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SYDTHY BÅDELAUG
”HYTTEFADET”
DOVERODDE HAVN
7760 HURUP THY

På denne plads plejer der at være billeder med reference til bidrag fra
medlemmer med et indlæg til bladet. I et par år med Karin og Hans’s indlæg.
NU ER DENNE PLADS TOM. Det er svært at skrive et spændende og interessant
blad når man ikke får noget input fra medlemmerne. Efter en fantastisk sommer
må der være nogen der har haft nogle dejlige sejlture, der var et lille indlæg
værdigt. Jeg behøver ikke et flot opsat dokument, bare tekst og billeder, så skal
jeg nok sætte det sammen.
Med venlig hilsen
Brokøret 
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SEJLEREN
Udkommer normalt 2-3 gange årligt.
Jeg modtager gerne indlæg, billeder,
annoncer og andet til bladet.
Nr. 45 | maj 2019
Materiale sendes til:
Peter Larsen, Elmevej 1, 1.
7760 Hurup Thy
Tlf. 40 73 34 91
e-mail: peter@doverodde.com
Deadline 15. april
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Sydthy Bådelaugs bestyrelse
Lars Raadal. Formand og Sekretær. Tlf. 27 14 13 22
Ole Grud. Næstformand. Tlf. 20 45 6309
Peter Larsen. Kasserer, Blad- og Web. Tlf. 40 73 34 91
Lars Stricker. Aktivitetsudvalg. Tlf.20 92 79 99
Nikolaj Svensson. Altmuligmand. Tlf.51 74 70 77
Aktivitetsudvalget
Lars Stricker. Tlf. 97 95 10 56
Flemming Grønkjær. Tlf. 29 66 28 93
Ellinor Grud. Tlf. 30 13 63 09
Tove Nørgaard. Tlf. 97 95 65 47
Inger Lodahl. Tlf. 71 70 81 56

Sydthy Bådelaug -

……….siden sidst
Sommer med rekord varme og sol
Så kom den, sommeren, med sol og
varme. Er det mon p.g.a af den globale
opvarmning? Håber det ikke. Klimaet er
jo ikke kun til for lystsejlere og
badegæster. Der er andre der på en helt
anden måde er afhængige af et mere
’normalt’ klima. Så lad os håbe det var
en ’enlig svale’ og vi vender tilbage til
normalen, dog alligevel med nogen
forbedring til lystsejlerne. Vores
vinterbadere klarer sig nok alligevel. 
Livets gang

_______________________________________________________________________________________

Havnefoged Doverodde Havn

Annoncer sendes til

Tlf. 23 35 50 56
E-mail: doveroddehavn@gmail.com

Peter Larsen, Elmevej 1, 1.
7760 Hurup Thy
Tlf. 40 73 34 91
e-mail: peter@doverodde.com.

Leje af Hyttefadet (klubhuset)

Se i øvrigt vores hjemmeside
vedr. priser, m.m.

Hyttefadet kan lejes af medlemmer i
perioden 1/10 til 31/3 for kr. 550,- pr
dag. Henvendelse til Lars Stricker
tlf. 20 92 79 99

Husk vores hjemmeside
www.sydthybaadelaug.dk

Forsidefoto
Vinterhi med grøn
omstilling: Lavt
traktor diesel forbrug
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Formanden har ordet:
Indlæg til klubbladet juni 2018.
Kære sejlervenner.
Efter den vel nok bedste sommer vi kan mindes, så banker Kong Vinter på døren for
at varsle regn, slud og sne, kraftige storme og sandsynligvis også isdannelser i
Limfjorden.
I skrivende stund er bådene taget op af vandet og for de flestes bådejeres
vedkommende er både og materiel bragt i hus og venter nu bare på foråret igen, så vi
kan begynde at gøre grejet søklar til den kommende sommer i 2019.

Optagningen i efteråret 2018.
I efteråret 2018, har vi i lighed med tidligere haft
2 optagninger. Første optagning fandt sted d.
6.10.2018, hvor vi tog 19 enheder op af vandet og
ved den sidste optagning, d. 27.10.2018, fik vi 18
enheder sluttelig op af vandet. Betegnelsen
”enheder”, er til alles orientering, enten en båd
eller en afrigget mast.
Optagningen gik på begge optagningsdage
upåklagelig, om end det var en rimelig kold dag
den sidste optagningsdag.
Samlet har fællesoptagningen i Sydthy
Bådelaugsregi således, i alt udgjort 37 enheder,
hvilket er en forøgelse på 9 enheder i forhold til
sidste år, så konklusionen er, at der er flere
fastliggere i Doverodde havn, der har benyttet lejligheden til at komme i vandet i
2018.
Vi i Sydthy Bådelaugs bestyrelse, er velfornøjede med, at vi nu kan betjene alle
bådejerne i Doverodde Havn med den nye krankapasitet, hvilket har muliggjort, at
intet er for lille og intet er for stort for vognmand Thomas Vester og hans flotte
lastbilkran, hvor sikker kraning er i højsæde.
Der skal i lighed med tidligere år, lyde en stor takt til traktorførerne Preben og Visti,
der sammen med alle bådejerne, har udført en bragende god indsats i forbindelse
med optagningen.
Sidst men ikke mindst, så skylder vi køkkenholdet i klubhuset en stor tak for skafning
af vel tilberedt biksemad, i rigelig mængder til de sultne søkvinder og mænd, stor tak
til Aktivitetsudvalget.
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Tilbageblik omkring aktiviteterne i Doverodde Havn sensommeren og
efteråret 2018.
Sommeren og de forbedrede havnefaciliteter, har resulteret i at overnatningsantallet
af gæstesejlere i Doverodde Havn, er forøget fra 399 overnatninger i 2016 til 466
overnatninger i 2018, hvilket er en positiv udvikling.
En anden positiv udvikling for publikumsbesøgende i havnen, har været Nessundfærgens ugentlige ankomst til havnen, med tilbud om bespisning ombord, under
forskellige sejlladsruter. Anduvningen med færgen, har desværre vist sig at være
temmelig hård ved det nye boldværk, et problem, der sandsynligvis kan løses ved
anvendelse af fendere. Thisted Kommune er ops på problemet, så vi får se, hvad der
sker til næste kommende sommersæson.
Vi har fra flere gæstesejlere, hen over sommeren, fået stor ros for rengjorte bad- og
toiletfaciliteter, en ros vi naturligvis, med rette, vil videregive til vores
rengøringsselskab, der står herfor.
Ligeledes har der også, fra besøgende gæster, lydt stor ros for et rengjort køkken og
sejlerrum, hvilket kan tilskrives Pensbopigernes indsats.
Det er en rigtig vigtig oplevelse, at få bragt ud i forbindelse med et gæstebesøg af
Doverodde Havn. Det at en positiv oplevelse videregives til andre gæstesejlere og
havne, betyder at Dover odde Havn mere og mere indskriver sig på søkortet.
Udvendig på havneområdet, herunder også miljøstationen, er der orden og
rydelighed, borde og bænke er sat på plads til gæster og os selv. Her er det
Pensbodrengene, der træder til.
Bestyrelsen er meget taknemlig for indsats og hjælpen fra Pensbo og har derfor i
sensommeren, ydet et mindre tilskud til en lille pensionistfest.
Der skal derfor i lighed med tidligere år lyde en stor tak til de personer, der har stået
for skafningen til morgenkaffe - middagsmad og oprydning under søsætningerne.

En ny mulighed for oplag og overvintring efteråret 2018.
For en stor del af bådelaugets bådejere, har det
været et stort problem at få mulighed for
vinteroplag for bådene. Således er vinteroplag i
kyllingefarmen opsagt for en stor del af de
bådejere, der tidligere har stået her. Vinteroplag i
Boddum, har ligeledes været meget usikker, da
ejendommen er sat til salg og derfor har en fast
overvintringsaftale været umuliggjort at gennemføre, for de bådejere, der har haft
standplads her.
Når nøden er størst, så er der ofte alternative muligheder, man slet ikke havde
forventet. Vi i bådelaugets bestyrelse, blev gennem et par medlemmer opmærksom
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Sydthy Bådelaug på, at ”den gule hal” ved Doverodde Købmandsgård muligtvis, ville så tom her i
vinteren 2018. Vi henvendte os herefter til vognmandsfirmaet N. C. Christensen A/S
/ Frits Worm for at undersøge muligheden af, at få både- og masteoplag i den
kommende vinter, bl.a. med udgangspunkt i foranstående problemer.
Vi fik bekræftet, at hallen ikke pt. blev brugt af N.C. Christensen A/S og at man ville
være indstillet på at rydde hallen straks, således man kunne begynde at køre både og
master ind i hallen.
Det var med stor glæde for mange bådejere og bestyrelsen i Sydthy Bådelaug, at en
aftale om overvintring faldt på plads og at man også derved kunne spare lange
transporter af både og master på offentlige veje.
Under hele processen med foreløbig overvintring i ”den gule hal” 2018 / 2019, har
interessen også drejet sig om muligheden for bevarelse af ”den gule hal”,
underforstået hvilken indflydelse SMK- projektet måske har på hallens levetid.
Således har vi i bestyrelsen på vegne af Sydthy Bådelaug og Doverodde Havn
henvendt os til Thisted Kommune og redegjort for de fordele, vi mener det ville være
for brugerne af Doverodde Havn og oplevelsescenteret Doverodde Købmandsgård,
Vikingeskibslauget og os, hvis en tættere tilknytning kunne finde sted. Alt ville kunne
gå op i en højere enhed for at opleve socialt samvær i forbindelse med oplag og
klargøring af bådene, vikingeskibet, aktiviteterne i Nordvestsafarie og Doverodde
Havn og samtidig få en yppelig oplevelse, med at se kunst i meget høj klasse.
Henvendelsen er i skrivende stund blevet venligt modtaget af kommunen (SMKgruppen) og købmandsgården.
Vi får se, hvad tingene fører til? De oplagringsmuligheder, vi har i ”den gule hal”, vil
være unikke for Sydthy Bådelaug og Doverodde Havn.

Alt er i hus på havnen, vi mangler bare lige at ønske hinanden en rigtig
god jul og et lykkebringende nytår.
Vi har fået hævet porten i ”den gule hal” til ca. 4,45 meter, selv de store både er nu
bragt i hus og der er oplagret 16 både med master, samt 6 master udefra.
Borde og bænke fra havnen er ligeledes anbragt i hallen sammen med Deutzen, så
hvad det angår, så er vi klar til vinteren.
Sejlersæsonen blev afsluttet med et brag af en afriggerfest d. 3. november, hvor
tilslutningen var stor. Mad af fin kvalitet med en super dessert, (prøv at spørge IngeMarie Jepsen), god tilrettelægning, godt humør, hyggelig musiskindslag af Niels
Jørgen Jepsen, det sociale var i højsæde.
Festen blev for nogles vedkommende lang og tog først sin afslutning omkring kl. 4,00.
Rigtig stor ros til Aktivitetsudvalget for planlægningen og afvikling af festen.
Venlig bladhilsen og godt vinterhi til alle.
Lars Raadal, formand og sekretær
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Information fra bestyrelsen
Referater fra Bestyrelsesmøder og Generalforsamlinger kan kun læses på vores
hjemmeside. Gør følgende for at læse disse referater:
Åben vores hjemmeside: www.sydthybaadelaug.dk og klik på MEDLEMMER

Hvis du allerede er logget på,
vil Medlemssiden blive vist
med det samme. Hvis du ikke
er logget på, vises dette lille
’Log ind’ vindue hvori du skal
indtaste dit ’Brugernavn’ og
din ’Adgangskode’. Når du
logger på er det en god ide
klikke ’flueben’ på her.
(du vil så være logget på i 1 år)

Hvis du ikke kender/husker
Brugernavn eller
Adgangskode skal du klikke
på den gule tekst HER.
Der vil herefter blive vist et
nyt lille vindue.
……………….. fortsættes på side 11
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Sydthy Bådelaug Her skal du indtaste din e-mail
adresse og derefter klikke på
SEND. Du vil herefter modtage
en e-mail hvori dit Brugernavn
og Adgangskode står.
Det er vigtigt at du indtaster
den rigtige e-mail adresse,
som skal være den e-mail
adresse vi har dig registreret
under.
Når du har modtaget e-mail’en skal du igen vælge ’MEDLEMMER’ og logge ind med
det brugernavn og den adgangskode der står i e-mail’en. Husk at sætte ’flueben’, så
er du automatisk logget på det næste år.
I under-menuen ’MEDLEMMER’ skal du vælge ’Interne dokumenter’. På denne side
kan du så vælge det referat du ønsker at læse ved at klikke på årstallet eller datoen.
Dokumentet vises som en PDF-fil.

Her er også angivet forskellige koder til vores dørlåse. Koder til kodelåse på
mastekran og trillebøre vil også være at finde på denne side.
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Information fra aktivitetsudvalget
Afholdte aktiviteter
23. juni 2018. Skt. Hans på Havnen
Traditionen tro blev grillen tændt kl.
18.00. Der blev grillet gourmet mad,
dog levede redaktørens frankfurter
med kartoffelsalat ikke helt op til
standarden.
Efter spisning var der flot Skt. Hans bål
og tale, som kun få desværre kunne
høre. Doverodde Beboerforening må
ønske sig et højttaleranlæg til næste år.

10. juli 2018. Zenobia hjem fra Grækenland
Zenobia
(Dronningen af
Palmyra) på vej
ind i vores nye
havn.
Velkomst
komiteen var på
plads på den
nye bro.
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Hans havde fremstillet en
velkomst portal, der absolut var
en dronning værdig. Det var nok
en kopi af portalen ved Palmyra’s
amfiteater.
28. februar 2019 er der klubaften
hvor Vibeke og Peter fortæller om
deres tur til Grækenland.
I øvrigt: Zenobia var en ualmindelig stærk kriger-dronning og det får mig til at tænke
over hvorfor skibe ofte er navngivet efter kvinder. Her er et par mulige årsager:
-

Er i almindelighed dyr at rigge til
Må males og rigges til inden hun går ud
I ubevogtede øjeblikke tager hun magten
Kan trække en mand med sig i dybet
Bliver med årene besværlig og vanskelig at håndtere

Ps. Der er sikkert flere årsager. 
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Sydthy Bådelaug 3. november 2018. Afriggerfest
Som sædvanlig havde aktivitetsudvalget sørget
for en meget fin og hyggelig bordopdækning til de
42 tilmeldte.
Der blev serveret en ualmindelig lækker buffet
med efterfølgende lige så lækkert kagebord. Det
var bare super.
Redaktøren må erkende, at jeg
er et kvaj til at tage billeder. Det
går øjensynligt op i snak og fest i
stedet for.
Heldigvis har jeg fået nogle
tilsendt. Tak for det.

Niels Jørgen havde sørget for
musik og fællessang

Den vits ville jeg gerne have hørt. Om det er
kameraet eller personerne der er ’sløret’ ved
jeg ikke rigtig. Rygterne siger nogle havde lidt
ondt i håret søndag morgen. 

Hyggesnak og festlig
stemning
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Kommende aktiviteter
Kommende aktiviteter fremgår af kalenderen på vores hjemmeside.
Vælg menu-punktet:
BÅDELAUGET -> AKTIVITETSUDVALG -> Kalender

I ovenstående eksempel kan du se at april måned 2014 er valgt og jeg har klikket på
Isætning af den 26. Herved fremkommer detaljer for den valgte aktivitet.
Kommende aktiviteter vil normalt også blive rundsendt pr e-mail og indlagt på
vores Facebook side. Pt. Er følgende planlagt
6.12.2018 kl. 19.00 -- Julebanko
31.1.2019 kl. 19.30 – Klubaften
28.2.2019 kl. 19.30 – Vibeke og Peter beretter om deres tur til Grækenland
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Kramboden
Her i Kramboden sælges eller købes hverken Sten eller Stoffer,
men har du noget både-grej eller for den sags skyld en hel båd
eller andet til salg, så kan det gøres her.
Send et billede og tilhørende tekst til følgende e-mail:
peter@doverodde.com

ISOTERM komplet med
kompressor, fordamper og
termostat klar til indbygning
sælges kr.

1.500,-

Kontakt: Niels Jørgen Jepsen
Tlf. 40 46 37 15
E-mail: nikajepsen@mail.tele.dk
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