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Martin
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Formanden
har ordet ...

Som det sig hør og bør, vil jeg begynde år
2014 med at ønske alle et godt nytår!
Vi har desværre i 2013 mistet vores hyggelige medlem Leif Nielsen. Æret være
Leifs minde.
Vores årlige brugermøde med kommunen, forløb godt og roligt uden de store
sværdslag. Dog ønskede Kommunen at vi
afgav retten til at afholde større arengementer i Attrup Havnecafé. Dette ønske
har vi afvist.
Elian har valgt at stoppe som forpagter.
Herfra skal lyde en tak til Elian og personalet. Jammerbugt kommune har ansøgt om
en ny forpagter – vi må håbe, at det lykkes.
Opretning af vinteropbevaringspladsen
vil blive udført i år, efter at bådene er kommet i vandet.

18

For at ensrette tidspunktet for indtagning af bøjer, vil kommunen ansøge kystdirektoratet om datoændring fra 15.11 til
31.10 – samme tidspunkt som på Gjøl.
Der vil i svanen, ovenpå køkkenskabet,
være 2 nøgler til teknikrummet, så vi kan
komme derind i tilfælde af relæ-udfald.
Vi har et flot klubblad og en fin opdateret hjemmeside, som vi kan være stolte af.
Tak til Hans og Alex.
Annoncører i Svanen bidrager væsentligt til opretholdelse af vores klubblad.
Stor tak til alle annoncører – og en opfordring til laugets medlemmer, om at benytte
annoncørerne, når det er muligt!
Årets generalforsamling afholdes i februar. Se dagsordenen andetsteds i bladet.
Med disse ord vil jeg ønske alle et godt
2014.
Venlig hilsen
Martin Helledie

Forsidefoto: Fra øen Paxos, fotograferet af
Keld og Vanda under deres sommertogt
2013 i Middelhavet.
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»Anna Sofie« af Attrup
på sommertogt i Middelhavet
På redaktørens gentagne opfordringer har
Keld og Vanda sendt denne førstehåndsberetning fra deres sommertogt 2013, hvor
turen gik fra Marmaris i Tyrkiet til Marina
di Ragusa på Sicilien
Afrejse
Vi havde i år valgt at starte tidligt på året,
og så tage en tur hjem til Danmark – midt
sommer – for på den måde, at få noget af
den danske sommer med.
Den 25. april fløj vi fra Kastrup Lufthavn
med Pegasus Airlines (Tyrkisk selskab)
via Istanbul til Dalaman. Vi ankom noget
trætte sent om aftenen med taxa til Marmaris Yachtmarina, hvor »Anna Sofie« havde
overvintret i vandet. Vi var noget spændte
på at se båden, men marinaens folk havde
passet godt på den. Bortset fra et tykt lag
fint støv på dækket var alt tørt om bord.
Ingen klam og muggen lugt, som efter en
vinter i Danmark.

Sommertogt 2013

4

Det var noget af et vejrskifte, at komme til
Tyrkiet. Det startede med 30 grader dagen
efter, men ikke nok med det. Næste dag
blev vi stukket af et insekt, som vi kalder
»dovenfluen«. Det resulterede i – da vi
kom på land nogle dage senere for at bundmale – at jeg lavede en god aftale med et
par tyrkere, om at bundmale og polere. De
udførte et godt arbejde. Jeg var tilfreds, og
det tror jeg også de var.
Marmaris yachtmarina er en stor marina
med alle faciliteter, hvor man kan få alt
lavet til båden. De har to traverskraner,
hvoraf den største løfter både op til 360
ton. De har plads til ca. 1000 både i vandet
og lige så mange på land.
Allerede den første dag mødte vi »Jørgen
bådebygger« fra Hjarbæk. Ham havde vi
truffet et par gange sidste år. Jørgen havde
taget turen derned – via Donau og Sortehavet – som enesejler. Der var 9 danske
både som overvintrede i Marmaris. Nogle
af dem mødtes vi med senere på turen. Der
var en kanon-god restaurant på området,
hvor prisniveauet var meget rimeligt. Så
også her kom »dovenfluen« ind i billedet.
Blandt de mange både (mange nationaliteter) som overvintrede her, var der et godt
socialt liv. Man havde det godt i havnen,
men jeg tror også, der var en tendens til at
blive hængende .
Endelig i vandet
Efter 10 dage kom vi i vandet igen, og
så var der tid til at komme af sted (fri af

Vanda og »Anna Sofie« på øen Hydra i Peloponnes

»dovenfluen«). Vi tog det første stop i
Knidos – en naturhavn – som har haft stor
betydning i oldtiden. Kindos har tidligere
været en storby. Nu er byen et frilandsmuseum som en ruinby på flere kvadratkilometer. Selve havnen er en bugt, som
er godt beskyttet for de fleste vinde – og
vandet er klart som glas. Vi sejlede nordpå
langs den Tyrkiske kyst og nød de mange
bugter og gode ankerpladser. Kursen fulgte
kysten til Kusadasi, hvorfra vi udklarerede.
Indimellem sejlede vi uofficielle afstikkere
til nogle af de Græske øer, som her ligger
meget tæt på Tyrkiet.
Græsk papirnusseri
Det kunne måske være passende at redegøre lidt for regler og papirnusseri, når der
sejles mellem Grækenland og Tyrkiet.

Når der anduves til Grækenland – fra et
andet EU land – skal skipper, i den første
større havn, gå til havnepolitiet for at få et
transit-log. Et hæfte, hvor havnemyndighederne kan sætte deres stempel. Transit-loggen koster ca. 50 euro. Officielt – tror jeg
nok det skal være i hver havn – men grækerne er praktiske folk. De fleste kontorer,
jeg var på – sagde: »Det var tilstrækkeligt,
at få stemplet 1 gang om måneden – ellers
ville dit hæfte blive fyldt alt for hurtigt«.
Det er dog meget forskelligt, hvor nidkære
det Græske havnepoliti var i de forskellige
havne. Vi har i de 2,5 sæsoner – vi har tilbragt i Grækenland – kun haft brug for den
ene transit-log.
Når der siges farvel til Grækenland, for at
sejle til Tyrkiet, forlader man EU. – Ved
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På Paros er der en ny, flot marina med
mooring-linier samt el og vand på broerne.
Øen havde for 3 år siden bygget en ny marina med EU-tilskud, men havde ikke kunnet finde en havnefoged – så der blev ikke
opkrævet havnepenge! Vi regnede hurtigt
ud – at med de ca. 70 både, der var i havn
hver nat, (til en 20-30 euro pr. nat) kunne
det ellers have skæppet godt i kassen.
En uges tid nød vi den flotte ø. Vi tog afsked med Ove og Åse. De skulle sydover
via Santorini og Kreta. Vi sejlede mod
nordvest til øen Hydra, hvor vi mødtes
med et andet par sejlervenner – nemlig
Folke og Ilse Møller fra Nibe. Vi havde et
par hyggelige dage på den bilfri ø Hydra.
Al transport foregår på æselryg. Prøv at
forestille jer et køleskab læsset på et æsel.

gyldig i 9 måneder. Desuden skal købes et
såkaldt Blue card.
Der er i Tyrkiet skrappe regler for udledning af toiletspildevand. Hver gang toilettanken tømmes, skal Blue-kortet køres
igennem en automat. Du kan således se,
hvor og hvor meget, du har tømt.
Når man forlade Tyrkiet for at sejle til en af
de Græske øer (de ligger jo kun få sømil fra
den tyrkiske kyst) – ja, så skal der udklareres i Tyrkiet (de tre kontorer om igen). Sejler du så tilbage – måske efter kun få dage
(det ligge jo lige til højrebenet at krydse
mellem Tyrkiet og Grækenland) – ja, så
skal skipper igennem hele møllen igen og
betale for en ny transit-log.
Paradefoto fra Ithaki i det Ioniske hav

anduvningen i første havn, skal skipper
først til paspolitiet for at udklarere. Paspolitiet udleverer en seddel. Sedlen medbringes til havnepolitiet. Deres kontorer ligger
typisk i den anden ende af byen, så det er
– som regel – en lang gåtur. Hos havnepolitiet udfylder man en ny blanket. Der
bliver taget kopier af pas, båd- og forsikringspapirer. Først derefter kan man forlade Grækenland.
Tyrkisk papirnusseri
Ved ankomst til Tyrkiet skal der altid sejles
til en større by (port of entry) og anduve
første havn. Skipper går først til paspolitiet – derefter til havnepolitiet – og til sidst
til toldvæsenet. Disse kontorer ligger ikke
samme sted i byen – så skipper skal regne
med at afsætte en halv dag til besøgene. I
Tyrkiet købes der også en transit-log, der er
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I praksis undlod vi at udklarere fra Tyrkiet... så vi står nok til et par års tugthus.
Bortset fra det, så var Tyrkiet et herligt
sejleromåde med venlige og hjælpsomme
mennesker overalt.
Vi forlod, som sagt, Kusadasi i slutningen
af maj. Sejlede det korte stykke over til Pythagoron på Samos, hvor vi indklarerede.
Vi er – ja, nemlig – kommet til EU igen, så
det var lige en tur på 3 kontorer igen, for
her ville toldvæsenet også hilse på os.
Herligt at anduve »ouzo-land« igen. Så var
det igen til at købe vin og svin. Øl, vin og
spiritus er relativt dyrt i Tyrkiet – og svinekoteletter og Tyrkere??? – derimod har
grækerne svinekoteletter med »håndtag« i
kingsize.
Kykladerne
På Samos lejede vi en bil og kørte rundt
på den smukke og frodige ø. Vi ville vestover mod Kykladerne (»hystaderne«), som

Udsigt fra Sifnos i Kykladerne

er øgruppen i midten af det Ægæiske hav.
Vi valgt bevidst en rimelig tidlig afgang
på året, da man her – fra ca. midt juni til
september – oftest har den berygtede nordenvind (Meltimen), der blæser kraftigt
fra midt formiddag til aften. Ofte 15 m/
sek. eller mere. Vi huskede den tydeligt fra
forrige år, hvor vi – et par gange – havde
snuden ude i den.
Turen sejledes via Ikaria og Mikonos til
Paros, hvor vi havde aftalt at mødes med
vores gode sejlervenner fra tidligere år,
nemlig Ove og Åse Bonde fra Vive. Vi anduvede midt på dagen, og gensynsglæden
var stor.

Da vi havde besluttet os at tage en smut
hjem til Danmark midt sommer, sejlede
vi gennem Korinterkanalen til Preveza på
den græske vestkyst, hvor vi ville efterlade »Anna Sofie« for en stund. Preveza er
en dejlig by – her overvintrede vi for 2 år
siden. En god og moderne marina – et godt
og trygt sted – at efterlade båden i.
Vi kunne flyve direkte fra Preveza lufthavn
via Oslo til Aalborg med Norwegian. Det
var selskabets første tur på deres sommerrute dertil. De ankom ned et fyldt fly, men
på hjemturen til Oslo var vi kun 18 passagerer.
I september tog vi tilbage
til Preveza. Mere dom
turen i næste nummer.

Med sejlerhilsen
Vanda og Keld Agesen
S/Y »Anna Sofie«
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Flittige gæstesejlere i Attrup

På denne måde har vi besøgt Norge, Sverige, Tyskland, Holland og mange dejlige
steder i Danmark.
Vinteren er ikke opløftende for vores humør, men sommeren skal altid nydes i
Danmark og helst på Limfjorden. I begyndelsen af juni er vi klar, og har vi nogle
dage at sejle i, foretrækker vi Attrup. Skal
vi længere, ligger vi ind i Attrup, både som
første og sidste stop på turen. Således er
det i år blevet cirka 60 dage på Limfjorden.
Attrups velfærdsbygning og ikke mindst
det dejlige klubhus har alt i udstyr til låns.
De imødekommende lokale medlemmer

er altid parate til en varm velkomst og en
snak. Og dejligt at have fjorden næsten 360
grader rundt, så man næsten føler sig som
på en ø. Der er lys og luft, ro og ingen biltrafik på kajen – og så det fantastiske fugleliv. Jo, vi gæster meget gerne Attrup havn.
Mange hilsener – også fra Jhonny
Ulla
P.s.: Det gode skib »Ørnbjørn« er en Great
Dane 28 på 4,5 tons, bygget i 1967 med
byggenummer 34, og hentet i 2008 i Bremerhafen. Med tidligere ejere har den besejlet Skotland og Norge og har desuden
krydset Atlanten 2 gange.

På besøg hos sejlmager Saxø i Hanstholm
Ulla Stetter og Jhonny Ladefoged
fra Aalborg er uden tvivl de gæstesejlere, der har besøgt Attrup
havn flest gange. Vi mødte dem på
havnen en lun septemberdag. Her
er deres forklaring på, hvorfor de
kommer så tit.
»Hvor land tid tager det at sejle til...? Svaret er, at det er så forskelligt, men hvis vi
skal skynde os, tager vi bilen«.
I forbindelse med et tidligere ophold i Colorado USA, hvor Jhonny var konsulent,
erfarede vi at de lokale aldrig omtalte afstande miles, men altid i timer. Således
også for os. Med 3-4 timers sejltid fra Aalborg kan vi være i Attrup. Med den tilsvarende tid i bil sydpå kunne vi være et godt
stykke syd for Flensburg. Hvilken forskel
i oplevelse.
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Som pensionister på 67 og 69 foretrækker
vi nu Limfjorden. »Ørnbjørn«, Great Dane
28, med proviant og diesel ombord er vores flydende sommerhus. I samme øjeblik
vi forlader den hjemlige plads i AS, er den
gode oplevelse begyndt. Alt efter vejret
skal der arbejdes koncentreret eller slappes af - men altid med et godt øje til den
smukke natur.
Foretrækker Limfjorden
I mange somre med 3-ugers ferie kom vi, –
gerne med ungerne – langt omkring efter
den sædvanlige opskrift:
1. uge: Sejle hver dag, helst mange timer,
2. uge: Ligge over, slappe af før næste
nabohavn – og så småt vende næsen hjemover,
3. uge: Lidt stressede om vejret nu blev, så
vi kunne nå at komme hjem til arbejdet og
græsplænen.

Fra venstre Lilly, Jan Sørensen (SAXØ) Herdis og Villy

Søndag den 17. november kørte Alex &
Else, Villy & Herdis, Finn & Lilly og Ann
& jeg en tur til Hanstholm. Turen gjaldt
primært et besøg hos sejlmager Saxø i
Hanstholm.
Villy og Herdis havde noget bøvl med lynlåse og nogle syninger på sprayhood og
cockpittelt. Finn og Lilly havde det helt
store projekt med – nemlig sprayhood,
windbraker, bompressing og cykelposer
som skulle fornyes.

Frokosten blev indtaget på det Gamle Røgeri i Hanstholm: 7 stjerneskud og 1 sildemenu.
På hjemvejen aflagde vi fiskemanden i Lild
Strand et besøg – så Alex og Else kunne
få deres julesild... hvilket var deres andel i
turen. Ann og jeg selv havde egentlig ikke
noget formål med turen. Vi var bare med.
Turen blev afsluttet med eftermiddagskaffe
Viggo Langballe
hos Finn og Lilly.
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Referat af brugermøde med Kommunen den 31. oktober 2013
Deltagere i mødet
Attrup Bådelaug: Martin Helledie og
Viggo Langballe. Jammerbugt Kommune:
Peter Laursen og Tove T. Olsen (ref.)

Chr. Guldhammer Jensen a/s

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

Frisør

Karin K

Jernbanegade 25 st · 9460 Brovst
Telefon 98 23 14 14

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

Orientering fra
Teknik- og forsyningsafdelingen
Der er i 2013 sket en fornyelse af de 5 bøjer
ud for Attrup Havn. Ønsket om opretning
af vinterpladsen har vi ikke i år haft midlerne til – opgaven prioriteres i 2014 efter
bådene er kommet i vandet. Samtidig vil vi
foretage en nummerering og registrering af
de enkelte både på vinterpladsen.
For at ensrette tidspunktet for indtagning af bøjer, søges tidspunktet for Attrups
vedkommende ændret fra d. 15.11. til d.
31.10., som det er for Gjøls vedkommende.
Ansøgning herom skal indsendes til Kystdirektoratet.
I 2014 er der på det tekniske område afsat 8,5 mill. kr. til anlæg – heraf skal de 3
mill. anvendes til renovering af Pandrup
bymidte. Der er endnu ikke afsat et beløb
til havneområdet. I 2013 har der været afsat 0,5 mill. kr. beregnet til oprensning af
sejlrender m.v.
Taksterne for bådpladser m.v. er uændrede i 2014.
Brug af mastekran på Gjøl og kran i Attrup er på takstbladet for 2014 med følgende priser: Attrup: 500 kr.
Gjøl: 250 kr. Brug af kran er gratis for
brugere, som har bådplads i havnene. Det
årlige eftersyn af kranerne sker fremover i
marts måned, inden sæsonstart.
Den nuværende klaptilladelse gælder
til og med 2014, og Jammerbugt Kommune søger om anden klapplads vedr. Gjøl
Havn. Det kunne være en besparelse, hvis
der kunne klappes eks. ved Klitgaard Hage,

som det blev tilfældet i år, p.g.a. jernbanebroens reparation i foråret.
Det undersøges, om der evt. er mulighed
for en løsning med betaling via sms-service
for gæstesejlere.
Drøftelse af løst og fast
Der blev udleveret en opgørelse af antallet
af gæstesejlere i Attrup og Gjøl Havne. Der
har i 2013 været 229 frihavnsgæster og 40
alm. gæstesejlere.
Der er i 2013 solgt 41 årskort til slæbested – gælder både Gjøl og Attrup.
Attrup Bådelaug havde indsendt følgende emner til dagens møde:
Slæbested
Årskort til slæbestedet gælder til 1 båd –
mærkat, som tilsendes ved betaling af årskortet, skal påsættes båden, så det heraf
fremgår, at der betalt for årskort.
Betaling af pladsleje
Bådpladslejen opkræves sidst i februar måned, med sidste betalingsdato d. 10.3. Ved
udsendelsen af opkrævningerne har bådejerne mulighed for – inden sæsonstarten
- at få opsagt deres bådplads, hvis ikke de
længere ønsker pladsen og administrationen har mulighed for at få evt. nye brugere
tilbudt en bådplads.
Opkrævningstidspunktet har været sådan, siden vi begyndte opkrævningen i
FAS. Tidligere blev regningerne dannet
i ØS og udsendt i løbet af februar–april
måned, d.v.s. nogle bådejere fik senere opkrævning end andre.
Vinteropbevaringsplads
Der er indhentet en pris på afretning af vinterpladsen, og det vil koste ca.30.000 kr.,
11

som vi ikke har haft økonomi til at få lavet
i 2013.
Gæstesejlere, koder og havnefoged
Gæstesejlere får koden til servicebygningen, når de kontakter Flemming pr. telefon.
På den måde har han også en mulighed for
at følge med i hvor mange gæster – og dermed betaling – der er i havnen.
Kommunikationsveje
Bådelauget var utilfredse med, at de ikke
var blevet orienteret om, at forpagtningen
af Havnecafeen er opsagt. Det har været en
forglemmelse fra forvaltningens side, og
det blev beklaget.

Den nuværende aftale omkring Bådelaugets ret til at bruge cafeens lokaler ved
større arrangementer blev vendt. Bådelauget tager aftalen op til drøftelse i bestyrelsen, da det ses at kunne være en hindring i
at få en ny forpagter.
Man blev enige om, at det er nødvendigt
at annoncere mere synligt efter en ny forpagter.
Bådelauget havde et ønske om at der
bliver opsat bord/bænkesæt ovre på den
østlige side af havnen, når den ansøgte badebro blev etableret.

Attrup Bådelaugs bestyrelse

Martin Helledie
Tlf. 9823 6269
em@10mb.dk
Formand

Anders Scheuer
Tlf. 9812 0792
ascheuer@nordfiber.dk
Næstformand

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

Henning Thorsen
Tlf. 9823 8279
henning_thorsen@
hotmail.dk

Åge Bernhardt
Petersen
Tlf. 9823 3210
fam.tella@gmail.com

Jørn Simonsen
Tlf. 2062 5646
jrnsimonsen43@live.dk

Referent: Tove Olsen

Ny forpagter/ kontrakt
Der er ikke modtaget nogen ansøgninger
til forpagtning af Attrup Havnecafe.

Generalforsamling
i Attrup Bådelaug

tirsdag den 18. februar 2014 i Attrup Havnecafe
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Valg til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde
senest tirsdag den 11. februar.

Egon Møller
Tlf. 9823 3203
beritegon@
turbopost.dk
1. suppleant

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

Jammerbugtens
Køkkencenter
Vestergade 62-64 · 9460 Brovst
Telefon 98 23 29 90

gelig

Skovsgaard Hotel
og hyg
God madre...
atmosfæ

Hovedgaden 26 · Skovsgaard
9460 Brovst · Tlf. 9823 0400

e-mail: skovsgaardhotel@mail.dk
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Hans F. Johnsen
Tlf. 4062 0093
hans.johnsen@mail.tele.dk
Sekretær / Rekaktør

Attrup

Camping

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

Alt i...
Sportsudstyr
Fritidsbeklædning

Jernbanegade 8
9460 Brovst
Tlf. 98 23 11 30

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

Lørdag kl. 9-16 søndag kl. 10-16

Søndergade 1
9690 Fjerritslev
Tlf. 98 21 30 33

PUR TEKNIK A/S
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

EDC Mæglerne
Morten Brix

- 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.
14

40 90 99 00
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- en
oplevelse
værd!

FORÅRSKLAR?
Ellers klarer vi det for dig.

Salg, service, rep. af alle slags
motorer, både samt trailere.

Limfjordsgade 44
Gjøl - 9440 Aabybro
www.gjoel-marinecenter.dk
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- frisk brød
hver dag!
»Svanen« udkommer ultimo maj 2014
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