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Martin
Helledie

Formanden har ordet ...
Vi har desværre sidste år mistet et medlem,
Tage Jørgensen. Æret være hans minde.
Det årlige brugermøde med Jammerbugt
Kommune forløb i god ro og orden - se
referat andet sted i bladet. Herfra skal lyde
en tak til kommunen v/ Peter Lauersen og
Tove Olsen for godt samarbejde.
Antal gæstesejlere, der anduvede Attrup
Havn var 174 både fra frihavne og 38 både
fra andre havne.
Vores årlige generalforsamling afholdes
tirsdag den 17. februar kl. 19.00 i havnecafeen, og jeg vil opfordre så mange som
muligt til at deltage. Se dagsordenen andet
sted i bladet.

Bestyrelsen finder tiden moden til at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer
fra 7 til 5. Det kræver en ændring af § 12 i
vedtægterne.
Det går mod lysere tider, og vi har forhåbentlig en god sejlersæson i vente.
Med disse ord vil jeg ønske alle et rigtig
godt nytår.
Venlig hilsen
Martin Helledi

Forsidefoto:
Attrup Havn i vintersol.
Foto: Hans Johnsen.
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Skal din båd have
Skal din bedste
båd have den bedste
motor?
den
motor?
Så vælg en Yamaha-motor – findes ikke bedre

Med en Yamaha-påhængsmotorer får du en motor, der:
Så
vælg en Yamaha motor
• er godkendt til redningsbrug
Autoriseret
har startspærre
marineværksted
–••Skal
findes
ikke
bedre
findes i alle
størrelser
el-motorden
til 350 hk
din
båd- frahave
bedste motor?
•Så
kan
optimeres
med ekstraudstyr
vælg
en Yamaha-motor
– findes ikke bedre
• er brugervenlig

Med en Yamaha-påhængsmotorer får du en motor, der:
• er godkendt til redningsbrug
• har startspærre
• findes i alle størrelser - fra el-motor til 350 hk
• kan optimeres med ekstraudstyr
• er brugervenlig

20 min.
fra Aalborg

Vores sommer med »Siff«
Som pensionister er Herdis og Villy nogle
af Attrup’s mest flittige sejlere, så Svanen
har bedt dem fortælle lidt om, hvordan sejlersæsonen 2014 er forløbet. Her er deres
hyggelige beretning om Limfjordssejlads,
fællesskab, børnebørn og sejlervenner
Efter nogle fødselsdage, guldbryllup og
konfirmation fik vi endelig taget hul på sejlersæsonen den 31. maj.
Første tur var en weekendtur til Aalborg
sammen med Inge & Verner og Kirsten &
Bjarne. Det blev en rigtig hyggelig tur.
Næste tur gik til Amtoft. Der traf vi Ulla
& Jhonny fra Aalborg og fik en hyggelig
snak med dem. Vores svigersøn kom også
lige forbi, men det var på motorcykel. Der

var selvfølgelig også en kop kaffe til ham.
Fra Amtoft sejlede vi til Thisted og blev
der et par dage. Der traf vi så Kathrine &
Frans og Bodil & Ole, og vi hyggede os
med øl og hjemmelavet gran-snaps fra eget
lager.
Så ringede Lilli og spurgte om vi ikke
kunne mødes i Vildsund. Det kunne vi
selvfølgelig godt, så vi forlod Thisted og
nåede frem til Vildsund lige til aftensmad
tid.
Fra Vildsund gik turen sydover til Doverodde og derfra videre til Jegindø, hele
vejen for sejl og god vind. Desværre forsvandt vinden da vi skulle videre til Glyngøre, men kun lige indtil vi ankom. Så begyndte det at blæse op og vi fik også en
omgang regnvejr.

Skipper

Skippers kone

Autoriseret
marineværksted
20 min.
fra Aalborg

Har du en brugt
motor, siger vi:
”Byt til nyt”

GJØL MARINECENTER A/S • LIMFJORDSGADE 44 • 9440 ÅBYBRO • 98277515 •
WWW.GJOEL-MARINECENTER.DK
Har du en brugt
motor, siger vi:
”Byt til nyt”

GJØL MARINECENTER A/S • LIMFJORDSGADE 44 • 9440 ÅBYBRO • 98277515 •
WWW.GJOEL-MARINECENTER.DK
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Børnebørn ombord
Tilbage i Attrup var der lige et par fester
der skulle overstås. Så begyndte børnebørnene at spørge, om vi ikke snart skulle ud
at sejle.
De første to kommer om bord, og vi
sejler til Rønbjerg. Der var nogle enkelte
mariehøns, og ungerne synes de var noget
så søde - lige indtil vi kom op til toiletbygningen i Rønbjerg. Der var muren og
sternbrættet helt røde af millioner af mariehøns, og de ville bide. Så var de ikke så
søde mere.
Dagen efter sejlede vi til Fur, hvor børnenes forældre kom og hentede dem. Vi
fortsatte alene til Nykøbing Mors og fejrede vores 53 års bryllupsdag med noget
godt at spise.
Efter at have været hjemme til gadefest
på Canada, blev det tid til at andre af vores
børnebørn skulle med ud at sejle. Vi satte
kursen mod Gjøl, og Trine på 16 styrede
båden. Hun er meget interesseret i at sejle
og havde derfor også mange spørgsmål til
det at sejle en båd. Desværre skulle hun på
arbejde næste dag, så hun blev afhentet på
havnen om aftenen.
I stedet får vi Jeanne med ombord, og vi
sejer til Nibe. Efter en enkelt overnatning
gik turen tilbage til Attrup. Vi bliver i båden et par dage inden vi tager helt hjem.
Sundsøre og Hvalpsund
Så blev det tid at invitere vores søde nabo
Birgit med på en sejltur - som en lille belønning for noget syarbejde hun har lavet
for os.
Første stop er Ejerslev, hvor vi spadserede en tur rundt om molergraven. Der er
fint at gå, for de har lavet en dejlig bred sti
hele vejen rundt.
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Det gode skib »Siff«

Fra Ejerslev sætter vi kursen mod Fur.
Der er godt nok ingen vind, men vi sætter alligevel sejlene - om ikke for andet, så
fordi det ser godt ud. Vi fik dog ikke megen
hjælp, så turen tog 6½ time.
Dagen efter sejlede vi videre til Sundsøre, hvor vi besøgte det lille museum der
er indrettet i den gamle stationsbygning på
havnen. Det var vældig interessant at se,
hvordan man i gamle dage sejlede folk, fæ
og sædekorn over til Hvalpsund.
Vi fulgte eksemplet og tog også over på
den anden side. Hvalpsund er med i frihavnsordningen, så det er noget billigere at
ligge der. Desværre blev vejret også dårligere, så vi vidste ikke rigtig om vi skulle
blive eller tage hjem. Til slut tog Villy en
rask beslutning, trak i regntøjet og vi kastede fortøjningerne. Af sted mod Attrup.
Tid til nødhjælp
Sommeren går på hæld og vi gør klar til

sæsonens sidste tur. Den går igen til Amtoft - denne gang sammen med Lilli &
Finn. Fra Amtoft sejler vi til Ejerslev og
derfra videre til Glyngøre. Lilli og jeg laver aftensmad, og vi skal rigtig til at hygge
os da jeg bliver stukket af en bi på undersiden af tungen. Det resulterede i en tur på
Viborg sygehus, hvor jeg lå i et helt døgn.
På vejen hjem til Attrup mødte vi en
sejlbåd uden mast. Den var gået i stå, og
manden kunne ikke få motoren i gang igen,
så vi tog ham med til Løgstør med båden
bundet fast til siden af vores. Undervejs
prøvede vi at ringe til havnefogeden for at
få anvist en plads til havaristen, men det
var ikke uden problemer, for der var træskibstræf i byen.
Vi forsøger at nå frem til Aggersundbroen inden lukketid, men der bliver ikke
åbnet, så vi går tilbage til Løgstør for at
overnatte. Næste morgen prøver vi så igen,
men stadig uden held. Brovagten var simpelthen faldet i søvn! Vi får ham dog vækket over VHF’en, og så skal jeg love for at
broen kom op i en fart.

Det var et lille uddrag af vores sejleroplevelser i sæsonen 2014. Håber I har nydt
»turen«.
Herdis & Villy

I havn i Thisted

Husk ...
Som et sikkert forårstegn er tidspunktet
for den årlige arbejdsdag på havnen nu
fastlagt. Det samme er datoen for standerhejsningen:

Arbejdsdag på havnen
lørdag den 18. april kl. 9.00
Standerhejsning
lørdag den 25. april kl. 18.00
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Medsejler(e) M/K søges ...

Her er Gøsta og hans dejlige skude "Spica" i vintertøj. Det ser ud som om Gøsta sover,
men det gør han ikke. Han sidder og drømmer om sol og sommer, blå himmel og grønt
vand.
Gøsta elsker nemlig at sejle, men helst ikke alene. Derfor søger han til den kommende
sæson en gast eller to - evt. flere på skift - som har lyst til at sejle med på korte eller længere ture. Det kunne f.eks. bare være et smut ud på fjorden, eller en længere tur til f.eks.
Sverige eller Sydhavsøerne.
Om du er M eller K,
befaren eller ubefaren,
eller bare vil med som almindelig turist - det er ligegyldigt. Godt humør er
derimod en klar fordel, for
sådan er Gøsta også selv.
Du får egen kahyt ombord, så der bliver også
bliver plads til din køjesæk og lidt privatliv, trods
alt.
Interesseret? Så ring eller skriv til
Gøsta Madsen
Mobil: 41 42 30 02
Email: goesta@sol.dk

Brugermøde med kommunen ...
Bådelaugets årlige møde med kommunen
fandt sted den 14. november 2014. Fra Bådelauget deltog Martin Helledie og Viggo
Langballe. Jammerbugt kommune var repræsenteret af Peter Laursen og Tove Olsen.
Orientering fra Teknik og Forsyningsafdelingen
Alle vandslangerne på havnen er nu
skiftet til godkendte drikkevandsslanger.
Der er indgået en 3 årig kontrakt med
Marinaguide. Klubberne bedes være obs.
på indberetning af aktiviteter i området til
Kultunaut, hvor Marinaguide henter oplysninger fra.
Der er taget nogle flotte luftfoto af de 3
kommunale havne. Billederne kan benyttes af klubberne på havnen .
Der er ved Naturstyrelsen søgt om nye
klaptilladelser gældende fra 2015 for de tre
kommunale havne , og arbejdet med udbud
af oprensning af sejlrender er i gang.
Der er på det kommunale anlægsbudget
for 2015 afsat 9,3 mio. kr. på det tekniske
område mod 7,5 mio. kr. i 2014. Nordre
spunsvæg i Gjøl Havn er i dårlig stand, og
ønskes istandsat i 2015.
Taksterne for havneområdet forbliver
uændrede i 2015.
Servicebygningen
Kontrakten med Elian er afsluttet, og der
er endnu ikke fundet en ny forpagter til
stedet. Restauranten har været lejet ud en
enkelt gang i løbet af sommeren – og udlånt til flere af bådelaugets arrangementer
på havnen.
Der har været tilknyttet et rengøringsfirma til at holde servicebygningen ren i
sæsonen. Der er gjort rent 1 gang ugentligt
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i lavsæsonen og 2 gange ugentligt i højsæsonen.
Der har været en del problemer med afløbet fra servicebygningen . Der er blevet
spulet flere gange i løbet af sæsonen. Efter
undersøgelse med kloakkamera, hvor der
blev fundet en »prop”, er problemet løst.
Det er aftalt med bådelauget, at de benytter opbevaringsrummet ved siden af bådelaugets lokale indtil videre.
Emner fra Attrup Bådelaug
Bådelauget mener, at nogle af pælene, der
holder bådene på pladserne, er ved at være
dårlige. Det blev besluttet, at forvaltningen
lader Havnecon undersøge pælenes levetid.
Det blev nævnt, at der i bl.a. Hals og
Sundby-Hvorup er anvendt pæle fremstillet af genbrugsplast.
Der blev udleveret statistik over antallet
af besøgende i Attrup Havn for 2014. Der
er stadig mange ledige bådpladser i Attrup.
Vinteropbevaringspladsen
På grund af manglende flytning af bådvogne på vinteropbevaringspladsen har det
ikke været muligt at få slået alt græsset i
efteråret 2014.
Der er meget få bådejere, som benytter
vinteropbevaringspladsen. Man var enige
om, at ønsket om en afretning af pladsen
ikke prioriteres højt p.g.a. omkostningen
på ca. 30.000 kr. og den ringe benyttelse
af pladsen.
Udendørs arealer
Der var generel ros for vedligeholdelsen af
udendørs areal og plænen ved havnen.
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Derimod var bådelauget slet ikke tilfreds
med rengøringen og vedligeholdelsen
af det offentlige toilet, som er på havnen.
Flere gange i løbet af sommeren, har bådejerne selv gjort rent her. Det checkes om
toilet og håndvask trænger til udskiftning
p.g.a. slid.
Pris for gæstesejlere
Attrup bådelaug ønsker, at taksterne for
gæstesejlere i Attrup Havn nedsættes i for-

hold til Gjøl Havn. Ønsket begrundes med
ringere faciliteter i havnen. Her er bl.a.
ikke adgang til vaskemaskine, tørretumbler
og legeplads. Havneopsynet kommer ofte
meget tidligt om morgenen, så mange gæstesejlere når ikke at hilse på ham.
Ønsket bliver taget med til budget 2016.
Budgettet for 2015 og dermed taksterne
i 2015 er vedtaget.

Fotokonkurrence...
Rygtet om fotokonkurrencen i Svanen har bredt sig som en steppebrand - eller skal vi hellere sige som ringe i vandet. Der er i hvert fald indkommet forslag til den ellers så tomme
spalte. Til trods for udsigten til flotte vin-præmier, er der dog kun blevet til et enkelt foto,
så vi har en klar vinder denne gang.
Det er såmænd vores gode sejlerkollega, middelhavsfarer og foredragsholder Keld Agesen, der har indsendt dette billede af glade børn der hopper i bølgen fra »Anna Sofie«s dæk i nærheden af
Sardinien.Vi kvitterer for bidraget med en god flaske italiensk rødvin - i håb om at lidt flere vil deltage i
konkurrencen fremover.
PS: Keld havde egentlig indsendt to billeder med omtrent samme motiv, men selv Svanen skal spare, så
vi har valgt kun at præmiere det ene.
Red.

Chr. Guldhammer Jensen a/s

Dyrlægegården
Kirkegade 74 - 9460 Brovst
Tlf. 98 23 23 00 · Fax. 98 23 11 23

Skal der være fest?
Så bestil lækker og velsmagende buffet,
smørrebrød, sandwich m.m. fra din lokale
leverandør af hjemmelavet, nordjysk mad.

Tlf. 21 27 20 80. www.gadekoekkenet.dk

Poststrædet 7 . Skovsgaard
9460 Brovst · Tlf. 98 23 14 43
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Expert Brovst
Jernbanegade 9-11
9460 Brovst
Tlf. 98 23 23 50

Skovsgaard
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Generalforsamling
i Attrup Bådelaug
Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 19.00 i Havnecafeen
Dagsorden
			

1. Valg af dirigent

			

2. Bestyrelsens beretning

			

3. Aflæggelse af regnskab

			

4. Fastlæggelse af kontingent

			

5. Indkomne forslag

			
			
			
			
			

6. Valg til bestyrelsen
På valg er Martin Helledie,
Viggo Langballe og Jørn
Simonsen. Frank Pilgaard er
på valg som suppleant

			
			
			

7. Valg af revisor
På valg er Hans Jørgen
Pedersen

Sang fra de
varme lande ...
Et par skibe ligger stadig i havnen og
venter på foråret, men ellers er der tomt
og trist på havnen.
Havnecaféen har lukket øjnene, måske for
altid, men den 25.11.14 blev tornerosesøvnen midlertidig afbrudt, da lokalet fyldtes
af eventyrlystne sejlere, der sugede indtryk
til sig fra Keld og Vandas drømmetogt i de
varme lande.
Et par timer med billeder og søforklaringer ledsaget af beskøjter og skibsøl. Jo, det
var
Alexen rigtig eventyr.

Kære
sejlervenner
i Attrup...
Hjertelig tak for venlig opmærksomhed
ved vores diamantbryllup den 7. november
2014.
Vi havde en uforglemmelig dag i herligt
selskab med familie og gode venner.
Nu håber vi bare det snart bliver sommer, så vi kan genoptage sejlerlivet og mødes med jer alle igen.

			8. Eventuelt
Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest tirsdag den 10. februar.
Bestyrelsen stiller forslag om ændring vedtægternes pgf. 12 første afsnit, der
omhandler antallet af bestyrelsesmedlemmer. Det forslås at reducere antallet fra 7
til 5 og antallet af suppleanter fra 2 til 1. Forslaget lyder således:
Pgf. 12: Lauget ledes af en bestyrelse på fem personer. Disse vælges for en
toårig periode, således at der skiftevis afgår tre og to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. De år hvor
der vælges to bestyrelsesmedlemmer, vælges også 1 suppleant, ligeledes for en
periode af to år.
						På bestyrelsens vegne
						Martin Helledie
En dybt koncentreret foredragsholder mellem notater,
landkort, computer og fremviser.
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Med sejlerhilsen og på snarligt gensyn
		
Mary og Karl Johan
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Attrup Bådelaugs bestyrelse

Østergade - 9460 Brovst
Abningstider:
Mandag-fredag kl. 9-20

Martin Helledie
Tlf. 9823 6269
mh@det-stemmer.dk
Formand

Gøsta Madsen
Tlf. 4142 3002
goesta@sol.dk

Verner L. Jensen
Tlf. 2214 4054
miri@mail.tele.dk
Næstformand

Viggo Langballe
Tlf. 9823 817
ann-viggo@events.dk
Kasserer

Egon Møller
Jørn Simonsen
Troels B. M.
Tlf. 9823 3203
Tlf. 2062 5646
Melgaard
jrnsimonsen43@live.dk beritegon@
Tlf. 3011 7377
turbopost.dk
qajaqzone@gmail.com
1. suppleant

Dagens sømandsvits
Et stort slagskib er
ude at sejle på patrulje om natten. Pludselig ser kaptajnen et
lys, der kommer lige
imod dem. Han tager
den store morselygte og morser:
- DREJ 30 GRADER
STYRBORD ØJEBLIKKELIGT!
Lidt efter kommer svaret:
- DET KAN DU SELV GØRE!
Kaptajnen bliver lidt irriteret og morser
igen: - JEG ER KAPTAJN. DREJ SÅ 30
GRADER STYRBORD!
Lidt efter kommer det nye svar:
- JEG ER MATROS, OG JEG VIGER
IKKE!
Nu er kaptajnen rigtig godt sur og morser:
- JEG ER ET STORT SLAGSKIB.
NU FLYTTER DU DIG!
Svaret kommer lidt efter:
- JEG ER ET FYRTÅRN! KOM IGEN!
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Hans F. Johnsen
Tlf. 4062 0093
hans.johnsen@mail.tele.dk
Sekretær / Rekaktør

Frank Pilgaard
Tlf. 4087 0383
mail@worktrade.dk
2. suppleant

98 23 34 50

Attrup

Camping

Attrupvej 3, Attrup - 9460 Brovst
Tlf. 98231413 - Mobil 23315123
email: info@attrupcamping.dk

PUR TEKNIK A/S

elig

Skovsgaard Hotel
og hygg
God madre...
atmosfæ

Hovedgaden 26 · Skovsgaard
9460 Brovst · Tlf. 9823 0400

e-mail: skovsgaardhotel@mail.dk

Lørdag kl. 9-16 søndag kl. 10-16

Aarupvej 6 - Skovsgaard
9460 Brovst - Denmark
Statsautoriseret ejendomsmægler og valuar MEL

Jørgen Klug · Brovst

Kirkegade 1A · 9460 Brovst · Tlf. 9823 0800
www.husavisen.dk · e-mail: 9460@jklug.dk

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

Jammerbugtens
Køkkencenter
Vestergade 62-64 · 9460 Brovst
Telefon 98 23 29 90
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EDC Mæglerne
Morten Brix

- en
oplevelse
værd!

- vi maler bedre ...

Jernbanegade 8 - 9460 Brovst
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

SG - Malerservice
Nyt Syn Brovst · Optik · Anytime
Jernbanegade 35 · 9460 Brovst
Tlf. 98 23 10 25 · Email: brovst@nytsyn.dk.
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40 90 99 00

- frisk brød
hver dag!
»Svanen« udkommer maj 2015
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