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Martin
Helledie

Nu står sejlersæsonen for døren, de nye
pæle på A-broen er på plads, og når Svanen udkommer ligger bådene forhåbentligt
og vugger i vandet.
Lørdag den 18. april, var bådelaugets årlige arbejdsdag, hvor mangt og meget blev
foretaget. Bandt andet blev havnens cykler
efterset og klargjort, »Om Læ« fik den store forårsrengøring, bænke og borde fik en
gang olie, og smukke blomsterkrukker - nu
uden cigaretskodder - fryder øjet. Jeg vil i
den forbindelse takke alle der bidrog og ofrede en lørdag formiddag på fællesskabet.
Med hensyn til Cafeen har Jammerbugt
kommune sendt et kontraktforslag til Råd
og Dåd. I skrivende stund vides det ikke
om der er fundet en løsning, men det ville
være godt om det lykkes. Hvis kontrakten
underskrives, vil det bl.a. betyde at nogle
af havnefogedens opgaver overflyttes til
Råd og Dåd. Eksempelvis vil Råd og Dåd
skulle stå for opkrævning af havnepenge.
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Når svanen udkommer, medfølger Frihavnsmærket. Husk i den forbindelse at
medbringe kvittering for indbetalt klubkontingent, da det kan forlanges fremvist
ved besejling af fremmede frihavne. Der er
desværre set eksempler på fusk med mærket, og det er synd. Frihavnsordningen er
en god ordning, som ikke skal ødelægges
af snyderi.
Standerhejsningen finder sted lørdag den
9. maj kl. 18,00. Spændende at se, hvad
festudvalget, har i »ærmet«.
Nu hvor vores klubhus har fået den helt
store rengøring, er det op til hver enkelt
medlem at holde det pænt! Der er til
formålet indkøbt en ny støvsuger, som kan
lette opgaverne.
Med disse ord vil jeg ønske alle en rigtig
god sejlersæson.
Venlig hilsen
Martin Helledie
Forsidefoto:

Stf. 1616 »Jettelys« rammer ny pæle
ned i havnen.
Foto: Hans Johnsen.
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Skal din båd have
Skal din bedste
båd have den bedste
motor?
den
motor?

BROVST

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

Autoriseret
marineværksted
20 min.
fra Aalborg

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

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

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

40 90 99 00
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Glimt fra arbejdsdagen
lørdag den 18. april

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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Glimt fra Arbejdsdagen lørdag den 18. april

Jammerbugtens
Køkkencenter
Vestergade 62-64 · 9460 Brovst
Telefon 98 23 29 90
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Nye pæle ved vestmolen
115-årigt rammeskib
har sat nye pæle i havnen

Kun dieselmotoren er skiftet – efter at den
gamle havde klaret 54.000 timer uden at
have været åbnet en eneste gang.

Vi glæder os til at hilse på Svend og
»Jettelys« igen til næste år, når turen
kommer til pælene ved flydebroen.

Tekst og foto: Hans F. Johnsen

Efter at have ligget klar på kajen i nogle
uger er de nye pæle sat på plads og banket
forsvarligt ned i den mudrede havnebund.
Ialt 21 pæle blev det til i denne omgang,
plus nogle gamle der er fjernet for enden
af flydebroen.
Hele operationen blev udført hurtigt og
professionelt på blot et par dage i april af
en enkelt mand og hans stolte skude. Skipper Svend Daugård var manden, og det
flotte rødmalede skib var Stf. 1616 »Jettelys« af Juelsminde - behørigt opkaldt efter
Svends store kærlighed.
Sammen havde de ved lavvande spulet sig
vej ind over indsejlingen og ned til gæstekajen - til trods for at »Jettelys« stikker 2,8
meter. Det var skruen der agerede spuler,
og efter Svends eget udsagn gav det en
midlertidig bassindybde på 4 meter hele
vejen ind.
Som sagt er Svend eneste medarbejder, og
med et wirespil trækker han og skibet selv
3–4 pæle ad gangen fra kajen over i lastrummet og derfra videre op i rambukken.
Den nøjagtige placering af pælene bestemmes ved hjælp af et laser-instrument.
Ingen tvivl om at Svend er stolt af sit skib,
og det er der også grund til. Det er fra år
1900 og kan altså nu fejre 115 års fødselsdag. Men til trods for den høje alder er skibet uhyre velholdt og ser nærmest ud som
om det lige var søsat.
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Referat af generalforsamlingen
den 17. januar 2015
Generalforsamlingen havde samlet lige ved
30 personer og foregik som sædvanlig i
god ro og orden.
Traditionen tro blev Kaj Jensen valgt til
dirigent.
Bestyrelsens beretning blev enstemmigt
vedtaget.
Regnskabet blev godkendt. Bådelauget
gik ud af året med en positiv saldo på
49.673,29 kr.
Kontingentet for 2015 sæsonen blev fastsat til uændret 400 kr.
Bestyrelsens forslag om at reducere antallet at bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 5
og antallet af suppleanter fra 2 til 1 blev
vedtaget.
Til bestyrelsen blev Martin Helledie
og Viggo Langballe valgt for en toårig

periode. Verner Jensen, Gøsta Madsen og
Hans Johnsen blev valgt for et år. Jørn
Simonsen blev valgt som suppleant. Hans
Jørgen Jensen blev valgt til revisor.
Under eventuelt blev der overrakt præmie for bedste billede til fotokonkurrencen i Svanen. Desuden blev der gjort
rede for et svar fra Danske Tursejlere vedr.
ansvar for eventuelle skader efter misligholdte fortøjnings pæle.
Efter generalforsamlingen konstituerede
bestyrelsen sig således:
Martin Helledie (formand)
Verner Jensen (næstformand)
Viggo Langballe (kasserer)
Hans F. Johnsen (sekretær og redaktør af
Svanen)
Gøsta Madsen (repr. i festudvalget)

Attrup Bådelaugs bestyrelse

Martin Helledie Verner L. Jensen Viggo Langballe
Tlf. 9823 6269
Tlf. 2214 4054 Tlf. 9823 817
mh@det-stemmer.dk
Formand

miri@mail.tele.dk
Næstformand

ann-viggo@events.dk
Kasserer

Hans F. Johnsen
Tlf. 4062 0093
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Jørn Simonsen
Tlf. 2062 5646

jrnsimonsen43@live.dk
Suppleant

Tjek din selvoppustelige redningsvest

Sejlersæsonen står for døren, men inden du står ud af havnen er det tid
at tjekke din oppustelige redningsvest

Find gerne brugsanvisningen til din redningsvest frem og/eller følg fremgangsmåden her:
Læg den selvoppustelige redningsvest
på et bord. Åbn redningsvesten i siden; den
har enten en velcrolukning eller en lynlås.
Læg mærke til hvordan den
er foldet, så du kan folde den
korrekt igen.
Tag CO2-patronen ud, og
tjek om der er hul i toppen
af den. Er det tilfældet, så er
den tom og skal udskiftes.
Læg patronen på en brevvægt. På selve patronen er
der indhugget den oprindelige totalvægt (patron+CO2).
Patronen må højst mangle på
to gram. Hvis den mangler
mere skal den udskiftes.

Der lyttes andægtigt og koncentreret til formandens beretning

Gøsta Madsen
Tlf. 4142 3002

hans.johnsen@mail.tele.dk goesta@sol.dk
Sekretær / Rekaktør
Repr. i festudvalget

Tjek automatikudløseren. Det er en synlig tablet, som du kan tjekke med neglen.
Hvis den er blød, skal den udskiftes. På
nogle veste er der en udløserenhed med en
dato – den har normalt en levetid på tre år,

hvis den er for gammel, skal du skifte den.
Tjek at den manuelle udløser er ført tilbage, og at den lille grønne sikkerhedssplit
er intakt.
Blæs vesten op igennem mundstykket,
og lad vesten ligge i 16–24
timer. Hvis trykket går af, er
vesten utæt og skal kasseres.
Når du pakker vesten sammen efter endt tjek, er det vigtigt at følge den medfølgende
brugsanvisning, der viser,
hvordan du skal folde vesten
uden at beskadige den.
Det anbefales at undersøge
alle dine selvoppustelige redningsveste ved hver sæsonstart.
Er du i tvivl om noget så spørg
din forhandler eller indlever vesten til professionel service.
Yderligere oplysninger kan findes på
www.soesport.dk i pjecen »Værd at vide
om rednings- og svømmeveste«.
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Når en sejler går i land
Redaktionen har modtaget dette
sjove men også lidt vemodige
billede, som vi hermed giver videre
til vore læsere.
Når man ikke længere har kræfter til
at håndtere en rigtig båd, må man ty
til andre løsninger, som f.eks. denne
maritime rollator med bagageplads
på fordækket. Jo, een gang sejler,
altid sejler..!

Chr. Guldhammer Jensen a/s

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

Fotokonkurrence...

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

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

Foto: Nauti-Kat og Nauticat

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

Til fotokonkurrencen har Ann indsendt dette foto til Maj-nummeret af Svanen. Motivet får
først rigtig mening, når man ser katten i forgrunden. Kig selv!
Vi kvitterer med en god flaske rødvin, og ser frem til at modtage masser af nye fotos også
fra andre medlemmer.
Næste nummer udkommer i september, så der er en god lang sæson til at tage nogle dejlige
sommerbilleder til September-nummeret.
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På bådcamping i Hvalpsund
Læs her om et vellykket forsøg på at kombinere sejlbåd og campingvogn
Hvad gør man hvis manden gerne vil sejle
og fruen helst vil campere? Man finder en
havn, hvor der både er havn og campingplads, stiller campingvognen op på pladsen
og henter båden derhjemme.
Som sagt, så gjort. Efter at have været
»mobile« campister i nogle år, har vi valgt
at blive fastliggere på campingpladsen i
Hvalpsund. Så da sommerferien startede
sidste år, var vognen allerede på plads,
og vi kørte glade og opstemte af sted med
bilen ned til vores lille »sommerhus«.
Planen var, at jeg selv efter nogle dage
tog tilbage til Attrup for at sejle »Marie«
til Hvalpsund sammen med min gode ven
Steen. Og som sagt, så gjort. Med et par
forsvarlige sandwicher og tilhørende drikkevarer, som eneste proviant, stod vi ud af
Attrup Havn i flot sommervejr.
En lun østenvind skubbede os hurtigt
ud til Løgstør Rende og derefter sydover
med vinden bagbord for tværs. Turen var
på cirka 28 sømil, og vi var fremme efter
bare 6–7 timer alene for sejl. Ikke så dårligt
af den gamle tøs.
Et godt bekendtskab
Hvalpsund Lystbådehavn er en rigtig hyggelig og velholdt havn. Den er fast logi
for et par hundrede både og joller, og der
er altid ledig plads til en gæstesejler.
Efter der er fortøjet, begiver man sig
de få skridt op til »Moleknasten«- en lille
servicebygning, hvor der er køkken, toilet
og bad. Det er også her der betales havnepenge. Det foregår som selvbetjening i en
automat, der både tager Dankort og kredit13

kort. Nemt og bekvemt. Og der kan forudbetales for flere dage.
Efter man har indtastet sin bestilling,
spytter automaten en selvklæbende billet
ud, som derefter sættes på sin båd. Havnen
er med i frihavnsordningen, og det koster
kun 45 kr. pr. døgn for gæstesejlere, der
kommer fra andre frihavne - altså også for
»Marie« af Attrup. Det bliver man ikke
ruineret af.
Fra lystbådehavnen er der blot nogle få
hundrede meter nordpå til campingpladsen,
der også ligger lige ned til vandet og tilmed
med egen strand.
Vælges det i stedet at gå i den modsatte retning, kommer man til færgehavnen, hvor den lokale færge nærmest uophørligt tager turen over til Sundsøre og tilbage igen - kun afbrudt af de par minutter
det tager for en håndfuld biler at køre til og
fra borde.

Spiller solen ned
Den gode stemning på kajen understreges
af et helt særligt arrangement, der finder
sted hver aften i sæsonen. Det er den lokale
trompetist Samuel Frederiksen, der med sin
trompet spiller solen ned kl. 21.
Det er nogle år siden han på eget initiativ besluttede sig for at spille solen ned på

havnen, og på en normal sæson bliver det
til omkring 70 små mini-koncerter ialt. De
varer som regel 8–10 minutter og er et stort
tilløbsstykke, især for gæstesejlere og andre turister.
Tekst og foto: Hans F. Johnsen

Husk også kontanter
Bliver man sulten, skal du hverken bevæge
dig mod syd eller nord. Restaurant »Marina« ligger lige ved havnekajen med direkte
udsigt til alle bådene.
»Marina« er en institution i sig selv. Den
er kendt for sin gode mad til yderst rimelige priser og portioner så store som bjerge.
For bare 85 kroner kan selv den største og
mest sultne sømand spise sig rigelig mæt
i dagens ret. Man skal bare huske at medbringe sedler eller klingende mønt. Krofar
har aldrig taget mod Dankort eller andre
nymodens betalingsmidler, og gør det
næppe heller i fremtiden.
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Østergade - 9460 Brovst
Abningstider:
Mandag-fredag kl. 9-20

98 23 34 50

Lørdag kl. 9-16 søndag kl. 10-16
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- en
oplevelse
værd!

Attrup

Camping

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

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

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