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Ny computer i bådelauget

Cold Hawaii Inland

Læs mere om hvorfor en ny
computer til bådelauget er
blevet anskaffet.

Læs mere om dette
projekt senere i bladet
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SEJLEREN
Udkommer normalt 2-3 gange årligt.
Jeg modtager gerne indlæg, billeder,
annoncer og andet til bladet.
Nr. 46 | november 2019
Materiale sendes til:
Peter Larsen, Elmevej 1, 1.
7760 Hurup Thy
Tlf. 40 73 34 91
e-mail:
sydthy.baadelaug@doverodde.com
Deadline 15. oktoberl
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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
Lene Jepsen. Tlf. 21 71 70 38
Inger Lodahl. Tlf. 71 70 81 56

Sydthy Bådelaug -

……….siden sidst
Ny computer til administration af Sydthy Bådelaug
Mit gamle forbillede (Arnold Peter Møller
Mærsk) havde ordsproget: Rettidig omhu,
og det er årsagen til, at mit vinterprojekt
har været at etablere de systemer og
tilhørende dokumentation på bådelaugets
nye computer, der løbende anvendes til
administration af bådelauget.
Se mere senere i bladet.
Livets gang

_______________________________________________________________________________________

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

Leje af Hyttefadet
(klubhuset)
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

Annoncer sendes til
Peter Larsen, Elmevej 1, 1.
7760 Hurup Thy
Tlf. 40 73 34 91
E-mail:
sydthy.baadelaug@doverodde.com
Se i øvrigt vores hjemmeside vedr.
priser, m.m.

Husk vores hjemmeside
www.sydthybaadelaug.dk

Forsidefoto
Fantastisk vejr til
første isætning.
Ellinor overvåger at
alt går korrekt til. 
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Formanden har ordet:
Indlæg til klubbladet maj 2019.
Kære sejlervenner.
I skrivende stund er de 2 søsætninger i april
gennemført og der blev i alt søsat 33 både, hvilket
er en lille tilbagegang i forhold til tidligere år. Jeg
har kikket tilbage i historien for at sammenligne
antallet af søsætninger gennem årene og nået
frem til et gennemsnit fra år 2009 og frem til år
2015 på 46 enheder (både og master). År 2016 og
år 2017 er undtaget på grund af havnebyggeriet,
men det giver stof til eftertanke, at antallet af
søsætninger og optagninger er reduceret
væsentlig i bådelaugets regi, i de sidste 6 år, med
ca. 28 %, når beregningen udelukkende er baseret
på faktureret enheder (både & master). Når det er
sagt, så må jeg udtrykke min fulde tilfredshed med
(jeg håber alle er enige heri), at den nuværende
krankapasitet er unik, alle bådenheder fra 1 ton til 17-18 tons kan søsættes og tages
op på en sikker og god måde. Der er således ingen hyleri fra kranen pga. overvægt og
sikkerheden er i højsæde, det er rart at vide.

Sikkerheden er hævet ved søsætninger og optagninger i bådelaugsregi.
Brug af sikkerhedshjelme og gule veste, bliver brugt af
alle, der arbejder omkring kranen (efter påbud). Det har
også, efter min mening højnet sikkerheden. Brug af
sikkerhedshjælme og gule veste blev oprindelig foreslået
på en generalforsamling og blev overordnet godt
modtaget af de tilstedeværende medlemmer, hvorefter
laugets bestyrelsen indførte brugen, som en bestanddel
af søsætning- og optagningsproceduren. Jeg har
desværre min tvivl om, at de bådejere der søsætter og
optager uden om bådelauget, ikke har de samme krav til
brugen af hjelme og veste og det på trods af, at de var med til at beslutte, at vi andre
i lauget blev pålagt brugen for at hæve sikkerheden, men måske tager jeg fejl?
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Klubstanderen Ak – Ak.
Den gamle klubstander er ikke mere. En af efterårsstormene var så kraftig, at
standeren blev totalskadet og en reparation var umulig at gennemføre. Der er på
nuværende indkøbt materialer til en ny stander og det er mit håb, at vi kan få den
klar til den kommende ”Havnens dag” d. 25. maj, så vi kan gennemføre dagen
standsmæssigt. Efterfølgende skal vi have, i lighed med de tidligere år, en hyggelig
standerhejsning, hvor vi ønsker hverandre i lauget en rigtig god sejlerferie i 2019.

Klubsejlads i 2019.
Så vidt jeg ved, så agter Aktivitetsudvalget at afholde klubsejlads d. 15 – 16. juni og
det er mit og bestyrelsens håb, at rigtig mange aktive medlemmer vil deltage. Selve
programmet for klubsejladsen vil senere blive udsendt af Aktivitetsudvalget.
Når jeg tænker tilbage på sidste år d. 26 – 27. maj, så var der faktisk en forholdsvis
stor tilslutning til arrangementet, hvor sammenhold og samværet var i højsæde og
det blev efter min opfattelse en bragende succes. Lad os håbe på godt vejr og i så
fald, håber vi i bestyrelsen på, at rigtig mange både vil deltage i sejladsen.

Lidt om Doverodde Havn her i foråret 2019.
Som mange sikkert har bemærket, så er der
opsat balustre (gelænder) på overgangen
mellem hovedbroen og flydebroerne, det er et
tiltag, som mange er glade for. Vi kan takke
Thisted Kommune for dens velvillighed til at
betale for tilvejebringelsen og vi er i
bestyrtelsen taknemmelig for, at overgangen er
med til at hæve sikkerheden på havnen.
Thisted Kommune har også i dette forår
accepteret en udskiftning af vand- og
elinstallationerne på flydebroerne, som
efterhånden var i en sørgelig forfatning. Det er
rart, som lejer og bruger af havnen, at
kommunen er obs på at få tingene til at fungere
optimalt.
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Sydthy Bådelaug Møde med Teknisk Udvalg d. 13. maj.
Bestyrelsen har d. 13. maj inviteret Teknisk Udvalg til Doverodde, hvor vi vil
gøre udvalget opmærksom på de problemer, der opstår i det lille havnebassin
(vest for flydebroerne) ved kraftig sydvesten storm. Også slæbestedet og dets
placering ønskes debatteret på mødet, vi i bestyrelsen håber på, at den
nuværende træbro sløjfes og erstattes af en ny flydebro, der gøres landfast med
halvøen, Vi får se, hvad debatten kan medføre.
Mulighed for besøg af autocampere i fremtiden, vil også blive debatteret. Lad
os håbe på en positiv modtagelse af ideen, der tidligere, for ca. 8 år siden, var
med i laugets oplæg til en renovering og ændring af Doverodde Havn.
Hvis alt går vel, ligger der måske en spændende fremtid foran os sejlere, der
benytter Doverodde Havn. Indtil videre har vi håbet.
Jeg ønsker alle en rigtig god sommer med rigtig godt sejlervejr og kan I alle
sejlere passe godt på jer selv og jeres skiv.
Venlig bladhilsen
Lars Raadal, formand og sekretær

Nr. 45 | maj 2019 | 7

- Sydthy Bådelaug

8 | nr. 45 | maj 2019

Sydthy Bådelaug -

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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Informerer bestyrelsen godt nok?
Jeg har i min tid været med i flere foreninger også som bestyrelsesmedlem og ved at
én ting er meget vigtig: Information til medlemmerne om bestyrelsens arbejde.
Sker det ikke opstår der nemt myter blandt medlemmerne, som f.eks.: Hvad laver de
egentlig i den bestyrelse?, osv…
Da jeg i 2011 oprettede vores hjemmeside blev der derfor lavet en ’afdeling’ som kun
kan anvendes af vores medlemmer. På disse medlemssider er et afsnit der hedder
’Interne dokumenter’ hvor alle medlemmer bl.a. kan læse:



Generalforsamlingsreferater
Referater fra bestyrelsesmøder

Jeg ved at vores sekretær/formand lægger et stort arbejde i at skrive disse referater,
samt indlægget her i SEJLEREN.
Spørgsmålet er nu: Læser medlemmerne disse referater? Nogle gør det sikkert, men
mange gør det ikke. Her følger en oversigt over hvor mange og hvornår de sidst har
været inde på vores medlemssider:
Antal medlemmer
22
2
4
4
4
4
5
7
12
18

Dato for sidste login
Aldrig
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Selvfølgelig er der nogle passive medlemmer der nok ikke er særlig interesseret, men
der er nu mange aktive medlemmer der åbenbart ikke løbende kan eller vil følge med
i bestyrelsens gøren og laden. 
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Information fra aktivitetsudvalget
Afholdte aktiviteter
Sildebord Lørdag d. 26 januar i Klubhuset
Vores aktive medlem Peter Nielsen
(maler) havde taget initiativet til et
fint arrangement med et lækkert
sildebord, marinerede muslinger og
rejer, samt 2 flasker snaps og det hele
til en pris der vel ikke kunne ’jage’
nogen væk. Jeg ved at han havde lagt
et stort arbejde i arrangementet.
Redaktøren elsker jo musik og glade
stemninger og havde derfor, på trods
af manglende evner, medtaget guitar og nogle sanghæfter. Så må det jo gå som det
går. De sædvanlige sejlersange var med, men jeg havde medtaget ’Hvalen Valborg’ af
Shu-bi-dua, og spurgte om nogen have set ’Hvalen Valborg’. Nogen havde set en hval
i Limfjorden for nogle år siden, men det var ikke Hvalborg.
I midten af halvtredserne tog min far mig med på Ringsted torv hvor der stod en stor
lyseblå lastbil (Sættevogn) hvori der lå en stor hval. Om den var stoppet ud med vat,
avispapir og sprit ved jeg ikke. Men den var stor, vistnok en kaskelothval. Jeg er sikker
på at Mikael Bundesen og Shu-bi-dua har set den hval dengang. Den var rundt i hele
landet, og er derfor blevet inspireret til sangen. Problemet er imidlertid, at den ikke
hed Hvalborg, den hed Jonas. Sikkert inspireret af
den bibelske fortælling om Jonas og hvalen.
Slutningen på deres sang lyder: Alting har en
ende, en hvalfisk har kun en: Åhh, men Hvalborg
sikken en. Den havde ikke virket med Jonas.
(undskyld de damer). 
Den manglende tilslutning til arrangementet var
noget skuffende. Kun ca. tre udover
aktivitetsudvalg og bestyrelse deltog. Trist!.
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Sydthy Bådelaug Klubaften 6. december 2018 kl. 19.00 Julebanko
Som sædvanlig en hyggelig aften med kaffe og
kager og masser af gevinster. Det er bare
mærkeligt, at det er de samme der altid slæber
dem hjem og andre der aldrig vinder. Har jeg
ret Arne?

23. februar 2019. Bådudstilling Fredericia
Vanen tro skal vi jo til bådmesse i
Fredericia.
Og vanen tro startes der altid ud
med en lille forfriskning før ræset
rundt til alle udstillingsstande
starter.
Udstillingen var omfattende. Flere
haller med udstilling af både der
koster beløb man kun kan drømme
om. Nogle fandt dog gode
messetilbud, tovværk m.m. Ingen
både: der er jo ikke plads i bussen.

Huummm! (apropos både)
Jeg var på ferie på Korfu I
Grækenland sidste efterår og
kunne på afstand se verdens
største sejlbåd. Ikke en gammel
fuldrigger, men en moderne
sejlbåd. Den kan ikke sejle under
Storebælt broen og min lille
Nauticat 33 kan stå på tværs på
dækket 3 gange. Et monster.
Pris: Mindst 2 milliarder. Ejet af en russisk Oligark og sikkert købt for hvidvaskede
penge. Tillykke Danske Bank.
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Klubaften. 28. februar kl. 19.30. Zenobia’s tur til Middelhavet
En klubaften hvor Vibeke og
Peter fortalte om deres tur
til Grækenland.
En dejlig beretning om deres
spændende tur præsenteret
af dem begge. Peter med en
fin oversigt over hvor de
havde sejlet og med Vibeke
der på hendes dejlige måde
egentlig ikke fortalte om
hvor de sejlede, men mere
om hvad det gør og betyder,
når man lever tæt sammen
og ser og oplever livet på en
helt anden måde end vores
daglige og vanlige liv.

Søsætning af både 6. og 27. april
Vanen tro forløb
søsætningerne helt uden
problemer. Mange deltog,
næsten alle iført det
reglementerede udstyr med
hjelm og gule vest (ikke den
franske model).
Ca. 33 både blev isat og
aktivitetsudvalget have som
sædvanlig sørget for lækker
biksemad og tilbehør. Tak for
det.
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Sydthy Bådelaug Ekstra….. Billeder fra bådudstillingen i Fredericia

Frem og tilbage med Keld som chauffør

Lækker og hyggelig middag

Flot udstilling

Tove var igen tilfreds med maden

Så er vi godt nok på vej hjemad.

Hvorfor kigger hun langt efter RAS's mad?
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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:
25.maj 2019

kl. 13.00 -17.00 Havnens dag.

15.-16.juni.2019 kl. 08.30 Skippermøde med efterfølgende fællessejlads.
23.juni 2019

kl. 18.30 Sankt Hans. Vi tænder grillen. Medbring selv mad.
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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:
sydthy.baadelaug@doverodde.com
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Ny computer til administration af bådelauget

Følgende dækker pt. kun de områder jeg som Hjemmeside- og bladredaktør, samt
kasserer udfører. Formand og sekretær, samt andre bestyrelsesopgaver er endnu
ikke omtalt.
Min administration af Sydthy Bådelaug er væsentligt bygget op omkring følgende
komponenter, der alle er tilgængelige på bådelaugets nye computer:
1.

Hjemmesiden og underliggende medlems- og sponsor registre (database).
Denne database indeholder informationer om alle medlemmer og sponsorer
i bådelauget. Hjemmesiden giver mulighed for at oprette nye medlemmer og
sponsorer, slette eller foretage ændringer til disse, f.eks. ændring af telefon
nummer, e-mail adresse, m.m. Hjemmesiden giver også mulighed for at
medlemmerne selv kan foretage ændringer til deres egne data, men det har
vist sig svært at få dem til at gøre det.
Administration af selve hjemmesiden, der er noget mere kompliceret, er
beskrevet i vejledningen/manual der er tilgængelig på vores medlemssider
på hjemmesiden.
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2.

Bogføring og regnskab. Dette foretages i et regnskabssystem (WinFinans),
der er installeret på bådelaugets computer. Systemet er et standard
(dobbeltbogholderi) system hvor alt bogføres med angivelse af en debet og
en kredit konto. Før bogføring kan foretages, skal der selvfølgelig udsendes
opkrævninger af f.eks. kontingent m.m. til medlemmer og der skal sendes
opkrævning til sponsorer. Regninger betalt af bådelauget skal selvfølgelig
også bogføres. Den til enhver tid siddende kasserer i bådelauget skal
selvfølgelig have adgang til netbank og vores konti i Sparekassen Vendsyssel.
Dette kræver bestyrelsens godkendelse og laves i samarbejde med
Sparekassen Vendsyssel. Kasserens personlige NemID skal anvendes. Da
MobilePay også er en betalingsmetode der kan anvendes til betalinger til
bådelauget er dette også tilgængelig på bådelauget mobiltelefon og
computer.

3.

Sejleren. Sejleren skrives i et almindeligt Microsoft Word dokument, der
gemmes som et PDF dokument. Alle numre er gemt i en mappe og normalt
bruger jeg et tidligere nummer som grundlag for at skrive et nyt nummer.
Når det nye nummer er færdigt sender jeg det til Dantryk. (normalt Chris
Jensen. Email: chris@dantryk.dk).

4.

Brugernavne og adgangskoder. Yahoo Hjemmeside, database system, e-mail
systemer, Facebook, Google, MobilePay, m.m. kræver brugernavne og
adgangskoder. Adgangskoder er dog ikke angivet i dette eller andre
tilgængelige dokumenter, men opbevares fortroligt af bådelaugets
bestyrelse.

Det er naturligvis op til en ny administrator af disse opgaver, at indføre og anvende
sine egne metoder.
Hvis nogen skulle være interesseret i at kigge nærmere, er den aktuelle
vejledning/manual tilgængelig for alle medlemmer på vores hjemmeside under
Interne Dokumenter.
Den er ikke færdig endnu og vil blive opdateret hen ad vejen.
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Cold Hawaii Inland
Bestyrelsen deltog d. 18. marts i et stormøde i
Vilsund, arrangeret af Thisted Kommune. Mødet
var overordentlig velbesøgt.
Visionen for Cold Hawaii Inland er at koble
Vesterhavets mange aktiviteter via Vandet Sø til de
mere rolige vande i Limfjorden: Doverodde, Krik,
Vildsund, Thisted (Dragsbæk, Søbadet,
Sydhavnen, Synopal Havn), Vandet Sø og
Bygholm gennem en fælles identitet/rød tråd,
der viser THYS MARITIME DNA.
Det betyder, at Cold Hawaii Inland helt konkret kommer til at indeholde:







En række faciliteter af høj kvalitet som tager hensyn til det specifikke
område og den unikke natur i Thy
Faciliteter som sikrer en optimal før-under-efteroplevelse for både garvede
og nybegyndere inden for vandsport
Sammenhæng mellem faciliteterne via en designmanual
Faciliteter som kan bruges af flere målgrupper
Muligheden for at afholde større events
Det lyder alt sammen meget
spændende, men jeg tror det er
vigtigt, at vi i Bådelauget følger
med i projektet og forsøger, om
muligt, at påvirke projektet hvis
vi ikke er tilfredse med de
forskellige tiltag der griber ind i
vores område.

Vores havn besøges ofte af
gæstesejlere der kommer fordi
de elsker den stille og fredelige
havn og omgivelser. Det gør vi også selv. Betyder projektet at der evt. kommer
’Watershelters’ til kajaksejlere eller bade- og sauna faciliteter er det fint, men
etableres der vandskihopbaner eller vandscooter racerbane så siger jeg NEJ.
Skulle den slags aktiviteter foregå som f.eks. en enkel årlig begivenhed er det
selvfølgelig en anden sag. Du kan læse mere om Cold Hawaii Inland på Thisted
Kommunes hjemmeside:
https://www.thisted.dk/Borger/NaturMiljoe/AktuelleProjekter/CHI.aspx
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