlet i mange år og startede 
sæsonen 2011 op i ungdomsafdelingen  sam-
men med Bo. 

Ligeledes har Daniel, som er en af vor 

Referat af Nibe Sejlklubs ordinære general-
forsamling i klubhuset torsdag, den 1. marts 
2012.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Erik Møller valgt.

2. Bestyrelsens beretning
Beretningen godkendt. (Bestyrelsens fulde 
beretning følger efter referatet.)

3. Forelæggelse af regnskab til 
godkendelse  år 2011
Regnskab godkendt. Kasseren opfordrer det 

lille antal medlemmer, der ikke får betalt 
kontingent til tiden, at betale rettidigt. 
(Regnskabet kan læses i referatet på hjem-
mesiden.)

4. Forelæggelse af budget til 
godkendelse samt kontingent-
fastsættelse for år 2012
Budget godkendt og uændret kontingent.

5. Indkomne forslag:
5.1. Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens 
tilsagn vedrørende tilslutning af ny varme-
forsyning til klubhuset ved at blive tilsluttet 
Bryghusets forsyningskilde subsidiært en evt. 
fjernvarmeforsyning.

Generalforsamling i  
Nibe Sejlklub
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tilriggerfest. - Ved sidste års generalfor-
samling blev det besluttet, at der skal være 
køkkenhjælp ved vore arrangementer og en 
egenbetaling på kr. 25,-

Det blev afprøver denne gang, og alle var 
tilfredse med den nye løsning.

Men med et stadig dalende antal delta-
gere besluttede bestyrelse af aflyse efterårets 
afriggerfest. Måske skal disse arrangementer 
genoptages men i en anden udformning.

Sct. Hans blev endnu engang afviklet med 
meget stor deltagelse fra hele byen. Det er et 
stort arbejde for Nibe Sejlklub at arrangere 
dette, hvorfor der er rettet henvende til Nibe 
Handelsforening om et samarbejde.

Cyklerne, som vi låner ud for et meget 
beskedent beløb, blev godt modtaget af vore 
gæstesejlere, og selve udlejningssystemet 
med nøgler og betaling har fungeret uden 
problemer. Det lille overskud som fremkom-
mer bliver brugt til vedligehold og indkøb af 
tilbehør.

Grillristene blev meget hurtigt til en ”klam 
omgang” med fastbrændte madrester.

Selv om grillen er placeret ved Sejlklub-
ben, så er det ikke sejlklubben der skal 
vedligeholde den, men havnen. En opgave 
som havnen har tage på sig.

MOB – kurset blev i august måned afviklet 
igen med fin deltagelse. Endnu engang blev 
Kræsten Graae reddet indtil flere gange. 

Sensommeren var pludselig en realitet og 
skulle vi i samarbejde med Havneforeningen 
have P.R. folderen om Nibe Havn klar til 
Dansk Sejlunions klubkonference, så skulle 
vi pludselig have travlt for at udnytte det 
smukke sollys.

Der blev taget rigtig mange dejlige billeder 
af fotograf Kurt  Esmark. Et udpluk fra disse 
blev brugt til folderen, som blev færdig inden 
klubkonferencen, hvor den blev flittigt læst.

Det skal her nævnes, at folderen har væ-
ret omkostningsneutral for Sejlklubben.

Efteråret bød på standerstryning og 
oprydning i jolleskuret. Der blev arbejdet 
koncentreret og kørt en del ture til lossen 
og efter en arbejdsom eftermiddag lignede 
jolleskuret ikke sig selv. Der var pludselig 
masser af plads, hvilket der stadig er.

Med efteråret meldte de første efterårs-
storme deres ankomst, og igen fik vi travlt.

Standeren var nede, men masten skulle 
ned, hvilket den kom med hjælp fra Riise få 
timer inden den første efterårsstorm meldte 
sin ankomst. Ned kom den, men den skulle 
efterfølgende ind i jolleskuret. Det blev løst 
ved hjælp af en par mastevogne og 1 meget 
stærk mand og 5 hjælpere.

Inden den igen kommer ud af maste-
skuret skal den repareres, slibes, poleres, og 
lakeres og op igen inden standerhejsningen.

May-day kurset blev afviklet 1. weekend 
i november. På et tidspunkt vil der blive 
afholdt et kort repetitionkursus for de, der 
har deltaget i kurserne.

November blev også den måned, hvor vi 
igen startede duelighedskurset på. Denne 
gang med 10 kursister og Lars Bro som 
underviser.

Nytåret blev som sædvane fejret med et 
festligt arrangement sidst på eftermidda-
gen tids nok til at alle kan komme hjem til 
nytårstalen.

Jørgen og Jonna´s sommertur Lofoten 
tur/retur blev en rigtig hyggelig aften i klub-
huset fredag den 10. februar i samarbejde 
med Nibe Sejlklubs Venner.

Stort fremmøde og en spørgelysten for-
samling.

Dagen efter fortsatte vi i klubhuset med 
regattaskydning under vejledning af Jørgen 
Christensen og Birgitte Kold. Også dette var 
et vellykket arrangement.

Vinterens sidste kursus bliver polerkurset 
som afvikles 5. marts.

Men allerede sidst på foråret er vi igen ak-
tive. Der bliver startet op på praktisk sejlads, 

ungdomssejlere vist interesse for af blive 
instruktør.

Vi har derfor i samarbejde med Dansk 
Sejlunion udarbejdet en målrettet instruk-
tøruddannelse til Krestian og Daniel for at 
give dem begge de rette kompetencer til at 
undervise på diplomsejlerkurserne og være 
instruktører.

Vort materiel i juniorafdelinger har ikke 
fulgt med udviklingen.

Optimistjollerne har været og er stadig en 
fin jolle at starte i, men der skal mere end 2 
FEVA joller og et par forældede Europajoller 
til for at imødekomme de unges behov. Der-
for er sommeren og efteråret blevet brugt på 
at søge fondsmidler til nye joller. 

Vort ønske var 1 TERA jolle og meget 
gerne 2. Til vor store glæde fik vi positive 
tilbagemeldinger fra de fonde vi søgte, så vi 
kunne sidst på efteråret afgive bestilling på 3 
TERA joller.

De skulle gerne ankomme til Nibe 

Sejlklub inden standerhejsningen, hvilket er 
blevet bekræftet fra Dansk Sejlunion.

Ligeledes blev der søgt om midler til ud-
skiftning af porten i jolleskuret.

Jeg vil her rette en tak til forældre og bed-
steforældre for den store indsats de har ydet 
til ungdomsafdelingen under forårets klargø-
ring af jollerne og ved at være nærværende 
på træningsaftnerne.

Også i seniorafdelingen blev der under-
vist. Alle kursister på praktisk sejlads bestod 
lørdag den 10. september eksamen.

Tak til de der underviste vore nye sejlere. 

Standeren blev hejst den sidste lørdag i 
april, en rigtig smuk forårsdag, og den nye 
sejlersæson dermed indledt med fællessang 
som blev suppleret af musik. En noget vår 
og kold sommer ventede forude, men det 
var vi heldigvis uvidende om på daværende 
tidspunkt.

Om aftenen afviklede vi som sædvanlig 
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gæster og samtidig et rigtig festligt skue i 
havnen med signalflagene hejst på mange af 
bådene. 

De skal være velkommen igen i Nibe 
Havn og i vort klubhus.

Den årlige herretur blev afviklet i weeken-
den den 23.-25. september. Som altid er også 
denne tur som tidligere omgivet af et røgslør, 
men lidt sivet der altid ud: Turen blev afvik-
let til alle deltageres tilfredshed.

Ankerbøjerne vil om meget kort tid blive 
placeret. Den nye ved Klitgård kommer på 
plads ved  hjælp af Hanne Nedergaard med 
mandskab, og Hanne deltager desuden i et 
ankerbøjemøde i kommende uge, hvor vi 
kan fremsætte ønsker om evt. flere anker-
bøjer. Dette arbejde foretages i samarbejde 
med DS og søfartstilsynet, der, som noget 
nyt, skal godkende alle placerede ankerbøjer.

Samarbejde med SIFA har også i år 
fungeret. Vi har deltaget ved generalforsam-
lingen, i et enkelt møde vedrørende frivilligt 
bestyrelsesarbejde og ved foreningens 100 
års  jubilæums reseption.

Samarbejdet med Dansk Sejlunion har 
fungeret upåklageligt det sidste år.

Vi har i sejlklubben gjort en hel del for 
at gøre os synlige på landsplan og dermed 
sætte Nibe på landkortet, hvilket har bevir-
ket, at vi i det sidste år har været omtalt 3 
gange i DS blad: Sejler.

Det skete bl.a. via en aktiv indsats på 
Dansk Sejlunions klubkonference med et 
PR fremstød for Nibe by og havn – herun-
der præsentation af vores nye folder for de 
næsten 200 deltagere - samt deltagelse i 
nordjyske og regionale møder vedr. strate-
giplaner for Dansk Sejlunion.

Klubkonferencen blev igen i år afviklet på 
Vingstedcenteret.

Fra sejlklubben deltog Kristian fra 
ungdomsafdelingen og jeg som formand. 
Havneforeningen sendte Ole Friederich. Igen 
i år nogle udbytterige dage for alle.

Et emne som til stadighed blev debatteret 
var: Skal sejlklubbernes klubhuse kun an-

vendes til sejlere, eller skal man begynde at 
tænke lidt mere bredt og åbne klublokalerne 
op for andre former for vandsport ? 

Det vil vi gerne have generalforsamlingens 
holdning til.

3 gange er vi omtalt, men det er ikke helt 
korrekt. Vi er faktisk omtalt igen i sidste 
nummer, hvor Martin Hamborg får tildelt 
1. pladsen for vedligeholdelsen af træbåden 
”Svea”.  

Et stort tillykke til Martin for denne præ-
station. - Igen blev Nibe sat på landkortet.

Aktiviteter i bestyrelsen
Nye medlemmer blev ved sidste års gene-
ralforsamling valgt ind i bestyrelsen som 
suppleanter. Det skulle vise sig, at der 
allerede først på efteråret blev brug for 1. 
suppleanten Per Jensen, da Lise Damsgaard 
af helbredsmæssige årsager valgte af forlade 
bestyrelsesarbejdet.

Per Jensen har valgt ikke at være valgbar 
i år. Jeg vil derfor benytte lejligheden til at 
sige både Lise og Per tak for deres indsats i 
bestyrelsen for Nibe Sejlklub.

Nibe Sejlklubs Venner’s  bestyrelse har 
efter mange års arbejde ønsket at overdrage 
driften af foreningen til Nibe Sejlklub. Vi har 
i bestyrelsen haft møde med Formanden for 
Vennerne. Vi har i bestyrelsen indvilget i at 
sørge for den videre drift af foreningen. Sejl-
klubbens bestyrelse har valgt, at Vennerne 
skal drives på sammen måde som den drives 
i dag og ikke som en klub i klubben, hvilket 
er blevet behandlet på generalforsam-
lingsindkaldelsen for Nibe Sejlklubs Venner.

I den forløbne bestyrelsesperioden har 
Niels Jakobsen varetaget funktionerne ved 
udgivelse af Sejlrenden og vedligeholdelse 
samt opdatering af hjemmesiden. Et stort 
arbejde, som Niels bare løser perfekt.

Jeg vil som formand for Nibe Sejlklub 
gerne afslutte dette års beretning med at 
takke bestyrelsen, suppleanter, redaktør 
Niels, ungdomstrænerne samt familiekred-
sen omkring vore juniorsejlere og sidst men 

og til glæde for alle kan det meddeles, at der 
ikke mangler instruktører i år.

Klubhuset anvendelse af mange personer.
Selv om det ikke ser ud som om klubhuset 

bliver brugt ret meget, så bliver det faktisk 
anvendt til noget næsten hver dag både 
sommer og vinter.

Med så mange brugere, er det en stor 
opgave af holde huset. Derfor blev der sidste 
forår ud over Eriks store indsats, ansat ren-
gøringpersonale, som gør rent efter behov, 
hvilket har fungeret til alles tilfredshed.

Som sidste år, vil vi også i år foreslå at 
klubhuset holdes åbent for gæstesejlere 
under Den Lille Fede.

Sidste år havde vi selv opsyn med klub-
huset ved at komme uanmeldt forbi, hvilket 
ikke gav problemer, men en masse snak med 
gæstesejlerne.

Ligeledes var vi koblet op på den fælles 
rengøring, som skulle foretages i alle hav-
nens bygninger. Det kom ikke til at fungere, 

så rengøringen blev derfor foretaget af vort 
eget rengøringspersonale, men betalt af 
Havneforeningen. 

Får vi muligheden for et sådan samar-
bejde under Den Lille Fede 2012 vil vi indgå 
i dette igen.

Om og tilbygningsplanerne for klubhuset 
vil ikke blive gennemgået under beretnin-
gen, men vil være et selvstændigt punkt ved 
denne generalforsamling.

Skolebåden IB har  i det forløbne år fået 
nyt mandskab, som har opsyn med båden. 
Ny tovholder er  Bremer og Daniel Peter-
sen med mandskab og ligeledes har Maria 
Seemann med mandskab tilbudt at klargøre 
IB udenbords inden søsætningen.

Eksterne aktiviteter
LM-klubbens årlige træf blev i Pinsen afvik-
let i Nibe Havn.

Det var en fornøjelse at have dem som 
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ikke mindst alle de frivillige, der har ydet en 
indsats og et supert samarbejde til gælde for 
de mange i Nibe Sejlklub gennem et meget 
aktivt år. 

Men er det den vej denne forening skal 
udvikle sig. Som vi skrev i ”Bestyrelsen har 
ordet” i det sidste medlemsblad, har vi brug 
for at få medlemmernes tilkendegivelse.

Skal denne aktive linje forsætte, ja så skal 
der ydes et stykke arbejde også fra medlem-
merne. 

Sidste år afsluttede vi beretning med føl-
gende, som vi stadig mener er gældende: 

Om din indsats for klublivet har været 
stor eller lille er ikke helt så vigtigt, for det 
er engagementet der tæller, og det er det 
enkelte medlems engagement, der er med til 
at tegne billedet af Nibe Sejlklub. 

Lene Åbom, 
Formand, Nibe Sejlklub

Referat fra generalforsamling den 1/3 2012 i 
Nibe Sejlklubs Venner.

Valg af dirigent blev som sædvanlig for-
manden selv, fordi han gør det så godt. Der-
efter fremlagde han sin beretning for 2011.

Sidste år mente bestyrelsen, at efter 16 år 
på posten er det nok på tide, at der kom-
mer yngre og mere visionære kræfter til, 
for ikke at bremse en udvikling. Ellen, Ole 
og jeg takker i aften af, og vi vil opfordre 
generalforsamlingen til at stemme  den nye 
bestyrelse ind.

En kæmpe stor tak til vore flittige og 
opfindsomme bartendere, til de skønne 
”ungmøer” der fra tid til anden har kreeret 
diverse gastronomiske vidunderretter til ba-
rens gæster, og en tak til Ole, den aldrende 
bogholder, der som sædvanligt har sørget 
for, at forsyningssituationen altid har været 
perfekt.

Uden dem ville vi ikke i løbet af perioden 
have været i stand til at overføre ca. 250.000 
kr. til sejlklubben. Og i dag yderligere over-
drage egenkapitalen på ca. 45.000 kr.

Med disse ord vil jeg slutte beretningen 
med en tak til bestyrelsen og til de øvrige be-
styrelser og udvalg, vi har samarbejdet med 
– tak for et godt samarbejde i året, der gik og 
tak for de 16 år, vi har passet ”barnet”.

Herefter fremlagde vores bogholder regn-
skabet kort og konkret. Slutresultatet blev et 
overskud på ca. 19.000 kr. og en egenkapital 
på ca. 45.000 kr.

Kontingentet blev uændret 100 kr. pr. 
person og 200 kr. pr. par.

Til ny bestyrelse blev valgt: Birgitte An-
dersen, Lis Nielsen og Ole Friederich. Ole 
Asp  har lovet at servicere  bestyrelsen indtil 
videre.

Der var ingen indlæg under eventuelt.

Generalforsamling i  
Nibe Sejlklubs Venner

Malerfirma Rishøj
Torvet 3, 9240 Nibe

Tlf.  98 35 10 93
Mandag - fredag kl. 9.30 - 17.00
Lørdag kl. 9.00 - 12.00

I givet fald vil bestyrelsen gerne have din e-mailadresse.

Derfor send en mail til Lene Aabom på leneaabom@yahoo.dk så Nibe Sejlklub 
kan få registreret din emailadresse.

Når Nibe Sejlklub har din mailadresse får du nyheder og kursustilbud med det 
samme, og skal ikke vente til de bliver bragt i bladet eller på hjemmesiden.

Bestyrelsen
 

Bruger du din e-mail?

Støt	vore	annoncører!

NS byder velkommen til nye medlemmer
Siden sidste nummer af Sejlrenden, har Nibe 
Sejlklub fået 3 nye medlemmer.

Vi håber at se jer til klubbens arrange menter, 
hvor der er rig mulighed for at lære klubbens 
øvrige medlemmer at kende.

Nibe Sejlklub vil med disse ord byde velkom-
men til følgende nye medlemmer:

Jette Sigh, Jan Pedersen og Michael Kirketerp.

Denne gang har Nibe Sejlklub 
desuden den store glæde at kunne 
byde velkommen til nye medlem-
mer i sejlklubbens ungdomsafde-
ling, og vil hermed byde velkom-
men til følgende:

Christoffer Bundgaard, Nicoline 
Bundgaard og Lucas Nielsen.
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Der vælges 6 bådpladsejere til bestyrelsen, 
heraf må kun 3 være både husejer på Nibe-
lystbådehavn og bådpladsejer. der vælges 2 
supplianter, heraf må kun 1 være både hus-
ejer på Nibe lystbådehavn og bådpladsejer.

Bådpladsejere der væges til SI bestyrelse 
må ikke være både husejere og bådplads-
ejere.

Formand der vælges særskilt:
Såfremt den valgte formand er både hus-

ejer og bådpladsejer vil denne være inhabil i 
SI bestyrelse, hvorfor denne bør erstattes af 
et bestyrelsesmedlem der kun er bådplads-
ejer. Stig Indius Knudsen

Beslutning: Efter en del debat for og imod 
blev det fremsendte forslag trukket tilbage.

10. Evt. beslutninger til godken-
delse i Nibe Lystbådehavn S/I
Mastekranen bør vedligeholdes bedre end 
nu.

Emnet bringes videre til SI.

11. Orientering fra og evt. for-
slag til Nibe Lystbådehavn S/I
Der er indkøbt en ny brugt traktor. SI bør 
lave et reglement for brugen. Der skal bygges 
en garage til traktoren.

Bestyrelsen fremlægger et forslag til SI om 
betaling for strøm.

Affaldssortering skal starte op med en ny 
miljøplads. Pladsen skal etableres ved mil-
jøskuret ved vinterpladsen. I første omgang 
forbliver skraldespandene på broerne og de 

forventes at blive fjernet næste år.
Betaling for bobleanlægget ved de private 

broer blev gennemgået.
Ansvar for funktionen af bobleanlægget 

for hele havnen ligger hos Havneforeningen.
Økonomien i SI blev efter generalfor-

samlingens ønske gennemgået for at give et 
indblik i, hvad ”pengene bliver brugt til”.

12. Evt.
Søsætning af bådene er planlagt til efter 
påske. Der oprettes formiddags og eftermid-
dagshold.

Både over 5 tons bliver søsætning samlet.
Alle søsætninger skal aftales med havne-

fogeden.
Alle bådstativer skal mærkes med navn.
Når man skriver sig på søsætningslisten 

skal der også skrives vinterpladsnummer på 
listen.

22. juni er ”ren by”. Nibe Lystbådehavn er 
med i dette arrangement.

Frihavnsordning ønskes taget op i besty-
relsen.

Blå Flag Dag bliver igen i år den 5. juni.
”Gratisterne” i havnen har vi fået fat i, og 

der er blevet fremsendt opkrævninger og 
rykkerskrivelser.

Etablering af de nye fiskerhuse har vi 
endnu ikke fået svar på.

Autocamper og legeplads er stadig i sin 
planlægningsfase.

Lene Åbom
Referent

Referat fra ordinær generalforsamling i Hav-
neforeningen under Nibe Lystbådehavn S/I, 
torsdag den 8. marts 2012.

47 stemmeberettigede.

1. Valg af dirigent.
Bjarne Damm Johansen valgt.

Det bekræftes at generalforsamlingen er 
lovlig indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning.
Formanden (EM) aflagde bestyrelsens beret-
ning.

Der blev spurgt ind til bobleanlægget, og 
om der var set på andre løsninger.

EM: Den siddende bestyrelse har valgt at 
fortsætte med bobleanlægget, hvorfor det er 
blevet renoveret.

Slæbestedet blev kommenteret. Kan/skal 
der oprettes en bom ved slæbestedet så der 
kan betales pr. gang eller evt. anvendes et 
årskort?

EM: Det vil den nye bestyrelse tage stilling 
til, og indstille beslutningen til vedtagelse i 
SI.

Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab til godkendelse år 
2011
Regnskabet blev gennemgået og godkendt.

4. Budget til godkendelse samt 
kontingentfastsættelse for år 
2012
Budgettet blev gennemgået godkendt med 
uændret kontingent.

5. Valg afformand.
Erik Møller genvalgt.

Der var ikke opstillet andre kandidat 

til formandsposten, hvorfor der ikke blev 
afholdt valg.

6. Valg af  
bestyrelsesmedlemmer
Søren Bjerre
Lennart Olsson
Lasse Emdrup

7. Valg af 2  
suppleanter til bestyrelsen
Morten Thorsager
Søren Justesen

8. Valg af 2 revisorer
Erik Sørensen.
Jørn Grønhøj.

9. Behandling  
af indkomne forslag.
9.1. Hermed forslag til vedtægter under 
punkt 6. i dagsorden. bestyrelsesmedlem-
mer/formand der frasiger sig eller sælger sin 
bådplads skal STRAKS udtræde af sin post 
og erstattes med en suppleant. Stig Indius 
Knudsen

Beslutning: Bestyrelsensmedlemmer der 
sælger bådplads i valgperioden forlader besty-
relsen på overdragelsestidspunktet. Vedtægts-
ændringens endelig beslutning foretages på 
næste ordinære generalforsamling.

9.2. Forslag til ændring/tilføjelse til vedtæg-
ter §5:

Vedr. Inhabilitet i forbindelse med valg til 
51’s bestyrelse (SI bestyrelsesmedlemmer fra 
havneforeningen vil være inhabile såfrem 
disse er både husejere og bådejere) derfor 
bør der ændres i teksten til §5.

F.eks. :

Generalforsamling i  
Havneforeningen
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deltog Margrethe i fødselsforberedelser ved 
Hobro Sejlklub, hvor erfaring og regler for 
udlægning af ankerbøjer blev gennemgået af 
Dansk Sejlunion.

Med assistance af Svea, som fik svejset 
ankerbeslag mellem kæde og ankerklods og 
rådgivning fra Danish Crane Building angå-
ende valg af kæde, blev jeg støbt i det tidlige 
forår. Stor og lækker lå jeg og hærdede mine 
nye 550 kg beton, imens min 16 mm kæde 
holdte godt fast i den gule bold. 

Men da jeg skulle genopstå på min gamle 
plads var problemerne mange. Hvordan 
kunne nogen løfte min vægt på 600 kg ud 
på plads. Uddybningsfartøjet måtte ikke, 
Fartøjet med midtfarvandsbøjer kunne ikke, 
så Margrethe, med mig hængt godt fast 
under havnens flåde, tørnede jeg ud en dag 
sidst i april. Turen gik langsomt med kun 2 
knob. Jeg måtte bare ikke tabes. Turen fra 
Nibe Havn til min plads i Nibe Bredning gik 
overraskende fint. 

vinterdag, hvor folk i Nibe Sejlklub ønskede 
mig tilbage.

Krabask og Margrethe meldte sig hurtig 
til at forestå min genfødsel. Blandt andet 

Det er ikke kun små, tykke byggematadorer, 
som kan vende tilbage med sang. År tilbage 
lå jeg, som en sikker ankerbøje ved Klitgaard, 
men jeg blev glemt og gemt indtil en mørk 

Nu har I mig tilbage

57° 0,7’ N.  9° 39,3’ E.

Klokken 14.47 blev jeg genplaceret og er nu 
klar til så modtage sommerens gæster. Når 
I bruger mig skal I huske på at fortøjning 
skal ske i bunden af bøjen. Hvis I fortøjer 
jer i toppen, kan jeg desværre gå i styk-
ker og sommerens øvrige gæster vil sejle 
forgæves.  

 
Mine ankerbøje søskende kan findes på 
følgende link: http://www.danskebaadejere.
dk/sejlads/sejlads%20i%20danmark/Place-
ring%20af%20DS-turbojer.aspx

 
Af hjemmesiden  
fremgår følgende
Benyttelse af bøjen er forbeholdt sejlere i 
klubber tilknyttet Dansk Sejlunion. DS-
stander  skal føres og følgende regler skal 
overholdes.
• Benyttes en bøje, skal den frigives til an-

det fartøj efter max. 24 timers benyttelse.
• Den maksimale belastning på 15 tons må 

ikke overskrides. Flere fartøjer må gerne 
benytte én bøje, hvis max belastningen 
ikke overskrides. Et fartøjs belastning 
beregnes som fartøjets vægt.

• Benyttelse af bøjen sker på eget ansvar. 
Enhver skade, der måtte ske under 
benyttelse af bøjen, er Dansk Sejlunion 
uvedkommende.

Benyttes samme bøje af flere både, er det 
dog en selvfølge:
• At først ankomne både bestemmer, om 

man skal ligge på siden af hinanden, eller 
om der skal fortøjes ved agterenden.

• At sidst ankomne båd sørger for fornøden 
affendring og retter sig efter fortøjnings-
anvisning fra den tidligere ankomne båd 
(fortøjning til bøje, spring etc.)

• Når bøjerne benyttes, gælder bestemmel-
serne for føring af skibslys og signalfigurer 
jf regel 30 i ”Internationale Søvejsregler”

Med venlig hilsen: 
Lennart, Martin, Hanne og Morten
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Nibe Sejlklub indbyder til Familietur i weekenden 16-17 juni  
(Uge 24)

Turen går som sædvanlig til Livø hvor vi mødes lørdag.
Lørdag aften bliver der tændt op i grillen der vil være klar ca. kl. 18.00.
Sejlklubben sørger for grillkul og ”En lille en”, ellers medbringer alle selv mad og drikke.
Vær med til en hyggelig tur til Livø.

Søren Justesen  - 4077 6133

FAMILIETUR 
2012

Husk - stor Skt. Hansfest
på havnen kl. 18.30
Skt. Hansfesten afholdes bag bryghuset.

Der vil fra kl. 18.30 være mulighed for at 
købe pølser og drikkevarer.

Kl. ca. 19.30 vil båltalen blive holdt og 
bålet tændes ca. kl 20.

For at arrangementet ikke skal påføres 
unødige omkostninger, er det kun følgende 
effekter der må lægges på bålet: Blade, kviste 
og grene fra træer og buske, og andet lignende 
affald der kommer fra haven. 

Det er absolut forbudt at afbrænde pla-
stik, bildæk, bygningsaffald, husholdningsaf-
fald, trykimprægnerede eller malede emner 
og lignende.

Den flotte heks vi havde på bålet sidste år, 
var lavet af børnene i DUS 2. Heksen til i år 
er fremstillet af børnene i Landsbyen. Den 
blev allerede fremstillet i efteråret og vi har 
siden opbevaret den i Nibe Sejlklub. Den nye 
heks vil først blive afsløret Skt. Hans aften.
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Nibe-Hals, søndag den 26. juni
Afgang fra Nibe klokken 12. Vi havde først 
en hyggelig snak ombord med Michael og 
Kirsten fra Bitch, de ville følge os lidt på vej.

Der var næsten ingen vind, så vi forlod 
Bitch og startede motoren ved Klitgård for at 
nå broåbningen i Ålborg klokken 15.

Den del af besætningen, som skulle på 
arbejde mandag, tog efter aftensmaden i 
solskin i Hals hjem til Nibe.

Hals-Østerby, mandag den 27. juni
En  besætning på 4 mand sejlede ud mod 
Hals Barre i tåge ved ottetiden, tågen blev 
mod forventning tættere og tættere de første 
timer, og den lettede først ved Nordre Røn-
ner. Et stort, sort skib passerede os bagfra 
på skærende kurs. Vi så først skibet på klods 
hold.

I Østerby på Læsø var der mange både 
i det gode vejr. De fleste kom fra de store 
lystbådehavne ud for Gøteborg

Vi lå nummer fire og fik en tysker udenpå, 
en Faurby med mandebesætning. Aftensma-
den bestod af røget ørred og nye kartofler. 
Ørreden købte vi ved en frisk fiskehandler 
på havnen, som solgte os det dobbelt af, 
hvad vi havde tænkt os at spise.

Flot solnedgangstur på molen efter mid-
dagen.

Østerby- Vrångö, tirsdag den 28. juni
Sejlede fra Østerby i sydøstlig vind, god fart 
over Kattegat hele vejen til Vrångö i Göte-
borgs sydlige skærgård, gåtur i den lille by 
på øen.

Bøffer af culottesteg blev stegt på grillen. 
Snakkede med en enesejler fra Nordsjæl-
land, som var på vej mod Götakanalen. Han 

var meget klog, ønskede alligevel gode tips til 
slusningen.

På Vrångö var der dårlige signaler til både 
telefon og computer.

Vi gik til køjs omkring klokken 24 i mildt 
og dejligt vejr.

Vrångö – Björkö, onsdag den 29. juni.
Sjællænderen dukkede op, inden vi sejlede 
og fortalte om aftenens besvær med at 
reparere wc. Jeg havde arbejdet med samme 
problem, så jeg havde ingen medlidenhed 
med ham.

Sejlede til Björkö nord for indsejlingen til 
Göteborg, farten var ofte over 7 knob.

En kaotisk tillægning ved agterbøje på 
Björkö, min fine krog kunne ikke spænde 
over øjet i den nye bøjetype, de havde udlagt.

Vi nød endnu en aften i godt vejr med 
grillkylling og vin.

På øens udsigtspunkt så vi fronten mod 
vest, som gav regn over Danmark.

Björkö – Lillabommen, torsdag den 30. juni.
Sejlede stille og roligt til Lillabommen i 
Göteborgs centrum på 3 timer og fik den 
bedste plads i havnen. Efter en solid frokost 
tog to besætningsmedlemmer, Sten og An-
ders, hjem med færgen.

Søren og jeg handlede lidt i Nordstan, in-
den vi hentede Lis ved færgen klokken seks.

Vi spiste for første gang i kahytten, da et 
regnvejr nærmede sig fra vest. Det blev nu 
aldrig til så meget, lidt køligere blev det dog.

Lillabommen – Marstrand, fredag den 1. juli
Vi sov længe. Lis vækkede os. Jeg sov så 
tungt, at jeg troede, det var en uden for bå-
den, der kaldte.

Lis Kristines sommertur  
til Bohuslen 2011 (uddrag fra logbogen)

Ungdomsafdelingen i Nibe Sejlklub er i år 
blevet inviteret til Sommercamp hos Aalborg 
Sejlklub fra den 30. juni til den 3. juli

Der er allerede nogle af vores sejlere som 
er tilmeldt og glæder sig til at deltage.

Vi bor i Aalborg Sejlklubs klubhus, lejren 
er opdelt i junior- og ungdomsafdeling

Vi skal sejle i vores joller og så have en del 
sjov og spas.

Der er den årlige stjernesejlas, langturs-
sejlas med madpakker, kajakstafet, fri leg og 
prøv noget nyt og en masse leg og hygge om 
aftenen.

Der vil under hele campen være voksne 
tilstede som ungerne kender, så der er en 
til at hjælpe med at løse evt. opstående 
problemer.

Vi glæder os helt vildt til at komme af sted 
og skal nok komme med en underholdende 
tilbagemelding til efterårets sejlrende, det er 
nemlig ikke kun de store langturssommerfe-
rier der kan være grænseoverskridende, det 
kan de små ture også uden mor og far.

 
God sommer fra Ungdomsafdelingen 

Sommercamp i Aalborg



24 25

•  Alt i Bådkalecher/sprayhoods
• Markiser læ & solsejl

•  Presenninger
•  Hynder (nye & ombetrækning)

•  Fortelte
•  Diverse reparationer

Alt udføres i bedste kvalitet 
– uforbindende tilbud gives!
Lærkevej  16  Dronninglund
Tlf. 2240 1676 - 9824 0676

TANDLÆGE

Jens P. Holm
TANDLÆGEHUSET

Mellemgade 13 C, Nibe

HELPROTESER . DELPROTESER
KRONER . BROER . IMPLANTATER

TELEFON 98 35 36 99
www.nettand.dk

Dette års
herretur

”Mors rundt”

bliver den 28. - 30. september.

Sæt

X
i kalenderen

Mens Lis og Søren ordnede indkøb i 
Göteborg centrum, fyldte jeg diesel og vand 
på båden.

Vores nye internetforbindelse fungerede 
fint her i Göteborg, så vi blev opdateret om 
Fristrups tur til Lofoten.

Vi sejlede fra Göteborg ved middagstid, 
mødte en stor tankbåd, som blev vendt af 
slæbebåde ved Elfsborgbroen. Vi valgte en 
anden rute nordpå end sædvanlig, gik øst 
om Björkö.

I Marstrand var der god plads, da vi an-
kom. De havde fået faste liner i havnen. Man 
skal så op i stævnen, fange et tov ved kajen 
med en bådshage, derefter ned i cockpittet 
for at stramme tovet op ud mod fastgørelsen 
på bunden af havnen.

Hvis man er uopmærksom og kaster sit 
hækanker, er der store chancher for at fange 
”noget” på bunden.

Havnen blev efterhånden fyldt op.

Lørdag den 2. juli.  Marstrand- Skärhamn
Vi sejlede i modvind for motor til Skärhamn, 
hvorfra Søren skal rejse hjem i morgen.

Nu havde de også faste liner i Skärhamn, 
i begyndelsen, vi kom til skærgården, var det 
kun i Lillabommen.

Meget liv i havnen, vi kunne høre en rock-
koncert ovre ved akvarelmuseet.

Vi handlede i den store ICA.
På nettet gav Fristrup svar på en munter 

bemærkning fra os om afholdenhed mht. til 
bøffer og rødvin i norske farvande.

Søndag den 3. juli.  Skärhamn- Mollösund.
Vi pakkede Sørens grej sammen og fulgte 
ham til bussen, han skulle betale med 
visakort i bussen, de tog ikke mod kontanter.

Vi havde nu gummibåden på slæb. Søren 
og Lis nåede at få en tur, inden han tog 
afsted. Han hjalp med at gøre den klar. Den 
ny motor skulle køres langsomt til ifølge 
brugsanvisningen.

Vi kom let fra land og sejlede i modvind 
for motor til Mollösund, hvor vi fandt en god 

plads med hækanker. Ikke så mange både 
endnu, højsæsonen var ikke begyndt for 
alvor. Priserne var derimod godt med, 290kr 
incl. el. Mollösund er kendt for stativerne 
med de tørrede fisk og gamle kaptajnshuse.

Jeg forsøgte at gøre båden kortere end 
10 meter, det lykkedes ikke. Lis havde mere 
held med det i Marstrand.

Vi havde været på nettet mange gange 
i dag. Pudsigt at dem derhjemme ikke helt 
forstod, at vi var opdateret om tordenvejr og 
skybrud. 

I gamle dage kunne vi jagte en telefon-
boks i flere dage for at høre nyt hjemmefra.

Søren smsede klokken19 fra Ålborg. Han 
tog herfra klokken10, så det blev en lang tur 
med ventetid undervejs.

 
Mandag den 4.juli. Mollösund- Gullholmen.
Vi startede sent i godt vejr, ville tage en 
kort tur til øen Gullholmen, hvor vi fik en 
god plads. Om eftermiddagen gik vi en tur 
på selve Gullholmen, et meget tæt bebyg-
get område, den rene idyl. Oprindeligt et 
fiskeleje. I 1800tallet fiskede 60 både makrel 
herfra. Om aftenen gik vi en lang tur på 
Hermannöen.

Tirsdag den 5. juli.  Gullholmen- Bassholmen.
Vi sejlede gennem de smalle sejlløb i Ström-
merne i godt vejr til Bassholmen. Her har 
Nibe Kaaglaug engang været på besøg hos 
foreningen for almuebåde, der driver et 
træbådsværft på øen.

Vi snakkede med nogle store drenge fra 
en institution, de fiskede på livet løs. Vi snak-
kede også med deres pædagog. De trængte 
efter hans mening til at komme ud, hvor der 
var højt til loftet, så de havde fundet et godt 
sted. Gik tur til det lille, fine vandrerhjem.

Dejlig aften, jeg fiskede uden at fange 
noget.

Onsdag den 6. juli. Bassholmen – Lysekil.
Vi vågnede sent. - Sejlede  en kort tur til 
Lysekil, hvor vi var ved middagstid. Højt over 
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Danebo
	 tættere	på

Kom godt i hus med EDC Danebo

Områdets klart mest  
sælgende ejendomsmægler!
40 års erfaring i lokalområdet er ingen tilfældighed - vi kender 
hver en krog i området, og ved hvad ejendommen skal koste!

Vi er kæden med flest butikker i Nordjylland, og det er en styrke. 
Men at være de største er ikke det vigtigste for os. 

Vi har som mål at være de bedste. Dem, der sikrer dig den 
 bedste bolighandel gennem nærvær og engagement.

Kildegade 31A · 9240 Nibe · 924@edc.dk · Tlf. 98 35 25 55
www.edcdanebo.dk
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Husk - vi har åbent 

alle ugens 7 dage!

Nibe

Husk	at	Nibe	Sejlklub		
også	giver		

mulighed	for	ægtefællemedlemskab

Dit lokale valg

Restaurant Bryggen
Bryggen 52
9240 Nibe
tlf. 98351001

Med venlig hilsen
Besætningen på Bryggen
Henning Pedersen og  
Elisabeth Østergaard Madsen
restaurantbryggennibe@gmail.com

Tilmeld jer vores nyhedsbrev på  
www.restaurantbryggennibe.dk 
og modtag nyhederne om de 

sidste nye og spændende  
tilbud og tiltag på  

restaurant Bryggen.

Vi ser frem til at byde 
jer velkommen i vores  
lokaler eller levere 
spændende og vetillavet 
mad til jer under private 
rammer.

de røde klipper troner Lysekil Kirke. Lis gik 
i byen for at købe ind. Jeg ordnede ankerspil 
og tilsluttede tv imens. Altid noget der skal 
ordnes på en gammel båd. Vi nåede også en 
tur op på klipperne ved badeanstalten.

Om aftenen var vi med til Alsang i Folkets 
Park imellem to regnbyger. Megen udenoms-
snak, kun lidt sang. Men vi fik hjemmebag 
til kaffen.

Torsdag den 7.juli.  Lysekil- Hasselösund
Havneværten ville ingen penge have, så vi 
sejlede  mod Smögen vest om  Malmön. 
Fiskede makrel undervejs. Fra Lysekil op 
til Havstenssund, syd for Strømstad, er den 
røde skærgårdsgranit rødere end andre 
steder.

Sejlede meget langsomt 2-3 knob. Ud for 
Smögen ses det velkendte vandtårn. Vi be-
stemte os til at ligge ved gæstehavnen under 
broen ved Hasselösund. Dårlig havn og dyr, 
men frit udsyn til  trafikken op og ned fra 

Sotenkanalen. Da havneværten ikke vidste, 
hvad 36 fod var, fik vi lidt rabat.

Aftensmaden blev stegt makrel med hol-
landaisesauce, derefter cyklede vi over til 
den berømte brygge i Smögen og en tur ud 
til Sotenässet.

Fredag den 8.juli. Kungshamn- Hunnebostrand
Sejlede ved 8-9 tiden, kom hurtigt gennem 
broen i Sotenkanalen. I Sotenkanalen er der 
meget at kikke på. Dels alle de andre både, 
og så sejler man  jo lige forbi sommerhuse og 
køer på græs. Kom til Hunnebostrand i godt 
vejr. Ved indsejlingen ligger en høj granit-
klippe, hvor en stor del af stenindustrien 
havde sit centrum.

Gik en tur i byen og kiggede på spiseste-
der og menuer med henblik på min fød-
selsdag. Handlede i Konsum. Det er billigt 
at købe ind i Sverige, når vi kan handle i de 
større butikker.

Det begyndte at regne, da vi kom tilbage 
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Åbningstider:   Onsdag til fredag: 14.00 - 17.00   Lørdag: 10.00 - 14.00

Sejler-øl til det sejlende folk
www.nibebryghus.dk

Altid frisk på fad  
i Oles Bar og på Restaurant Bryggen
Glæd dig til nyhederne i 2012.

til båden. Vi slog teltet op og læste. Ved 
ottetiden smsede Caroline, de skulle samle 
besætning op i Kungshamn på søndag.

Lørdag den 9.juli.  Hunnebostrand
Vi bestemte os til at blive her efter gårdsda-
gens regn, hvor vi ikke fik set så meget. Der 
var masser af musik på to scener i løbet af 
dagen.

Vi lyttede lidt til det hele - godt og skidt. 
Det gode var en ældre herre kaldet AO, som 
sang Cornelis. Han optrådte på mange spi-
sesteder på kysten denne sommer. Sammen 
med mange andre nød vi de svenske viser.

Cyklede mod Bovallstrand, i Botnafjorden. 
Vi opgav godt halvvejs og kørte i stedet til Sct 
Jörgens ö, en lille holm vest for gæstehavnen, 
hvor folk tog solbad og badede.

Gæstehavnen var fyldt op inden aften 
også af mange lokale både.

Jeg forsøgte at give gummibåden mere 
luft, mens den lå i vandet. Det kunne ikke 
lade sig gøre, den skal op på dækket.

Søndag den 10. juli.  
Hunnebostrand - Hamburgsund.
En rolig sejlads til Hamburgsund, hvor vi 
altid plejer at sejle forbi. Denne gang ville vi 
i havn. Inden havnen glider vi forbi klippen 
Homburgen. Vi fandt en langskibsplads i den 
lavvandede havn før færgen ved det gamle 
værft. Vi cyklede rundt langs sundets østside 
og op gennem byen.

Her i havnen var de fleste både kun lige 
inde for at handle. En flok svenskere, som lå 
her, var åbenbart sammen som en eskadre.

Om formiddagen havde vi mødt en dansk 
eskadre, en flok sejlere fra Thisted.
Mandag den 11.juli.  
Hamburgsund - Grebbestad.
Stod nogenlunde tidligt ud af havnen, drys-
sede mod Grebbestad.

Smuk tur gennem Fjellbacka Skærgården. 
I dag steg havnepriserne i Grebbestad til 380 
kroner incl. el og vand.

Vi handlede ind i de store supermarkeder 

til min fødselsdagsfrokost. Megen trafik i 
havnen hele dagen.

Varmt, når solen var fremme, ellers koldt.
I aften har vi planer om at gå en tur til 

Tanumstrand for at undersøge, om det er et 
sted at spise fødselsdagsmiddag, når Anders 
og Søren kommer i weekenden.

Tirsdag den 12. juli.  Grebbestad- Pinnö
Jeg gik i bad inden morgenkaffen, inden 
køen blev for lang. Derefter handlede vi i en 
fiskehandel med stort udvalg til frokosten i 
morgen, hvor vi regnede med at mødes med 
Caroline.

Vi havde meget besvær med at komme 
ud fra pladsen. Gummibåden sad fast under 
naboens agterfortøjning til bøjen. En ung 
mand hjalp os.

Vi ser efter plads ved Solustholmen i vigen 
nord  for Pinnö. Her lå vi for ca. 16 år siden.

Der lå to både, en folkebåd sejlede, da vi 
kom. En Bavaria hjalp os på plads. Bavariaen 
havde sidste år i Danmark mødt en båd fra 
Nibe. Vi regnede ud, efter deres beskrivelse, 
at det måtte være den lyseblå Nicholsson.

Caroline lå i Gluppöbassinet, en af de 
mest besøgte naturhavne i skærgården.

Lis forberedte næste dags frokost hele 
eftermiddagen. Jeg gjorde lidt rent og fiskede. 
Vi nød solen på klippen om aftenen. Når 
vi gik i land, havde vi klipperne for os selv. 
Vejrudsigten sagde vind i nat fra nordøst.

Onsdag den 13. juli.  Pinnø (Solustholmen)
Nattevinden blev nu mere østlig, og vi fik 
megen uro i vigen. Heldigvis havde jeg lagt 
en line ud, som tog de værste ryk i båden og 
aflastede hækankeret en smule. Selv om vin-
den vækkede os klokken 4, blev vi liggende 
til klokken 8.30. Vinden drejede igen mod 

Resten af beretningen kan læses på hjemme-
siden www.nibe-sejlklub.dk under ”sejler-
beretninger”. Her er der også gode billeder 
fra turen. Måske bringes en fortsættelse i 
næste nummer, hvis der bliver plads inden 
for de 32 sider der er maksimum af hensyn 
til porto.
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Standerhejsning og dåb

Standeren går til tops før dåb af de nye joller, der ses i forgrunden.

De nye terajoller blev døbt af ungdoms-
sejlerne lige efter standerhejsningen. Efter 
pølsespisning blev jollerne søsat i havnen, 
og fik ders jomfutur efter dåben.

Traditionen tro holdt formanden, Lene 
Åbom, tale før blæsten gik frisk over Limfjor-
dens vande, accompagneret af hornmusik 
blæst af Thomas og Knud Erik. Herefter gik 
standeren til tops, hvorefter der blev spist 
pølser mv.

Som noget særligt i år, skulle ungdoms-
afdelingens 3 nye terajoller døbes. Jollerne 
er sponsoreret af Den Lille Fede, Sifa og 
Aalborg fritids- og kulturforvaltning.


