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- en
oplevelse
værd!

- frisk brød
hver dag!
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»Svanen« udkommer igen ultimo august 2013
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Martin
Helledie

FORÅRSKLAR?
Ellers klarer vi det for dig.

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

Formandsord...

En ny sejlersæson er i vente efter en lang
vinter. Bådene er ved at blive klargjort.
Nogle er søsat. Bøjerne er udlagt. Vores
klubhus er rengjort og fremstår helt upto-date. Havnen er renoveret. Ja, alt er
parat. Nu mangler vi bare noget varme og
solskin.

gerne. Hold øjne og ører åbne, hvis der
observeres noget udsædvanligt. En lille
trøst er det, at bådejerne indtil videre er
gået ram forbi.

Vi har i år fået 3 nye medlemmer af Attrup
Bådelaug. Velkommen til jer. Hvis I er i
tvivl om noget, så spørg endelig.

Med forårs hilsen
Martin Helledie

Hermed vil jeg ønske alle en rigtig god
sejlersæson.

Klubstander og frihavnsmærker er udsendt
sammen med opkrævning af kontingent.
Husk i den forbindelse, at der ved kontrol
i frihavne kan forlanges at se kvittering
for betalt kontingent, da der har været
eksempler på fusk med frihavnsmærket.
Attrup Havnecafé frekventeres desværre
stadig af ubudne gæster. Gode råd til at
komme dette uvæsen til livs modtages

Limfjordsgade 44
Gjøl - 9440 Aabybro
www.gjoel-marinecenter.dk
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Rød eller grøn
på bådpladsen?
Kurt Færch Madsen fra Jyllinge var sidste
sommer på tre ugers sejlerferie, hvor han
blandt andet sejlede meget i de danske
farvande. Kurt har følgende betragtninger
om tilgængeligheden som gæst i havnene

Svanen
flyver
endnu ...

Nu hvor den gamle redaktør Bjarne Segefjord er gået fra borde efter en lang og
glorværdig indsats, har bestyrelsen bedt
mig overtage jobbet.

Det har jeg sagt ja til, først og fremmest
fordi vi har et godt blad der fortjener at
fortsætte, men også fordi vi meget gerne
vil vise eventuelle skeptikere at det kan
lade sig gøre, selv med en amatør ved
rorpinden.
Udfordringen
Efter min bedste overbevisning er der kun
een ting, der kan slå Svanen ihjel, og det
er manglen på stof. Vi har i mange år nydt
godt af Bjarnes evner som professionel
skribent, når det kneb med andet stof til
bladet. Den mulighed har vi desværre ikke
mere. Kommer der ikke stof, ideer eller
forslag til stof fra medlemmerne, bliver
det enten Svanens død, eller også ender
den som en ren reklameavis.
Derfor, kære sejlerkolleger, fat pennen eller
tastaturet - bare en gang i mellem - og
hjælp den nye redaktør med at holde liv i
vores kære blad. Send et bette indlæg, et
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par ord eller billeder, forslag til artikler,
nyheder, eller bare noget interessant I har
set et eller andet sted o.s.v. o.s.v.
Ja, mulighederne er faktisk mange. Det
gælder bare om at kanalisere dem videre
til bladet eller til vores fine hjemmeside.
For er der to der står sammen i den gode
sags tjeneste, er det »web-Alex« og »bladHans«, så bare kom ud af busken.
Små bidrag modtages med glæde
- store med begærlighed !
Tænk på stof til Svanen når I oplever
noget på havnen, eller når I sejler rundt og
besøger andre havne. Giv jeres oplevelser
eller meninger videre. Fotos er også rigtigt
godt stof. Send en mail eller ring mig op.
Så skal jeg nok tage mig af resten.
Med disse ord vil jeg gerne slå fast, at rygtet
om Svanens død er temmelig overdrevet.
Velkommen til Maj-nummeret!
Hans Johnsen
Mobil: 40 62 00 93
Email: hans.johnsen@mail.tele.dk

I juli var der som normalt mange både på
vandet. Der var trængsel i de fleste havne
allerede ved 14-tiden. I stort set alle de
havne vi anløb, kunne vi konstatere, at der
var ledige pladser natten over. Og det på
trods af at skiltene, på de tomme pladser,
viste rødt. Det er frustrerende at se ledige
»røde« pladser i havnen, når man natten
over har ligget i lag uden på hinanden på
ubekvemme steder i havnen. Ligeledes
sejlede mange ud igen på trods af disse
»ledige« pladser.
Udgangspunkt RØDT
Selvfølgelig kan man glemme at vende
sit skilt til grøn, men jeg stillede mig
selv spørgsmålet: »Hvorfor har alle som
udgangspunkt skiltene vendt på rød«?
Jeg kan ikke finde nogen fornuftig
forklaring på, at man som udgangspunkt
har stillet sit skilt på rød. Derfor har jeg i år
permanent vendt mit skilt til grøn, dog med
påtegningen »fri til søndag kl. 14«. Det er
gjort af følgende grunde:

- Sejler du ud med henblik på at vende
tilbage inden natten, skal du huske at vende
skiltet til rød.
- På et grønt skilt kan man altid skrive, at
pladsen er fri til et givent tidspunkt.
Flere alternativer
Den eneste ulempe der er ved permanent at
have sit skilt på grøn er, at man skal huske
at vende skiltet, når man sejler på dagstur.
Glemmer man at vende skiltet til rød, er det
selvfølgelig ærgerligt, hvis der ligger en
gæst på pladsen, når man vender hjem. Jeg
har prøvet det, men skaden var ikke så stor,
da man som lokal ofte har midlertidige
alternativer i sin havn.
Mister indtægterne fra gæstesejlere
Det er altså den omvendte verden.
Glemmer du at vende til grøn, går det ud
over gæstesejlerne, og din havn mister
indtægter fra disse. Glemmer du at vende til
rød, skal du finde et alternativ. Til gengæld
har du gjort en gæst glad og skaffet din
havn og dermed dig en indtægt.
Lad mig hermed opfordre til debat i alle
havne om emnet, så vi kan få vendt alle de
røde skilte til grøn.
Kurt Færch Madsen
Artiklen gengivet med tilladelse af »Danske Tursejlere«

- Når du ligger på din plads, har det ingen
betydning, hvad skiltet viser. Det kan altså
godt vise grønt.
- Sejler du ofte på weekendtur og vender
tilbage om søndagen, kan skiltet permanent
vise grønt med en påtegning om, hvornår
du vender tilbage.

Hvad viser dit skilt, når du er ude at sejle?

5

Kort og godt
Nye medlemmer
Ved starten af denne sæson har vi fået
tilgang af tre nye medlemmer. Det er Erik
Holt, Gøsta Madsen og Troels Bjørke
Michal Melgaard - alle fra Brovst. Vi byder
de nye sejlerkolleger hjertelig velkommen.
Blå flag
Den 5. juni kl.12.30 hejse det blå flag
over Attrup Havn. I skrivende stund er det
endnu ikke kendt hvem der skal tale, men
sikkert er det at Jammerbugt Kommune er
vært med øl, vand og is.
Fællesturen
Bådelaugets fælles sejltur i år er planlagt
til at gå til Nibe. Det bliver lørdag den 24.
august. Nærmere herom på hjemmesiden,
så kig ind, når vi kommer tættere på dagen.
Keld og Vanda
Den 25. april drog vores gæve
langturssejlere Vanda og Keld til de

varmere himmelstrøg, nærmere betegnet
Marmaris i Tyrkiet, for at tiltræde en ny
omgang sejlads i Middelhavet ombord
på S/Y Anna Sofie. Ruten er ikke fastlagt
hjemmefra, men det bliver formentlig i
det græske øhav, lige som sidste år. Inden
afrejsen fik redaktøren håndslag på, at Keld
i ledige stunder og hvor internettet tillader
det, vil holde Svanens læsere orienteret om
stort og småt på den spændende rejse. Vi
glæder os allerede.
Nye klubstandere
De nye klubstandere, der bliver uddelt til
medlemmerne i år, kan både være med og
uden snor. Det skyldes, at restlageret fra
tidligere år også skal bruges.
Klubstanderne med og uden snor bliver
fordelt helt vilkårligt, men hvis nogen
har lyst til at bytte indbyrdes, er det
selvfølgelig muligt, bare Viggo kan holdes
udenfor. Fremtidige indkøb af klubstander
bliver kun med snor.

Nye
bøjer på
søkortet
De nye indsejlingsbøjer til Attrup
/ Haverslev er allerede tilføjet på
Kraks søkort. Se bare her.

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

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

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

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

mail-liste...
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Amtoft bygger til

Ny færge på Feggesund

Amtoft Sejlklub er i gang med en ombygning / tilbygning, der skal fordoble arealet
af deres klubhus.

Hvis man sætter kursen nord om Mors, vil man opdage at den gamle træskibsfærge
på Feggesund ruten er blevet afløst af en helt ny af stål, så pas lidt på hvis I sætter
kursen nord om Mors. Færgen er ikke bare større. Den er også hurtigere.

Lokale- og Anlægsfonden har støttet med 150,000 kroner, og huset bygges ved
medlemmernes egen indsats. De medlemmer der af den ene eller anden grund
ikke deltager med egen arbejdsindsats, betaler 500 kroner oven i det normale
klubkontingent.
Købmanden på havnen bygger også til - nyt kølerum mod syd og ny indgang mod
nord.
Viggo Langballe
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Færgen er 53 meter lang og har plads til 19 personbiler - eller 2 lastbiler og 7
personbiler. Med den nye færge er driften på overfarten blevet mere stabil, da
færgen bedre kan sejle ved lav- og højvande end den gamle. Overfartstiden er fem
minutter.
Den nye færge har sammen med en ombygningen af færgelejerne kostet 60
millioner kroner.
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Kritik af Jammerbugt Kommune for
tidlig opkrævning af bådpladsleje
Martin har den 16. april 2013 på vegne
af bådelauget sendt følgende brev til
Jammerbugt Kommune Forsyning.
Jammerbugt Forsyning
Att.: Peter Laursen
Vedr. pladsleje

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

Expert Brovst
Jernbanegade 9-11
9460 Brovst
Tlf. 98 23 23 50

Opkrævning af bådpladsleje for 2013
faktureres 14. februar med forfaldsdag 1.
marts..!
Ved opkrævning 45 dage før sejlersæsonen
påbegyndes, forventes det at alle faciliteter
omkring havnen er klar for bådejerne.
Dette var ikke tilfældet. Kranen virkede
ikke, og der var/er ikke foretaget uddybning
af indsejlingen til havnen. Grundene hertil
kan være mange, men det synes at være
et tilbagevendende problem. Jammerbugt
Forsyning burde tage hensyn til det ved
opkrævning af pladsleje.
Jeg finder det yderst kritisabelt at pladsleje
opkræves før 15. april.
Venlig hilsen
Martin Helledie
Formand for Attrup Bådelaug

Poststrædet 7 . Skovsgaard
9460 Brovst · Tlf. 98 23 14 43
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Skovsgaard

Jammerbugt svarer
Kære Martin Helledie
Jeg har modtaget din henvendelse til
Peter Laursen, og skal hermed besvare
dine spørgsmål.
ad. Kran på Attrup Havn
Keld Agesen kontaktede mig en fredag i
marts, kranen virkede ikke. Havneopsynet
kontaktede reparatøren, som kom og
reparerede kranen lørdag. Fremadrettet
vil havneopsynet afprøve kranen, når han
tiltræder i marts måned.
ad. Uddybning
Rederiet Limfjorden har været forsinket
p.g.a. maskinhaveri og is i fjorden.
- Rederiet har entreret med et andet
uddybningsfartøj, som desværre også har
haft problemer. Arbejdet med uddybningen
i Attrup skulle være påbegyndt i mandags.
P.t. afventes nærmere fra besked fra
firmaet.
ad. Opkrævning af bådpladspleje
Forfaldsdatoen for bådpladsleje er 1. marts
med seneste betalingsdag den 10. marts
(i år 11. marts). Forfaldstidspunktet blev
besluttet i forbindelse med overgang til
opkrævning via FAS.
I forbindelse med at opkrævningerne
bliver sendt ud, får vi flere opsigelser af
bådpladser, og har mulighed for at tilbyde
ledige pladser til andre bådejere, som kan
få pladsen inden sæsonstarten 1. april.
Venlig hilsen
Tove Olsen
Jammerbugt Kommune Forsyning
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Mange til arbejdsdag på havnen
Forud for standerhejsningen den 4. maj var
der sædvanen tro arbejdsdag i og omkring
klubhuset. Rigtig mange medlemmer
mødte op som frivillig arbejdskraft, så selv
om bestyrelsen havde sat ganske mange
opgaver på programmet, tog det hele kun
nogle få timer.
Efter morgenkaffe og rundstykker og en
lille en til halsen blev folk delt ud til de
enkelte opgaver. Til de tunge ting havde
Jørgen medbragt en traktor med grab, og
den blev der flittigt brug for. Blandt de
mange opgaver der blev klaret på dagen var
montering af nye tønder på flydepontonen,
klargøring af cykler, rengøring af klubhuset,
opretning af flagstang, imprægnering af
borde og bænke., klargøring af bøjer - og

ikke mindst oprydning på vinterpladsen, så
det til sidst kom til at ligne noget nær et
parkområde.
Det eneste der glippede var udsejling
af de nye bøjer. Blæsten var simpelt hen
for stærk, så søsætningen blev udsat til et
senere tidspunkt.
Tilbage i klubhuset kl. 18 gik klubstanderen
til tops på den nu næsten lodrette flagstang.
Dagen sluttede med stegt flæsk og
efterfølgende musik og dans i Havnecafeen
. Her deltog 32, hvilket var ca. 50% flere
end sidste år, så det går den rigtige vej. Man
kan se mere fra arrangementet på en video,
som Alex har lagt ud på hjemmesiden
www.attruphavn.dk

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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Attrup

Camping

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

Alt i...

Sportsudstyr
Fritidsbeklædning

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

Lørdag kl. 9-16 søndag kl. 10-16

Jernbanegade 8
9460 Brovst
Tlf. 98 23 11 30

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.
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40 90 99 00
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