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Alt i EL på båden...
		
		

Kølebokse • Varme • Pumper •
Batterier • Solceller • Ladeapparater

		

Salg, service og installation
Stort lager af rustfri skruer og bolte

		

Aut. el-installatør
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Agesen EL-teknik Aps
Som egnens lokalbank
véd vi, det er vigtigt
med støtte til
foreningslivet

- læs mere på www.ebh-bank.dk
»Svanen« udkommer igen medio maj ’08 - Deadline for artikler er primo maj ’08
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ALT TIL BÅDEN
Jernbanegade 12 - 9460 Brovst - Tlf. 98 23 13 66

EDC Mæglerne
Morten Brix
Jernbanegade 8 - 9460 Brovst

Brovst Malerfirma
Svend E. Myrup ApS
Terndrupvej 81

Telefon 98 23 24 44 • E-mail: 946@edc.dk

Åbningstider:
Hverdage kl. 9.00-17.00. Lørdage kl. 10.00-13.00
Telefon svarer også aften og weekend

Ingen
søforklaring...

www.gjoel-marinecenter.dk

- man handler
da hos...
Jernbanegade 17 • 9460 Brovst • Tlf. 98 23 10 41

Sprøjtelakering og
afslibning af gulve

Tlf. 98 23 22 70

Alt i...
Sportsudstyr
Fritidsbeklædning

Østergade - 9460 Brovst
Abningstider:
Mandag-fredag kl. 9-20
Lørdag kl. 9-16 søndag kl. 10-16

Poul Johansen
Ejendomsmægler
Jernbanegade 8
9460 Brovst
Tlf. 98 23 11 30

Søndergade 1
9690 Fjerritslev
Tlf. 98 21 30 33

Jernbanegade 2 - 4
9460 Brovst . 98 23 10 60

Jernbanegade 31 • 9460 Brovst

Tlf. 98 23 30 00

Brovst
Kirkegade 1 • 9460 Brovst
Tlf.: 96 44 01 44
E-mail: 9460@nybolig.dk

BROVST TÆPPER
& GARDINER
Jernbanegade 25
9460 Brovst

98 23 25 00
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Formanden
har ordet...
Keld Agesen
Formand

Lige nu hvor vi (i skrivende stund)
nærmer os solhverv, og vi begynder at nærme os lysere tider, vil jeg
prøve at redegøre for afholdte og
kommende aktiviteter. Bådelauget
holdt traditionen tro afriggerfest den
27. oktober. Der var fremmødt ca. 25
personer, så det er efterhånden en
lille procentdel, der møder op. Men
tak til de fremmødte, vi fik som sædvanligt en hyggelig aften.
Den 15. november havde vi møde
med Lone Nielsen og Peter Lauersen fra Jammerbugt Kommune. Vi
blev orienteret om kommunens planer for havnen i det kommende år,
ligesom vi fra bådelauget kom med
vore ønsker og kritik. Jeg kan oplyse,
at mødet foregik på en god og saglig
måde, og at man ville tage bådelauget
med på råd ved kommende arbejder.
Referat fra mødet findes andetsteds i bladet.
Vi har i bestyrelsen planlagt to arrangementer for den kommende vinter; der vil komme meddelelse her i
bladet.

Vores årlige generalforsamling vil
blive afholdt den 25. februar, og jeg
vil opfordre så mange som muligt til
at deltage.
Jeg håber, at vi kan få en god og
saglig debat, og at vi i bådelauget også
fremover kan være med til at præge
udviklingen af Attrup Havn. Til slut vil
jeg ønske alle et godt nytår.
Med venlig hilsen
Keld Agesen

Forsidebilledet
Det er ikke dig, der skal opsøge hverken
neurolog eller optiker, for hvad du ser, er et
resultat af Alex’ forskning. Den får dig til at
se forvanskningen i øjnene. Han har nemlig
opfundet Det psykedeliske Kamera. Nu forsker han videre i jagten på Det psykedeliske
Røntgenapparat, så man i fremtiden kan
undgå fejloperationer.
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Referat af brugermøde

afholdt den 15. november 2007 mellem Attrup Bådelaug, Attrup Ungdomssejlere og
repræsentanter fra kommunen
Fra Attrup Bådelaug deltog: Keld Agesen,
Jan Levisen og Egon Møller. Fra Ungdomssejlerne deltog: Else Sørensen, Per
Larsen og Jan Agesen. Fra kommunen
deltog: Peter Laursen, Niels Grønning og
Lone Nielsen (ref.)
Peter bød velkommen til årets 2.
møde, hvormed hensigten er gensidig orientering og i øvrigt generel
evaluering af forløbet af den forgangne sæson.
Driftsbudget 2008 for havnen er
tilsvarende, hvad vi har haft i 2007.
Taksterne for bådleje i 2008 er på
højde med takster for Gjøl Havn og
udregnes efter pladsbredde.
Peter orienterede endvidere om,
hvordan vi til anlægsarbejder havde
søgt om 215.000 kr. til Østmolen og
150.000 kr. til reparation af øvrige
moler, hvor træværk burde udskiftes
helt ned til betonen. Pæle trænger
også til udskiftning, lige som der er
brug for et antal større pladser.
Politisk har man erkendt, at der
er behov for midler til reparationer,
men penge er endnu ikke bevilget.
Der er afsat en pulje på ca. 38 mio.
kr. til anlægsarbejder i 2008, og i det
nye år kan man søge midler af denne
pulje, hvilket vi vil gøre.
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Klubberne blev lovet, at de ville
blive taget med på råd, hvad angår
prioriteringen og udformningen af
de projekter, der i givet fald vil blive
bevilget midler til. Her skal også huskes repræsentant vedr. joller.
Ungdomssejlerne har fjernet den
gule skurvogn. Det har pyntet betydeligt på helhedsindtrykket, når man
kommer ned til havnen. Behovet
herefter er så en anden bygning. Der
blev drøftet ”fiskerskure” tilsvarene
skurene på Gjøl, nyt hus o.a.
Peter forklarede, hvordan klubber
til konkrete projekter kunne søge
midler via Tema- og Udviklingsudvalget. En kontaktperson her kan være
Mette Ankjær på Rådhuset i Aabybro. Hun kan forklare fremgangsmåden. M.h.t. den planlægningsmæssige
side af sagen er Forsyningsafdelingen
gerne behjælpelig, også med at finde
respektive medarbejdere, der kan bidrage. Ungdomssejlerne vil arbejde
videre med ideerne og indtil de realiseres evt. leje en skurvogn.
Bådelauget har foretaget en udvidelse af terrasse og isat vindue. Udvidelsen ser flot ud og virker efter
hensigten.
Der har i sæsonens løb været nogen utilfredshed bl.a. med rengøring,
havnefogedens manglende tilstede-

Chr. Guldhammer Jensen a/s
Dyrlægegården
Kirkegade 74 - 9460 Brovst
Tlf. 98 23 23 00
Fax. 98 23 11 23

MATHIS VÆRFT A/S

BÅDEBYGGERVEJ 7 – TLF. 98 12 05 50 – AALBORG
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Attrup Bådelaugs bestyrelse

Keld Agesen
Tlf. 98 23 20 10

Egon Møller
Tlf. 98 23 32 03

Fin Torp
Tlf. 98 21 18 25

Jan Levison
Tlf. 98 23 84 86

Viggo Langballe
Tlf. xx xx xx xx

Formand

Næstformand.

Kasserer

Kranansvarlig

(Er på vej til fotografen)

Havnefoged

Bjarne Segefjord
Tlf. 98 23 61 64

Hans F. Johnsen
Tlf. 40 62 00 93

Redaktør af Svanen

Ladepladsansvarlig

Niels Grønning
Tlf. 41 91 11 69

Attrup Havn
Ladepladsen 8
9460 Brovst

Indkaldelse til ordinær

generalforsamling
i Multimediehuset
mandag
den 25. februar
kl. 19

Attrup Bådelaugs mail-liste...
Keld Agesen..................................................
Egon Møller..................................................
Fin Torp..........................................................
Bjarne Segefjord..........................................
Hans F. Johnsen............................................
Egon Heising.................................................
Knud Spangsberg.........................................
John V. Hejlesen............................................
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værelse. Skiltning om betaling ved
slæbestedet, fast træffetid for havnefoged kunne bl.a. være ønskelig.
Forsyningen oplyste, at der sæsonen igennem har været afholdt
møder om problemerne, og at vi til
stadighed forsøger at gøre det bedre.
Ideerne om bedre skiltning af faste
træffetider skal lige drøftes internt
og vil blive iværksat fra næste sæson.
Hermed sluttede mødet, og man
var enige om at holde løbende kontakt fremover.
				
Lone Nielsen (ref.)

keld@agesen.dk
emp@siemens.com
lilli-torp@mail.tele.dk
bjarne.segefjord@mail.tele.dk
hans.johnsen@mail.tele.dk
kheising@acnord.dk
knud-spangsberg@get2net.dk
jvhe@aats.dk

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Kassererens beretning
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse
På valg er Keld, Egon, Hans og Finn

6. Valg af revisor
7. Eventuelt
Bestyrelsen
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Kommende
oplevelser
- hvis man ellers gider opleve noget...
Hans Kokholm

er en erfaren sejler. Han har bl.a. været Jorden rundt i en Ballad »S/Y Joy«.
Hans kone skiftevis på- og afmønstrede, så en del af turen var Kokholm Skipper Ensom. Lørdag den 16.
februar får vi mulighed for at møde
ham i Multimediehuset fra kl. 14.00.
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Han kalder sit foredrag:

15.000 mil
fra Nykøbing
til Tahiti

Lise sælger denne lørdag øl, vand,
kaffe og brød.
Entré: 25 kroner

Vi be’r bare
guderne
om godt vejr ...
I sin tale ved afriggerfesten havde
man måske forventet, at vores formand havde raset mod vejrgudernes
behandling af det lystsejlende folk.
Men nej – formanden er af den sagtmodig art, som blot konstaterede, at
sommeren ikke havde været værd at
skrive hjem om. Man kunne kun håbe
på, at den næste sæson ville blive
bedre. Det er heller ikke godt at rage
uklar med guderne.
Anmeldelserne af sommeren kom
pø om pø i små portioner. Nå – du fik

nok ikke din båd i vandet i år! Men du
er ikke gået glip af noget! Og der var
beretningen fra en, som kun havde
været ude tre – eftermiddage – i løbet af hele sejlersæsonen. Plus efterretninger fra dem der godt nok var
stukket til havs, men havde oplevet
dramatiske øjeblikke, når de skulle
have skuden i havn.
Der er altså al mulig grund til at
be’ guderne om godt vejr. Men de er
nok blæst ad helvede til hele bundtet.
Red.
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- til gæstesejlere...

Kommende
oplevelser
- hvis man ellers gider opleve noget...

… et andet skib at føre!
Således lader Ludvig Holberg sin
politiske kandestøber småfilosofere
over forskellen på teori og praksis.
Og helt konkret er dette stadig god
latin på bjerget.
Nu har Attrup Bådelaug virkelig
lagt sig i tovværket for at gøre indsejlingen til havnen nem og overskuelig.
Alligevel er der stadig danske sejlere
som ømmer sig over besværlighe-

derne eller som ikke anduver havnen.
Det interessante er at gæstesejlere
fra andre nationer ikke har besvær
med at komme ind.
Forklaringen er enkel: Gæstesejlerne har investeret i opdaterede søkort. Det er danskerne for nærige til.
Red.

Se forøvrigt på www.attruphavn.dk.
På forsiden er der et link: Søkort - Sådan finder du til Attrup havn.

Viggo Langballe

har arrangeret besøg på

Flådestation Frederikshavn

Det finder sted lørdag den 8. marts fra kl. 14.00 til 16.00 i den såkaldte tentative (forsøgsvise) besøgstid. Vi må så håbe, at forsøget lykkes. Man lukker
begribeligvis ikke hvem som helst ind på militært område.
Tilmelding til Viggo på mailadressen:
ann-viggo@events.dk senest den 24. februar af hensyn til persongodkendelse
ved Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). Der skal oplyses fulde navn, adresse
samt CPR-nummer. Alle oplysninger behandles som fortrolige personoplysninger. Spioner og terrorister vil blive forment adgang, men dem har vi vist
ingen af i vores pæne lille flok.
På flådestationen skal vi se på nogle skibe, f.eks. isbrydere og inspektionsskibe og hvad der ellers måtte befinde sig i bassinerne. Måske ligger Dannebrog fortøjet, og så kan man da drømme sig til et togt med konge-familien.
Der bliver ingen fælles transport. Vi befordrer os individuelt eller aftaler
at fylde
bilen op.
				
Red.
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Resterne
fra de mættes
bord

Der var ellers lagt op til, at den
traditionsrige 4.-juledags-frokost på
resterne af ædegildet skulle afvikles i
cafeteriet, men så var der kommet en
slæde i vejen i form af et fødselsdagsselskab, og så søgte vi – 12 i alt – ind
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”Om Læ”. Det var netop, hvad arealet
kunne rumme, uden at man kom til at
sidde tegnebogen af hinanden. Havde
vi uden problemer fået tilladelse til at
udvide terrassen, kunne vi vel også få
tilladelse til en udvidelse af ”Om Læ”.

Jørgen Klug * Brovst

PUR TEKNIK A/S

Tlf. 98 23 08 00•Fax. 98 23 08 01

Aarupvej 6 - Skovsgaard
9460 Brovst - Denmark

Jernbanegade 1• 9460 Brovst
E-mail: post@brovst.estate-maeglerne.dk

Formidler af fast ejendom
finansiering og forsikring

Men vi kom ikke videre med planen,
for ingen havde tommestok med.
Som festligheden skred frem, udvidedes planen med plads til hængekøjer
for de overnattende (nu da bådene
var taget på land), gerne designet
som styrbords- og bagbordsbanje.
Et af deltagerparrene havde medbragt en såkaldt ungdomsdrik – i
hvert fald én som ungdommen sætter
pris på. Det var en kalkhvid flydende
Gajol med påskriften ”for voksne”
– blot for at signalere over for ungdommen, at den må vente nogle år,
før den går løs på smeltet Gajol. Men
se til, om den venter! Den smagte af
medicin, men kan erhverves uden recept.Vi drak tappert af ungdomseleksiren og følte os, som aftenen skred
frem, yngre og yngre. Det var her,
banjerne blev bragt på bane.
Med til traditionen hører også
pakkefesten. Da alle 12 pakker var
fjernet fra puljen, begyndte de under
stor moro at suse på kryds og tværs
over bordet. Der blev talt en del om
snyderi, men alle holdt sig på dydens
smalle sti. Navnlig én pakke tiltrak
sig opmærksomhed. En terningfor-

Phone (45) 98 23 37 00
Fax
(45) 98 23 37 60

met sag med målene cirka 15 x 15 x
15 cm. – men pakket ind i sølvpapir.
Umiddelbart signalerede den pakkepuljens største værdi, men vender
man psykologien på hovedet, kan realiteten være, at den kun indeholder
varm luft. Indholdet viste sig at være
en med låsetøj forsynet lufttæt boks
i plastic, velegnet til madvarer af den
letfordærvelige slags. Den strandede
sluttelig hos Villy, som for længst havde indset emballagens værdi og derfor ønskede at bruge sølvpapiret til
en pakke næste år. Sølvpapiret blev
lagt pænt sammen og anbragt i boksen.
Så nu – Villy – er det er det op til
dig, om du vil tage røven på os alle
ved næste pakkefest.
Vel mødt! – det er faktisk festligt.
		
bs
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