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   HØLLETS BÅDLAUG 

 
Nyhedsbrev 2019 - 20. 

 

  
 
Sæsonen 2019 har været præget af et par triste begivenheder, idet vi har mistet vores formand 
Kim Jæger og et mangeårigt og værdsat medlem, Margit Hald.  
 
Bestyrelsen konstituerede sig efter ordinær generalforsamling d. 1. marts således: 
Formand:  Kim Jæger. 
Næstformand: Henrik Møller. 
Kasserer:  Søren Sommer Nielsen 
Sekretær:  Hans Seiberg 
Pladsmand (m/k): Anette Klattrup. 
 
Kim blev genvalgt som formand på generalforsamlingen, men blev efter sin død i april afløst af 
næstformand Henrik Møller, der er fungerende formand indtil valg til bestyrelsen på næste 
generalforsamling d. 23. januar 2020. 
 
Der har for første gang i mange år været ledige bådpladser, som vi desværre ikke har nogen på 
venteliste til at overtage.  
Bestyrelsen gør sig mange overvejelser om hvordan vi skal blive bedre til at ”reklamere” for vort 
lille paradis, og vi opfordrer Jer alle til at medvirke til at skaffe nye medlemmer.    
Antallet af ledige pladser og aktive medlemmer kender vi præcist, når vi får et endeligt overblik 
over betalte kontingenter og pladsleje for 2020. 
 
Bestyrelsen har i årets løb igangsat en del projekter og indført en mere struktureret arbejdsplan, 
hvor alle medlemmer kan skrive sig på til det, som man hver især vil bidrage med. 
Tidligt på året har vi sendt arbejdsplan for forår og sommer til alle, og mange har meldt sig til 
opgaverne.  
Her skal vi blot nævne nogle af de større opgaver, som er afsluttet inden standerhejsning og 
søsætning 2019: 

 Fremstilling og montering af nyt bobleanlæg. 

 Syning og montering af svalenet på stor bro. 

 Etablering af nyt redskabsskur 

 Opsætning af træbeklædning på yderbroens sider 
 
Herudover har medlemmerne vanen tro deltaget i almindelig forårsoprydning, efterårsoprydning og 
vedligehold af vore faciliteter.  
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I oktober sendte vi arbejdsplan for efterår og vinter til Jer alle, og også her har mange meldt sig til 
arbejdsopgaver inden standerstrygning d. 16. november. 
Rigtig mange var mødt op, og vi startede traditionen tro dagen med morgenkaffe og -brød. Efter 
afsyngning af en hyldest til Høllet strøg vi klubstanderen og gik i gang med opgaverne. 
 
På dagen har flere har skrevet sig på til vinterens opgaver, hvoraf vi kort nævner de største 
projekter her: 

 Etablering af nyt bolværk ved grillpladsen. 

 Nyt dæk på arbejdsflåden. 

 Fremstilling og klargøring af ny spuleaggregat m.h.p. uddybning inden søsætning 2020. 

 Svalenet på stor bro forlænges inden søsætning 2020. 

 Træfældning og nyplantning i h.t. aftale med områdets ejer. 

 Svalenet på stor bro forlænges inden søsætning 2020. 
 
Nu er der jo andet i livet end arbejde, og der har da også været god tilslutning til årets ishakkerfest, 
som blev afholdt på Bramslevgaard.  
Vi kunne dog ønske os lidt flere deltagere til dette arrangement, og bl. a. derfor har vi flyttet 
generalforsamlingen til januar, så arrangementerne ikke ”klumper sig sammen” i februar og marts. 
 
Årets ålegilde var en ubetinget succes med rigtig mange deltagere, som havde en hyggelig og 
festlig aften.  
Det var glædeligt, at så mange af vore nye medlemmer deltog og bidrog til en rigtig god stemning 
med live-musik, fællessang og mange gode historier. 
Det blev sent inden festen sluttede, og så vidt bestyrelsen er orienteret var der både ål, øl og 
snaps nok til alle. 
 

  

Ålene er snart klar, men nogle få kostforagtere foretrak at stege flæsk på grillen udenfor. 
 
Alt dette, og meget mere, vil I høre flere detaljer om under bestyrelsens beretning på den ordinære 
generalforsamling. 
 
Bestyrelsen har foreløbig fastsat følgende datoer for de faste arrangementer i 2020: 
 

 23.01.: Ordinær generalforsamling i Valsgårdhallens Cafeteria.  
(Husk tilmelding til Henrik Møller på tlf. 2022 3168 a.h.t. bestilling af lokale og forplejning 
Indkaldelse og dagsorden sendes til alle efter årets første bestyrelsesmøde d. 6. januar. 

 21.02.: Ishakkerfest på Røverstuen i Rebild). 
  

Hermed vil vi slutte nytårsbrevet med at ønske Jer alle et godt nytår og en god sejlersæson i vore 
skønne farvande i 2020. 
 

Bestyrelsen 


