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Uge

Ugedag

Dato

Aktivitet

Klokken

18

Torsdag

3. maj

Søsætning af bådene

08.00 – 12.00

23

Lørdag

9. juni

Havnens dag – Vild med vand
Kapsejladsen Struer Bugt – Den gamle Venø Rundt

09.00 

Medio

Juni

Udflugtssejlads til Oddesund Nord *

09.00 

27

Tirsdag

3. juli

Sjægtene sejles til Jegindø Havn

18.30

27

Lørdag

7. juli

Kapsejladsen Ror-cup på Jegindø *

09.00

28

Tirsdag

10. juli

Sjægtene sejles hjem fra Jegindø Havn

18.30

Sommerferie

Obs.

*

Nærmere program følger senere

Tirsdage og torsdage fra 2/1 – 3/4
Tirsdage og torsdage fra 5/4 – ??
Tirsdage og torsdage fra 4/5 – 10/7
Tirsdage og torsdage fra 1/8 – 3/10

Der arbejdes på bådene
Der arbejdes med ombygning
Sjægtene sejler fra træskibshavnen
Sjægtene sejler fra træskibshavnen

Indvielsen af BY – HAVN – projektet

Datoen er ikke fastlagt endnu

Se også kalenderen på hjemmesiden
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Skal dit hus forbedres?

Kontakt
os for kontant afregning...
www.lokaleenergibesparelser.dk gør det nemt og enkelt at søge og få tilskud til energibesparelser.

Tilskud

Det er tidsbesparende for både energiselskaberne, håndværkerne og i sidste ende slutkunden, der skal have udført
en tilskudsberettiget opgave.

Isolering af loftet
Isolering af rør
Nye vinduer og døre
Varmepumper
Nye kedler
Hulmursisolering

LokaleEnergibesparelser
LokaleEnergibesparelser.dk

Tlf. 22 55 11 30 · Email: kontakt@lokaleenergibesparelser.dk
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Svundne tider i moderne rammer
Museets faste udstillinger giver blandt andet
et indblik i Limfjordens betydning for egnens
udvikling og viser eksempler på både kunst
og dagligdag. Desuden rummer museet
en allerede verdenskendt udstilling af B&O
produkter. Alting er præsenteret ved hjælp
af hypermoderne fortælleteknikker baseret
på multimedier, interaktion og skjulte
lydinstallationer.

1. September - 30. Juni
Mandag
Tirdag - fredag
Lørdag - søndag
Helligdage

Lukket
12-16
12-17
12-17

1. Juli - 31. August
Mandag
Lukket
Tirsdag - fredag 11-17
Lørdag - søndag 12-17
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Som en vigtig del af Struer Museum finder
man også Johannes Buchholtz´ hus. Huset
fremstår præcis som da det var beboet af
den kendte forfatter. Et besøg i huset byder
på en rejse ind i en anden tid og giver et
unikt indblik i livet for en af Danmarks
dengang mest læste forfattere.
Struer Museum
Søndergade 23, 7600 Struer
www.struermuseum.dk

www.nordvestjyskfjordkultur.dk

Formandens Klumme April 2018
1.Byen vej fjorden – en god lille byLigger i vigens bue i ly,
mastede skibe til dig gør kur,
gaster ved rælingen gæster de Struer.
Byen ved fjorden – til dig vil vi tydu er en god lille by.

Grøden langs Limfjorden hjalp dig i gang
Havnen i vejret dig hurtigt dig svang,
Banen gav brød til mangen en mand,
Fiskeren skubbed´ sin båd ud fra land.
Livet pulsered´ fra tidligste gry
her i en god lille by.

Tekst: Bruno Hansen – 1945 Melodi: Mogens Schrader – I de lyse nætter - 1939. Hele sangen
findes på nettet:Skriv: Struersangen Find: Hjort Larsen – Det forbudte vers – og læs hele sangen
og kommentarer til sangen Melodien: Trykke på linket – Side by side synger deres version af
sangen – og hør sangen. De to vers her er i en lettere omskrevet udgave.

Kolofon:
Fjordkulturen,
Struer byen ved fjorden – en god lille by.
medlemsbladet
for foreningen
Nordvestjysk Fjordkultur. Det var den i 1940-erne, og det er den bestemt også i dag. Men der
skal kæmpes for det. Jeg har tilladt mig at lave et par små ændringer
i teksten, så den måske er lidt mere tidssvarende. De mastede skibe
Redaktør:
ligger her endnu, specielt et det et kosteligt syn, når Limfjorden
Povl Eskild Petersen
Rundt gæster byen med gasterne stående forventningsfulde ved
Nordvestvej 14
rælingen. Skibe lastet til rælingen på vej mod havnen, som der før
7600 Struer
stod i verset, sker i dag desværre alt for sjældent. Fiskerne er her
Tlf: 21 77 09 87
heller ikke mere, så det pulserende morgenliv på havnen eksisterer
peskild@post5.tele.dk
ikke længere.

Udgivelser:
Bladet udkommer  
3 gange årligt: April–
August–December
Deadline næste blad:
1. Juli 2018, hvor stoffet
skal være redaktøren i
hænde pr. email.
Annoncepriser pr. år:
¼ side 400 kr.
½ side 700 kr
1/1 side 1.200 kr.
Side 2 og bagsiden:  
1.400 kr.

Det betyder dog ikke af byen og havnen de døde. Tvært i mod.           
Vi skal omstille os til en ny brug af havnen. Masteskovene er store
både i lystbådehavnen og i træskibshavnen.
Jeg forventer mig meget af det nye BY-HAVN projekt. Jeg tror virkelig
på, at det vil være med til at binde byen og havnen godt sammen
på en god og kreativ måde. Men det forudsætter, at alle arbejder
sammen om det. Samtale og samarbejde mellem de involverede
parter må absolut være kodeordet.
Derfor var det meget glædeligt, at vi sidste år fik stablet Havnens
Dag på benene. Det var et glimrende og tæt samarbejde mellem
Marilyn Annes venner, Nordvestjysk Fjordkultur, Sejlerbixen, Sejlklub.
ben, Søspejderne, Venø Bugt Sjægtelaug og Venøsund Færgelaug. Vi
synes selv, at vi har vist vejen. Vi stiller store forventninger til dette
års Havnens Dag arrangement d. 9. juni.

Fremover forventer jeg, at andre også vil byde ind, så projektet BYHAVN kan vise sit værd til glæde for både byen og havnen.
Asger Brodersen

www.nordvestjyskfjordkultur.dk
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Referat af ordinær generalforsamling
Nordvestjysk Fjordkultur 2018

Tirsdag d. 13. marts 2018 kl. 19.00 Havnevej 6 i Struer
Fremmødte: Bestyrelsen og 33 medlemmer.
Dagsorden i følge vedtægterne:
1. Valg af dirigent:
Formanden bød velkommen og efter
”Blæsten går frisk” valgtes Henrik
Hvass til at varetage dirigenthvervet.
Henrik konstaterede, at generalforsamlingen var lovformelig indkaldt og dermed beslutningsdygtig. Dagsordenen
blev godkendt af forsamlingen.
2. Bestyrelsens beretning:
Formanden indledte beretningen med
at mindes Kaj Kristensen og Peter
Møllenberg, som afgik ved døden i det
forgangne år. Herefter aflagdes beretningen:
Generalforsamlingen er en hver forenings vigtigste organ. Det er her medlemmerne kan sin mening frem-sige
sine meninger i form af forslag, kommentarer og afgivelse af sin stemme.
Bestyrelsen vil gerne her sige tak for
det store arbejde, der er ydet i det
forgangne år fra generalforsam-lingen
sidste år d. 7. marts og frem til i dag.

Hverdagen
Den nærmeste fremtid:
Forventningens glæde er den største.
Og vi glæder os vel alle til, at vi i 2018
får vores længe nærede ønske opfyldt nemlig ombygningen og renoveringen
af vores bådhal og værksted.
Her vil vi igen rette en stor tak for støt-
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ten til projektet fra Realdania, Færchfonden, Veluxfonden og Nordeafonden

Det forestående arbejde betyder så,
at vi har måttet rubbe neglene endnu
mere i år, end vi plejer, da vi har en
måned mindre til rådighed til klargøringen af bådene. Men der er blevet
knoklet hårdt hele vinteren, så mon
ikke det kommer til at gå? Startdatoen
for ombygningen bliver nok først 1.
maj. Vi skal have møde med Tekniskforvaltning lige efter påske.
Struer Havns udvikling:
Struer Kommune har sat Cowi Consult
til at lave en udviklingsplan for Struer
Havn. Vi har, sammen med Sejlklubben, derfor haft en idé runde, så vi kan
give vores besyv med til udviklingen af
Struer Havn. Vi er fra kommunens side
blevet lovet at blive inddraget i denne
udviklingsplan. Vores kladde til dette
arbejde ligger på vores hjemmeside.

Hverdagen:
Hverdagen i Nordvestjysk Fjordkultur
er helt afgjort det aller aller vigtigste.
Det er her, vi får arbejdet med det, vi
holder af. Det er her, vi får styrket det
sociale sammenhold, og det er her, vi
får den gode snak hen over kaffen. Det
er meget imponerende, at vi uge efter
uge kan mønstre 20 – 30 mand hver
tirsdag aften og torsdag formiddag.
For ikke at sige de ca. 10 mand, der har
deres daglige gang i Fjordkulturen. Det
er godt gået. Fra bestyrelsen skal der

www.nordvestjyskfjordkultur.dk

lyde en stor tak for engagementet.

Organisation:
Vores mapper til alle bådene er færdige, så mandskabet på de respektive
både må nu selv holde indholdet i
mapperne ajour. I Træskibshavnen har
alle bådene fået standere, hvor bådenes
data står på. Det har vist sig at være en
rigtig god idè, da der dagligt går folk
i Træskibshavnen og studerer vores
både. Mange giver udtryk for deres
store begejstring over vores flotte flåde
af gamle træskibe.
Arrangementer

Udflugt:
1. april havde vi en rigtig fin udflugt
til Ribe Bådlaug. De bød på kaffe og
rundstykker i deres store værkstedshal.
Dernæst kørte vi ned på Hovedengen,
hvorfra vi vandrede over til Den gamle
Toldbod, som Ribe Bådlaug holder
vedlige og arrangerer udstillinger i.
Bådlauget arbejder tæt sammen med
Naturpark Vadehavet. Vi fik en fin
fremvisning af everten Johanne Dan,
som Ribe Bådlaug ligeledes holder
vedlige. Efter middagen på restaurant
Sælhunden fik vi en guidet rundtur i
Ribe By.

Smagens Dag:
Den 15. april – påskelørdag - opstillede
Ole Olsen og Lasse Øland Mjølner på
parkeringsplad-sen over for Kvickly i
forbindelse med Smagens Dag. Dette
er et af de mange eksempler på, at vi
overfor Struer Kommune har pay back
time, som tak for den gode behandling
vi får fra Kommunen.
Sejladsregler:
Den 25. april havde vi en diskussion af
sejlreglerne med NFK´s både

Ombygningen af bådhal og værksted:
Den 2. maj havde vi det første møde
med Jørn Ladekjær fra Teknisk Forvaltning omkring ombygningen af bådhallen og værkstedet. Det blev et rigtig fint
møde, hvor flere ideer kom på banen.
Søsætningen:
Havnen havde indvilliget i, at vi kunne
få vores både lørdag d. 6. maj tidlig
formiddag. Søsætningen gik fint. Alle
bådene lå på deres nye
pladser i Træskibshavnen ved middagstid.
Regatta:
Den 27. maj deltog Kvasen og Helene i

www.nordvestjyskfjordkultur.dk
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Handbjerg Marinas regatta.

TV-udsendelse:
Lørdag eftermiddag den 7. juni deltog
Jan P. og Gorm med Mjølner i DR´s optagelser til en udsendelse i serien ”Alle
mod én” sammen med den gamle færge
Venøsund.
Hverken Struer, Havnen, Venø eller NFK
blev promoveret i de ultrakorte klip.
Ydermere var der graverende faktuelle
fejl i speakingen. På bedre betingelser
vil vi godt en anden gang.
Venø Rundt sejladsen
blev afholdt i Struer Havn og Struer
Bugt i forbindelse med arrangementet
Havnens Dag – Vild med Vand den 10.
juni. Det viste sig at være en god ide.
Alle var godt tilfredse med arrangementet, så ”Venø Rundt vil igen blive
afholdt i Struer. Der er dog plads til forbedringer. Disse forbedringer vil blive
inkorporeret i planen for Havnens Dag,
der er under udarbejdelse. Havnens
Dag i år afholdes d. 9. juni. I år bliver
Vestjyske Skibsdage også koblet på, så
der bliver liv på havnen den dag.
Sejlads 2017:
Vi fik ikke sejlet så meget i sejlsæsonen
2017, som vi havde håbet på. Sommeren 2017 var bestemt ikke det vi alle
havde håbet på. Det meste af sommeren gik med regn og rusk.
Vi håber på meget bedre vejr i den
kommende sommer. Derfor håber vi at
se mange NFK-sejl på fjorden i sejlsæsonen 2018.
Bådoptagning:
Bådoptagningen var lidt speciel i 2017.
For at være mere fleksible, når vi skal
have bådene sat på plads inden døre,
fik vi i eftersommeren fremstillet tre-
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hjulede bådevogne til alle bådene. Det
var derfor meget spændende og se om
beregningerne på hver bådvogn passede. Der gjorde de stort set. Det tager
jo altid lidt længere tid at få bådene
placeret på bådvognen, når den ikke er
mærket op på forhånd. Men det gik rigtig fint. En tak skal der lyde til Havnens
personale for samarbejdet og tålmodigheden med opgaven.
Foredrag:
Den 24. oktober hørte vi om sejlskibet
Pommern fra Mariehamn på Ålandsøerne. Pommern er den sidste bevare
4 mastede bark der endnu står i sin
originale udgave.

Julefrokost:
Igen i år havde vi en rigtig hyggelig julefrokost. Nordvestjysk Teaterlaboratorium fra Idom gav et festligt musikindslag som tak for husly i forbindelse med
teaterugen ovre i siloen på havnen i
starten af december.
Samarbejdet med andre institutioner og foreninger

By – Havn projektet:
Den 3. april var der første spade stik på
BY – Havn projektet.
Det betød for os, at vi flyttede vores
bådpladser til den nuværende beliggenhed langs vest- og nordmolerne i
Træskibshavnen. D
et er en udvikling, vi på ingen måde er
utilfredse med, da vi på denne måde
bliver mere synlige i havnebilledet. Vi
har da også kvitteret med at få
monteret de før omtalte informationsstandere ved samtlige bådpladser.
Ydermere har vi i sommerens løb i
samarbejde med havnekontoret fået
etableret en stejleplads til garn på den

www.nordvestjyskfjordkultur.dk

gamle mole. Også dette er med til at
skabe atmosfære på havnen.

Ror-cup:
Den 8. juli havde vi Julie Petersen med
til Jegindø Ror-cup som den eneste båd.
Arrangementet faldt uheldigvis sammen med Shantyfestivalen i Struer.
Køreladen i Oddesund:
Den 10. august 2017 indledte vi i NFK
vores samarbejde med Struer Museum,
Oddesund Borgerforening og Bådlaug
samt Venø Færgelaug om bevarelsen af
Fiskerhuset og Tjærestedet oppe ved
Oddesund Nord.

Der var afsat to dage til at få tømt og
sorteret al grejet fra fiskerhuset. Ved
at vi mødte så talstærkt op, klarede vi
opgaven på 2 timer.
Der var så mange fine ting, der gjorde,
at vi kunne etablere ovennævnte stejleplads på Træskibshavnen, og samtidig
beholde resten til udstillinger i fiskerhuset.
Da vi kom til bunds i oprydningen viste
det sig, at huset tydeligvis måtte være
den gamle kørelade fra rofærgernes tid.
Der er nedsat en styregruppe for arbejdet med området ved den gamle havn i
Oddesund. NFK er repræsenteret med
3 mand.
Lige nu er der en ansøgning inde hos
Realdania for at få bygningerne bevaret
for eftertiden.
WM i Hjarbæk:
Ved WM i sjægtesejlads i Hjarbæk den
18. og 19. august deltog Julie Petersen,
Lille Løffe og Mjølner fra Nordvestjysk
Fjordkultur.
Flere menige NFK-medlemmer dukkede op i løbet af dagen. Vi håber endnu
flere vil tage turen til Hjarbæk i år. Det

er med til at styrke sammenholdet mellem alle bådlaugene i den nordvestlige
Limfjord.

Sansefestivallen:
Vi deltog ikke i sansefestivalen 2017, da
hele træskibshavnen var en gang rod
på grund af ombygningen i By – Havn
projektet. Vi må byde ind igen i 2018
Limfjorden Rundt:
I dagene tirsdag d. 13. september til
torsdag d. 15. september afviklede vi
igen i år Limfjorden Rundt sejladsen.
Programmet fulgte de tidligere års
planer.
Vi håber, at aftalen med kommunen for
dette års Limfjorden følger den sædvanlige procedure.
Vi har jo som bekendt for ny teknisk
direktør i kommunen. Det er rigtig
vigtigt for kommunen, at alt klapper
ved Limfjorden Rundt, da sejladsen er
meget meget værdsat blandt træskibssejlerne landet over. Det gode ry byerne
i Limfjorden får ved denne sejlads kan
hurtigt sættes over styr, hvis ikke tingene er i orden.
Havnerådet:
Den 26. september var der møde i Havnerådet. Her mødes alle interessenterne på havnen for at udveksle ideer og
tanker omkring havnen. Rådet mødes
to gange årligt med kommune Det er en
god måde at holdes ajour på.
Besøg:
Den 10. oktober havde vi igen i år besøg af demensklubben. Det blev igen en
rigtig god formiddag.
Den 14. november var vi på virksomhedsbesøg hos Struers Håndbryg.
Lehmann Højriis gav os en grundig

www.nordvestjyskfjordkultur.dk
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gennemgang af hele hans proces med
brygningen af øllet.
Den 6. februar havde besøg af TVMidtvest. Det kom der en rigtig fin lille
udsendelse ud af, som kan ses på vores
hjemmeside.

med en informationsrunde om, hvad
sker der fjorden rundt?
15.30 præcist sagde vi tak for i dag

Fjordens Dag
d. 3. februar i år blev afholdt her i
Struer. På programmet havde vi først
et foredrag af Ole Olsen, som fortalte
om et udsnit af de både, der har været
igennem NFK´s værksted, og dem der
er der lige nu.
Efter kop glat kaffe fortalt den forhenværende matros på Marilyn Annes - Ib
Frøstrup om skibets noget brogede
historie.
Skibet der ikke ville dø - kaldte han
foredraget. Han fortalte også meget
medlevende om hans tid som dækdreng på småskibssejladsen i midten af
1950-erne.
Middagen var som sædvanligt gule ærter. Denne gang fra Struer Smørrebrød.
Efter middagen var vi på besøg på både
Marilyn Anne og Maja, hvor vi fik en
god orientering om begge skibe. Tak for
det.
13.30 kom tidligere chefredaktør Knud
Jakobsen og holdt foredrag om U-båden
UC-30´s sidste rejse. Vi nød alle godt
af Knuds grundige research og tilrettelæggelse af et meget spændende
foredrag.
Dagen sluttede vi som sædvanlig af

Hjemmesiden:
Jan Paarlberg har valgt at trække sig
som webmaster på hjemmesiden. Det
er med beklagelse, vi har modtaget
meddelelsen, men bestyrelsen vil
hermed gerne takke Jan for det store
arbejde, han har ydet med opbygningen og vedligeholdet af hjemmesiden
gennem 6 år.

Geo-Park:
Geopark Vestjylland er nu en realitet.
Projektet har dog nogle bagatelpunkter,
der skal opfyldes inden for de næste to
år for at blive godkendt som et UNESCO-projekt. Nordvestjysk Fjordkultur
deltog i et informations- og udviklingsmøde i Asp d. d. 29. januar.
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TS-medlemsmødet:
I weekenden d. 3. og 4. marts afholdt
vi på opfordring af Træskibssam-menslutningen det årlige medlemsmøde
her i Struer. Mødet blev en stor succes.
Deltagerne var meget imponerede over
vores forhold og det gode samarbejde,
vi har med både kommunen og de
andre interessenter på havnen. Vi har
fået mange positive tilbagemeldinger
på weekenden.

Tusind tak til alle for indsatsen i året
2107 – 18. Held og lykke med arbejdet
og sejladsen i 2018.

Bestyrelsen 2017 – 18
Asger afsluttede med at konstatere, at
to medlemmer af bestyrelsen, Anders
Røjbæk og Bent Gandrup har siddet i
bestyrelsen i 20 år. De fik en klapsalve
af forsamlingen.
Jan Paarlberg nævnte, at besøgene på
hjemmesiden var talt op, og han gjorde
på humoristisk vis rede for besøgenes
fordeling på mange forskellige lande. I
alt har der været næsten 6.000 besøg
på siden i 2017. Herudover affødte
beretningen ingen bemærkninger fra
forsamlingen.
3. Godkendelse af regnskabet 2017:

www.nordvestjyskfjordkultur.dk

Kassereren fremlagde regnskabet og
fortalte, at foreningen har 134 medlemmer. Regnskabet blev godkendt
uden kommentarer fra forsamlingen.

4. Fastlæggelse af kontingent: Nuværende årlig kontingent 300 kr. og
maskinpenge 200 kr.
Virksomheder betaler 500 kr. i
kontingent. Kontingentet fortsætter
uændret og vedtoges også at gælde
for året 2019, så vi kommer om ved
den mærkværdighed, at kontingentet
i øjeblikket først vedtages, når året
allerede er noget fremskredet.

5. Indkomne forslag: Forslag fra Jens
Stausholm om, at der udarbejdes en
medlemsliste til ophængning med billeder af medlemmerne.
Forslaget lagdes ud til generalforsamlingen til diskussion. Formanden
gjorde opmærksom på, at persondataloven er under kraftig skærpelse
– vi ved endnu ikke, hvad denne
skærpelse vil indebære. Forsamlingen
støttede forslaget fra Jens.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg er Nis Christiansen og Anders
Røjbæk: Nis modtager ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslog René Maretty.
René og Anders blev valgt. Formanden takker Nis for hans indsats i
bestyrelsen.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
På valg er Karsten Andreasen og
Gorm Larsen: Begge blev genvalgt.

8. Valg af revisor: Karsten Jensen blev
genvalgt.
9. Eventuelt:
• Jan Paarlberg læser op af forenin-

gens historie fra 1996. Den skrevne
historie giver et godt indblik i, hvad
foreningen står for, og Jan vil lægge den
på hjemmesiden.
• Poul Eskild Petersen opfordrer til, at
man kommer med indlæg til klubbladet. Næste nr. udkommer i april.

• Ole Olsen opfordrer til, at bestyrelsen
finder en vicevært for værkstedsområdet. Asger opfordrer medlemmerne til
at melde sig til hvervet, så bestyrelsen
ikke skal sætte en ”frivillig” på opgaven.
Lasse mener, vi skal vente med en ”udnævnelse” til efter ombygningen. Han
nævner, at kommunen måske har en
person, som kunne varetage opgaven.
• Visti foreslår, at private træbåde i
Træskibshavnen kan ligge gratis i lighed med den ordning, der er gældende
i Lemvig. Asger svarer, at problematikken tages op i bestyrelsen.
Dirigenten lukkede generalforsamlingen med at sige tak for god ro og orden.
Henrik nævnede, at mennesker øjensynligt bliver hyggelige og omgængelige af at omgås gamle træbåde!
Den formelle del af aftenen sluttede
med, at vi sang ”Julies sprog” med tekst
og melodi af Benny Holst. (Foreningens
båd, Julie Petersen” er opkaldt efter
Benny Holsts mormor, Julie Petersen.
Hele den historie findes på foreningens
hjemmeside under beskrivelsen af
båden Julie Petersen).
Herefter fortsætter aftenen med livlig
snak over kaffen.
Referent: Gorm Larsen

www.nordvestjyskfjordkultur.dk
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Willy Kielstrup Madsen….
Af Ole Olsen

Willy Kielstrup Madsen….

var navnet på Struers lokale bådebygger.
En majdag i 1966 stod en 17 årig knægt
os spurgte lidt beklemt, om det var
muligt at få en læreplads.
Mester vendte skråen, tændte en smøg
og kikkede lidt op og ned af drengen
som spurgte.
”Du ser jo stor og stærkt ud – vi kan jo
starte med en prøvetid på 6 måneder”,
sagde mester. Lønnen – så vidt jeg husker – var på 28 kr. pr. uge.
Her må en beskrivelse af lokaliteterne
være på sin plads…
Selve værkstedet var beliggende på
toppen af Bakkevej, og bestod af en
bygning der oprindeligt var opført som
hestestald, men senere ombygget til
sæbefabrik, og så altså bådebyggeri.
Toiletforhold fandtes ikke, det var bare
ud bagved…. Vasken bestod af en vandhane med tilhørende blikspand.
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Spanden havde også en anden funktion – nemlig som en slags termostat.
Dvs. at hvis der om vinteren var over en
tomme (2,5 cm) is i spanden, blev der
tændt for varmen i værkstedet.

www.nordvestjyskfjordkultur.dk

Men kun indtil isen igen var smeltet.
Derudover bestod inventaret af to høvlebænke, en langbænk, en dampkedel
med hjemmeflikket varmeblæser samt
svede kiste.
Af større maskiner var der en kombineret afretter/tykkelseshøvl flikket
sammen af bl.a. dele fra en udtjent
selvbinder, desuden en stor båndsav,
samt en slibesten. Så var der også en
stor elektrisk boremaskine og en elhåndhøvl.
På en væg hang to små grønmalede
værktøjsskabe fremstillet af gamle
fiskekasser. Indeholder var et udvalg
af håndværktøj samt Madsens briller
– model sygekasse – hvor stængerne
var erstattet af snoreløkker, der kunne
sættes fast bag om ørene.
Værkstedsbilen var mesters Chevrolet
V6 årgang ca. 1955.

Ud over mester Madsen, var der kun
ansat en arbejdsmand, og ind imellem
lidt løs hjælp. Dertil kom så – i dette tilfælde – mig som arbejdsdreng, senere
lærling. For øvrigt den sidste der blev
udlært på værkstedet.
Og så må man ikke glemme Rap. Rap
var en meget stor tysk ruhåret hønsehund, i og for sig en rar hund, blot
med store problemer med at holde på
tarmluften.

Som nævnt, var der kun de mest
nødvendige maskiner. Der var håndværktøjet der var i højsædet. Håndsave,
håndhøvle, stemmejern, boresving med
sneglebor, samt boremaskiner med
håndsving. Diverse hamre, tommestok
(den gang brugte man tommer og ikke
centimeter) og blyant udgjorde stort
set det hele.

Materialeudvalget til bådene var egentlig også ret begrænset, Eg fra Marselisborg-skovene, Lærk fra an plantage
ude vestpå og Fyr fra tømmerhandelen.
Dertil galvaniserede søm og småspigre
– samt kobber klinkesøm til at samle
det hele med. Sandpapir, skruer og
krydsfiner brugtes stort set ikke.
Bådene
Bådebyggeri var dengang – i stærk
modsætning til nu hvor både groft sagt
er en hyldevare, baseret på individuelle
ønsker. Køber bestilte et fartøj som
skulle bygges efter egne ønsker og behov – det sidste ret ofte pengepungen
forstås, og parret med bådebyggerens
erfaringer.

Hos Madsen, blev der stort set bygget
alt det som kunne flyde.
Der var fladbundede pramme. Jeg kan
huske, at i den sidste del af min læretid,
fik man en uge til at bygge sådan en
pram.

www.nordvestjyskfjordkultur.dk
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Der blev bygget motorbåde, Kragejoller,
Juniorbåde og en enkelt Folkebåd.
Der blev også bygget en serie Aalborgjoller, og et par enkelte jagtbådekan
jeg også huske. Men det primære var de
klinkbyggede damjoller, lige fra 15 og
op til 25-26 fods længde. Typisk ilagt
en 1 eller 2-cylindret SAAB dieselmotor.
Der blev leveret både så langt væk som
til Sønderjylland. Aktuelt så jeg for få år
siden at de på museumshavnen i Flensborg havde bygget en 25 fods Damjolle,
endda forsynet med Madsens’s logo på
karmen agter.
Nå bådene ikke blev kørt væk, så var
der søsætning på havnen. Transporten
ned til havnen var lidt af en oplevelse.
Det foregik ved, at mesters Chevrolet hentede sejlklubbens vogn – efter
sigende en forhenværende kanonlavet.
Vognen blev så bundet god og grundigt
fast i bilens kofanger.
Når vi så havde læsset båden, kørte
Madsen med Rap på bagsædet ned
mod havnen af den ret stejle bakkevej,
med mig gående foran til at dirrigere
trafikken.
Turen gik forbi den daværende politistation, gennem to kryds og videre ned
på havnen. Det var dengang kofangere
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var lavet af stål og ikke plastik!

Læretiden
Som nævnt startede jeg som arbejdsdreng i sommeren 1966 for en ugeløn
på28 kr. for 48 timer. (58,33 øre i timen
red.) Det første til, at jeg kom i lære omkring årsskiftet 1965/ 66. Læretiden
var den gang 4 år.
Madsen var ikke bange for at bruge sin
lærling: ”Her har du en høvl og et stemmejern. Gå så op og lav bundbrædder i
den jolle.” Det er noget af det første jeg
kan huske. To timer senere: ”Hvad fa….
Knægt – det ligner noget en rotte har
gnavet i”.
Man blev involveret i det hele.

www.nordvestjyskfjordkultur.dk

altid rundt i et tykt lag høvlspåner.
Den teoretiske del af uddannelsen foregik i Helsingør – 3 x 6 uger så vidt jeg
husker. Det var egentlig en fantastisk
læreplads, hvor man fik lov til det hele.
Læretiden sluttede i 1970. Svendestykket bestod af køl, stævn, agterspejl
samt byggeskabeloner til en KDY 15
m2 juniorbåd.
Ugelønnen var da steget helt op til 65
kr., og nu for kun 42 timer. Over 1,5 kr. i
timen – Ja det var tider…..
DIN LOKALE BANK

Det eneste jeg kan huske var lidt træls,
var at det var mig, der skulle klinke alle
klinksøm i bådene.
Jeg kan hilse og sige, at der er mange
søm i en 46 fods båd!
Alle huller til søm blev boret med håndkraft – små elboremaskiner fandtes
ikke. Der ud over var jeg fast fyrbøder
på kedlen, når der skulle træ i svedekassen.
Det indebar samtidigt et job som
brandmand, idet der ofte gik ild i omkringliggende spåner.
Der var heller ikke noget med at feje
gulv til fyraften så vi vadede stort set

Må vi være en del af dit liv?
Personlig og kompetent betjening
kombineret med indlevelsesevne
og imødekommenhed er en selvfølge i samarbejdet med vores
kunder.
Vores rådgivere har gennemgået
specialistkurser inden for pen-

sions-, investerings- og formueoptimering, og du vil opleve, at vi
er tilgængelige.

Viborg
Holstebro
Vildbjerg
Herning

Ring eller kig ind og få
solid rådgivning - vi glæder os
til at møde dig!

Tlf. 9732 1166 / post@landbobanken.dk / www.landbobanken.dk

Ringkøbing
Hvide Sande
Tarm

Du finder os overalt i
Ringkøbing-Skjern Kommune
- også lidt ud over grænserne...
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Fjordens Dag 2018

Af Gorm Larsen
Fjordens Dag 2017 afvikledes traditionen tro første lørdag i februar – i år i
Struer, hvor Nordvestjysk Fjordkultur
var vært.
Vi, ca. 70 fremmødte, blev budt velkommen af NFKs formand Asger Brodersen,
som bød på rundstykker og kaffe ledsaget af en lille skarp.
Aldrig så snart Asger havde sagt
værsgo’ fortsatte den muntre snak ved
bordene – man var kommet ikke blot
for at deltage i dagens interessante program, men lige så meget for at mødes
med gamle venner og bekendte.
Dagens første egentlige programpunkt
var bådebygger Ole Olsens foredrag om
NFKs både. En lille ordveksling mellem Asger og Ole mundede ud i, at Ole
hævdede, at han hverken kunne høre
eller huske længere. Men det blev hurtigt klart, at Oles erindringsevne intet
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fejlede – tværtimod! Ole leverede den
næste halve time en veloplagt gennemgang af de utallige både, der gennem
tiden er blevet restaureret på Fjordkulturens værksted.
Nogle af dem fundet i sidste øjeblik
rundt omkring i skure, markskel eller
læhegn før tidens tand gjorde det helt
af med dem.
Heldigvis blev disse mere eller mindre
sammensunkne vrag spottet af folk, der
havde øje for deres kulturhistoriske
værdi.
Hvis ikke de havde taget affære, ville
betydningsfuld kulturarv være gået
tabt for altid.
Undervejs krydrede Ole sit foredrag
med muntre anekdoter. Af ansigtsudtrykkene rundt ved bordene kunne
man ane, at en del af de tilstedeværende havde optrådt i flere af de pudsige
situationer!

www.nordvestjyskfjordkultur.dk

Oles foredrag delagtiggjorde os i mange
detaljer som byggeår, ejere, renoveringer, sejladser mm. Alt sammen glimrende illustreret med et væld af billeder.
Efter en lille strække-ben-pause indtog
forhenværende matros på den tremastede slettopskonnert Marilyn Anne, Ib
Frøstrup, scenen.
Under titlen ”Skibet, der ikke ville dø”
berettede Ib levende om Marilyn Annes historie fra 1918, hvor kølen blev
strakt i Marstal og til skibet blev købt af
Struer Kommune i 1978.
Skibet blev, som Ib udtrykte det, bygget
i vildskab for New Foundland-farten
på kun lige godt ét år – desværre af ret
dårlige materialer, bl.a. havde flere af
spanterne stadig barkkanter, og der
blev ikke ruttet med jerndele! Allerede
i 1921 var det nødvendigt med en ny
stormast!
Ibs beretning, som han ledsagede med
mange gamle billeder, gav tilhørerne et
fint indblik i fragtsejlads med et træsejlskib i forrige århundrede.

Mange uger ad gangen på havet prisgivet vind og sø og med dårlig forplejning
for den 4 mands store besætning +
skipper.
Man sagde, at efter en marstalskonnert fulgte ingen måger – der blev intet
smidt ud, som en sulten måge kunne
få lidt næring af! Skibet var gennem
årene udsat for ti alvorlige havarier
lige fra lynnedslag til flere påsejlinger.
Men hver gang nåede det i havn og blev
repareret.
Årene frem mod Struer Kommunes
overtagelse af skibet i 1978 førte det en
omtumlet tilværelse.
Månedlange rejser mellem Portugal og
New Foundland med salt den ene vej og
fisk den anden, lange havneophold med
venten på fragt, dårlig økonomi og flere
ejerskifte.
Undervejs fik det installeret mere eller
mindre ubrugelige maskiner. I 1944 oplevede skib og besætning de allieredes
bombardement af havnen i Kiel – en
dramatisk episode, som den hårdt prøvede skonnert kun overlevede ved de to
skibsdrenges snarrådighed og mod.

www.nordvestjyskfjordkultur.dk
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Efter krigen fiskede skibet sild under
Island.
Skonnerten sluttede sin erhvervskarriere i Aalborg med at fragte cement,
kul og gødning totalt afrigget med et
stålrør som bærer af toplanternen.
Efter alt det, Marilyn Anne har været
igennem, må man tage hatten af for det
smukke syn hun i dag udgør i Struers
havnebillede!

På opfordring fortsatte Ib Frøstrup med
at berette om sin egen tid i småskibsfarten.
Det blev en farverig beretning om hårdt
slid og elendige arbejds- og indkvarteringsforhold for en nykonfirmeret

dreng og ung mand.
Ib påmønstrede et træsejlskib om aftenen på sin konfirmationssøndag med
en pakke 5-styks Eiffel på lommen som
bevis på sin nyvundne status, afmønstrede om mandagen for at være med
på konfirmationsbilledet og påmønstrede igen samme dag.
Skibet var totalt blottet for, hvad vi i
dag opfatter som nødvendige bekvemmeligheder. Lastning og losning foregik
med håndkraft af de to skibsdrenge.
Som eksempel nævnede Ib 3200 sække
norgessalpeter, der sled huden af fingrene og gjorde, at man bagefter næsten
"Mine hjul følger med tiden."
ikke kunne
rette kroppen ud.
"Mine hjul
tiden."
Senere fik Ib hyre
påfølger
enmed
stålcoaster
– en
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helt anderledes ubehagelig rullende
oplevelse i søen end træskibssejladsen
havde budt på. At tingene dengang for
år tilbage ofte foregik på alternative
måder vidner følgende eksempel på.
Efter at have tømt skibet for en last
kul skulle man indtage en last brødkorn. Det gik jo ikke uden forudgående
rengøring. Alt i lasten var fuldt af
kulstøv. Den klarer I drenge, var skippers klare ordre. Som befalet, så gjort.
Der var bare det problem, at nu var
lasten pjaskvåd, og skibet skulle synes
og godkendes, før kornlasten kunne
tages om bord. Resolut bestilte skipper
et læs halm hos en landmand. Halmen
blev kylet ned i lasten efterfulgt af et
par brændende tændstikker, og lugerne
lukket. Ilden blev holdt ved lige af skipper, der gik og lindede lidt på lugerne
indimellem. Det gav jo en del røgudvikling, og snart dukkede brandvæsnet op
for fuld udrykning.
Men skipper kunne berolige de noget
betænkelige brandmænd med, at alt
var under kontrol! Da ilden var brændt
ud, var lasten knastør og klar til syn og
kornlast!
Under Ibs fortælling blev der grinet
en del ved bordene af tilhørerne, som
kvitterede for det oplysende og muntre
foredrag med en velfortjent klapsalve!
Efter en kort pause blev der budt på
velsmagende gule ærter med flæsk og
pølse, rugbrød, syltede rødbeder og
sennep, øl eller vand. Herligt!

Efter middagen var der besøg på
slettop skonnerten Marilyn Anne og
bramsejlsskonnerten Maja. På Maja fik

vi lidt af skibets historie af skipperen
Jegvan Åkertrøm.

Næste programpunkt var tidligere chefredaktør Knud Jacobsens foredrag om
den tyske kystubåd UC-30s sidste rejse
under første verdenskrig og dens kaptajn Heinrich Stenzlers liv og levned.
Knud Jacobsen har forsket i bl.a. engelske og tyske arkiver for at afdække
historien om UC-30s korte liv.

Ubåden forsvandt i 1917 efter alvorligt
havari på begge dieselmotorer vest for
Irland.
Skarpt forfulgt af britiske flådestyrker
kæmpede den sig nord om Skotland på
vej hjem mod Helgoland.
Kaptajnløjtnant Heinrich Stenzler sendte sin sidste melding fra en position
110 sømil vestnordvest af Thyborøn, og
herefter gik det galt.
En måned senere drev hans lig i land
ved Bjerghuse og blev i første omgang
begravet på Sdr. Nissum Kirkegård.
Liget blev senere genbegravet i familien
Stenzlers familiegravsted i Berlin.
Gert Normann fandt overraskende UC30 efter at have ledt efter den i 30 år.
Den lå på lavt vand ud for Blåvandshuk,
hvor den var sunket efter at være løbet
på en mine. I løbet af en time oprullede
Knud Jacobsen den dramatiske historie
om den tyske ubåd krydret med en
mængde gamle fotos og undervandsoptagelser af vraget. En meget spændende beretning, som vi lyttede til med
stor interesse.

www.nordvestjyskfjordkultur.dk
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Dagens sidste programpunkt var nyt
fra de maritime miljøer fjorden rundt.

Fra Ringkøbing Smakkelaug lød en opfordring til at melde sig ind. Her er man
gode til at mødes i hyggelig og festlig
sammenhæng.
Lemvig Træskibslaug får 27. februar
besøg af Esben Graugaard, som holder
foredraget: Villemoes – en dannelseshistorie i et vestjysk iværksættermiljø
1860-1960.
Henning Thøgersen gjorde opmærksom på TS-medlemsmødet i NFK 3.-4.
marts. 26. maj afholdes Havnens Dag i
Lemvig. Træskibssejlere er velkomne.
Doverodde sejler med Thor og Tyra i
sæsonen. Der er planer om at bygge
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en sjægt efter tegninger af Kaj fra
Glyngøre. Thisted Kommune overtager
driften af Doverodde Købmandsgård.
Statens Museum For Kunst åbner filial i
Pakhuset.
I Løgstør er der flere nye træskibe i
havnen.

Limfjordsmuseet kæmper med økonomien. Vesthimmerlands Kommune
har bevilget 1.000.000 kr. til driften.
Kirstine er søsat og får nu mast og
rig. Grevinden skal have ny motor, og
hertil har man fået bevilget 100.000 kr.
Forårets tema bliver ”Ål”. Der arbejdes
på en søfartsudstilling om Limfjordens
småskibsfart og på en udstilling om
vesterhavsfiskernes indvandring til
Limfjorden.
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Nr. Vorupør har overtaget kystkutteren
Simon, som er bygget i Nr. Vorupør.
Desværre er kutteren i dårlig stand.
På stranden er også udstillet en anden
kystbåd.

Hjarbæk Sjægtelaug gør opmærksom
på VM i sjægtesejlads i weekenden
mellem uge 33 og 34. I uge 28 arrangeres tur til Lindesnes-kysten i Norge
i samarbejde med Ringkøbing Smakkelaug. Man regner med at traile 3
både til Norge og sejle 3 større både
derop. Andre er velkomne til at deltage.
Svanen er i tiptop stand. Besætningen
søger nye folk til at tage over. Skibet er
velegnet til overtagelse af en forening.

Venøsund Færgelaug modtog i år
Struer Kommunes kulturpris. Man
samarbejder med Oddesund Nord om
restaurering af Den Gamle Rejsestald.
Der er åbnet nyt pizzabageri på havnen.
På Havnens Dag i Struer lørdag den 9.
juni sejler den gamle træfærge Venøsund gratis småture fra Struer. Der er
planer om en brand- og redningsøvelse
i samarbejde med Næssundfærgen.
Nordvestjysk Fjordkultur er presset af
den forestående ombygning,
Ombygningen, der begynder til april,
omfatter isolering, ny klimaskærm og
flytning af maskinsnedkeriet for at give
mere og bedre vinterplads til bådene.
Man har modtaget en del historisk

arvegods, som man forsøger at finde
udstillingsplads til.
Asger opfordrer de forskellige foreninger til at samarbejde med medierne og
gøre dem opmærksomme på planer og
tiltag.
NFK arrangerer TS-landsmøde 3.-4.
marts – program kan ses på NFKs
hjemmeside.
Der arbejdes på, at museale foreninger
får en samlet præsentation i Turistrådets publikationer.
Lørdag den 9. juni arrangeres Havnens Dag/Vild Med Vand i et samarbejde med de øvrige ”vandrelaterede”
foreninger i Struer. Arrangementet
omfatter i lighed med sidste år bl.a.
kapsejlads for træbåde i Struer Bugt
– program med tilmeldingsmulighed
følger.
Skonnerten Maja deltager for foreningen Folkeskibet i Folkemødet på
Bornholm, hvor den bl.a. tjener som
indkvarteringsmulighed.

En indholdsrig og hyggelig dag sluttede med, at formanden for NFK, Asger
Brodersen, takkede de medvirkende for
indsatsen og deltagerne for fremmødet.

www.nordvestjyskfjordkultur.dk
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Invitation til kapsejladsen ”Venø Rundt”
Lørdag den 9. juni 2018.
Vestjyske Skibsdage, Venø Bugt Sjægtelaug og Nordvestjysk Fjordkultur inviterer alle sejlere af
smakkejoller, limfjordssjægte og andre beslægtede bådtyper til kapsejladsen ”Venø Rundt”. Også i år
inviterer vi trækølbåde med. I anledning af arrangementet Havnens Dag - Vild Med Vand henlægges
sejladsen i år igen til Struer Havn og Struer Bugt, hvor vi sejler på baner. Det vil glæde os at se så mange
som muligt til denne hyggelige kapsejlads med start og mål i Struer Havn. Større TS-skibe er velkomne til at
deltage som følgebåde i sejladserne. Vi forestiller os, at de kan medbringe tilskuere til kapsejladsen.
For yderligere oplysninger kontakt

Gorm Larsen
Telefon: 6126 4327

Dagen forventes at følge nedenstående plan med forbehold for vind og vejr.
Program
Kl. 08.00 - 09.00
Kl. 09.30
Kl. 10.30
Kl. 12.00 – 13.00
Kl. 13.30
Kl. 15.15
Kl. 18.00
Startgebyr:
Festmiddag:

Indskrivning og betaling af sejlads og spisning i Træskibshavnen
Skippermøde i Træskibshavnen.
1. Start for alle bådklasser i Struer Havn.
Frokost i Træskibshavnen. Gratis for kapsejladsdeltagere.
2. Start for alle bådklasser i Struer Havn.
Evt. 3. Start for alle bådklasser i Struer Havn.
Fællesspisning, hygge og præmieoverrækkelser i Nordvestjysk Fjordkulturs
Lokaler, Havnevej 6.
kr. 100,00 pr. båd.
kr. 150,00 pr. voksen.
kr. 75,00 for børn/unge under 15 år.

Af hensyn til vores planlægning er tilmelding til festmiddagen bindende.
Nordvestjysk Fjordkultur står for alt salg af vin, øl og vand til meget rimelige priser.
Frokosten om lørdagen i form af håndmadder er gratis for kapsejladsdeltagere.
Der er reserveret gratis plads til telte og campingvogne ved Nordvestjysk Fjordkulturs bygning allerede fra
fredag.
Vi håber på et par gode og sjove dage med mange veloplagte sejlere - garvede som nye.
NB: Programmet er foreløbigt. Ret til ændringer forbeholdes
Sidste frist for tilmelding: mandag, den 28. maj 2018
Vel mødt og med venlig hilsen
Arrangørerne
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Tilmelding på nordvestjyskfjordkultur.dk
eller
Gorm Larsen telefon 6126 4327

www.nordvestjyskfjordkultur.dk

Kapsejladsen Venø Rundt lørdag den 9. juni 2018
Bådtype:

_____________________________________

Bådens navn:

_____________________________________

Længde i fod:

_____________________________________

Sejlnummer:

_____________________________________

Skipper:

_____________________________________

Skipperens mobiltelefonnummer:

____________________

Antal deltagere:

_________

Mailadresse:

______________________________________

Ejer af båden:

______________________________________

Adresse:

______________________________________

Tilmelding til festmiddag lørdag aften
Navn:

______________________________________

Adresse:

______________________________________

Mailadresse:

______________________________________

Telefonnummer:

______________________________________

Antal voksne til spisning:

______

Antal børn/unge til spisning:

______

www.nordvestjyskfjordkultur.dk
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TS-medlemsmødet

d. 3. og 4. marts 2018 hos Nordvestjysk Fjordkultur

Nordvestjysk Fjordkultur lagde hus til
dette års TS-medlemsmøde.
Medlemsmødet er for foreninger, skibsejere, bådebyggere, gaster og andet
godtfolk.
Vi var blevet opfordret til at arrangere
mødet, da man gerne ville se, hvad vi
kunne byde på i Nordvestjysk Fjordkultur.
Vi satte et program sammen, som ville
afspejle vores hverdag, og hvad området i øvrigt kunne byde på.
Mødet begyndte lørdag d. 3. marts kl.
11.30 med velkomst til Nordvestjysk
Fjordkultur for de 50 tilmeldte medlemmer.
Efter frokost skulle Esben Graugaard
have holdt foredrag om studedrift og
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skudesejlads. Han blev desværre syg.
Ole Olsen fortalte om det daglige
arbejde med vores samling af både.
Folk var vældig imponerede over vores
bådsamling.
Derudover fik vi endnu en fuldgod erstatning for Esben Graugaard i Ib Frøstrup, der nok en gang kom og fortalte
om Marilyn Annes historie – Skibet der
ikke ville dø!
Vi fik en rigtig god fortælling krydret
med Ib´s underfundige humor og lune.
Alle følte sig godt oplyst og underholdt.

Efter en hurtig kop kaffe blev forsamlingen delt op i to grupper.
Det ene hold fik en fremvisning af skoleskibet Marylin Anne og deres skolelokaler på havnen.

www.nordvestjyskfjordkultur.dk

Det andet hold fik en rundvisning i
Fredes Samling. Frede har samlet og
bygget modeller hele sit liv.
Midtvejs byttede holdene. Folk var
meget imponerede over både Fredes
Samling og de forhold eleverne på
Marilyn Anne har.

Efter en af de koldeste eftermiddage i
denne vinter bød NFK på middag
– enebærgryde – i vores mødelokale.

Kl. 19.30 var der som noget nyt for
medlemsmødet en inspirationsdebat,
hvor temaet var:
Den maritime kulturarv gør en forskel.
Der var ca. 10 minutters oplæg fra
henholdsvis –
Nordvestjysk Fjordkultur:
Fjordkulturen, der gør en forskel for
byen ved Asger Brodersen
Marilyn Anne:
Et skib der gør en forskel for de unge i
kommunen ved Toke Aagaard

Noatun:
Et skib, der gør en forskel som forening
ved Kasper Brandi

Kl. 9.45 havde vi bestilt en rundvisning
med guide i Sea War Museum.
Museet er som bekendt bygget op om
Jyllandsslaget, der fandt sted ud for
Thyborøn under 1. Verdenskrig.
Vi fik skilt fårene fra bukkene, så
pigerne og drengene gik hver for sig.
Vi fik et par rigtig gode timer sammen
med guiderne, selv om Jyllandsslagets
barske historier, nok kan gøre én en
smule forstemt i sindet.

Vi spiste frokost i Konsumcenteret på
Thyborøn Havn, hvor tekniskdirektør
Christian Vrist levende fortalte om Thyborøn Havns udvikling og fremtid.
Turen tilbage til Struer gik over Remmerstrand og Humlum.

Herefter tog vi afsked med hinanden
ved Nordvestjysk Fjordkultur med tak
for et par gode og inspirerende dage i
hinandens selskab.
:/ ab

TS:
En forening der kan gøre en større
forskel, når vi står sammen ved Rasmus
Casper
Derefter var der spørgsmål og diskussion. Aftenen sluttede af med socialt
samvær, hygge og god snak.

Efter morgenmaden steg vi bevæbnet
med frokostpakker og drikkevarer på
en bus, for at drage mod Thyborøn.
Henning Thøgersen fortalte undervejs
om Lemvig og Thyborøn. Vi fik også en
kort rundtur på havnen.

www.nordvestjyskfjordkultur.dk
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Regler NFK’s både
Bestyrelsen

Alle klubbens medlemmer skal have glæde
af vores både! Derfor har vi disse regler for
brugen af bådene.

1. Medlemsskab: Du skal være medlem af
Nordvestjysk Fjordkultur.
2. Forsikring: Du skal vide, at der ingen
kaskoforsikring er på bådene, men kun en
ansvarsforsikring.
3. Klubsejladser: På klubsejladser vil en
af bådenes faste besætningsmedlemmer tilstræbe at være tilstede som bådfører. De af
klubbens medlemmer, der er interesseret
i en sejltur skal give besked til tovholderen eller alternativt en anden af den faste
besætning. Det tilstræbes at give andre
medlemmer end bådenes faste besætninger plads på klubsejladserne.
4. Bestilte sejladser: I den udstrækning et
medlem af den faste besætning er i stand
til at afse tid som bådfører, kan man efter
anmodning arrangere en sejlads.
5. Selvstændige sejladser: Det vil sige
sejlads uden et medlem af den faste besætning som bådfører. Sejltidspunktet aftales
da med bådens tovholder. Sejladsen fordrer,
at medlemmet over for tovholderen kan
godtgøre, at vedkommende er en rutineret
sejler. Dette skal man have bevist en ved
prøvesejlads, hvor bådens udstyr og muligheder gennemgås. Alternativt kan retten
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erhverves ved en intensiv oplæring i sejlads
med pågældende tovholder.
5A. Tovholderen er enerådende. Han /
hun kan nægte sejlads med båden, hvis tovholderen skønner det nødvendigt. Det kan
være på grund af vejret, skønnet mangel på
sejlerfaring og lignede forhold.
6. Ansvar: Du skal selv sørge for at informere tovholder om ødelagte ting ombord.
Dette sker i behørig respekt for det store
arbejde, der bliver udført i løbet af vinteren
med vedligeholdelse og istandsættelse af
bådene.
7. Sikkerhed: Du har som bruger selv
ansvaret for, at der findes relevant sikkerhedsudstyr ombord.
8. Tovholdere: Se liste med tovholdere på
NFK´s hjemmeside eller i klubbladet.
9. Aflevering: Det er dit ansvar, at båden
afleveres på sin plads, at den er ryddet og
gjort klar til de næste, der gerne vil en tur
på fjorden. Tovholderen skal have besked
på sms eller tlf. når båden er tilbage på sin
plads.
10. Tvister: I tilfælde af uoverensstemmelser jævnfør ovenstående regler, er det
NFK´s bestyrelse som træffer den endelige
afgørelse.
Bestyrelsen for NFK

www.nordvestjyskfjordkultur.dk

Nordvestjysk Fjordkultur
Havnevej 6 7600
Struer
www.nordvestjyskfjordkultur.dk

Bestyrelsen:

Formand:
Asger Brodersen
Tlf: 61 60 14 79
asger.brodersen@skolekom.dk
Næstformand:
René Maretty Sørensen                         
Tlf.: 42 25 58 59

rene.maretty@gmail.com

Dokumentation:
Karsten Andreasen
Pladsudvalg:
Ole Olsen

Projekter:
Bent Gandrup
Reg. genstande:
Asger Brodersen
Uddannelse sejlere:
René Maretty
Bådplads:
Ole Olsen  

Kasserer:
Anders Røjbæk
Tlf: 20 89 41 11
anro@altiboxmail.dk
Bent Gandrup
Tlf: 22 52 20 06
etmenageri@gmail.com
Kristian Jeppesen
Tlf: 20 41 80 48
jeppesen_kirkebyen6@hotmail.com
Suppleanter
Karsten Andreasen
Tlf: 23 25 39 68
kaan@youmail.dk
Gorm Larsen Tlf: 61 26 43 27
gorm.larsen@skolecom.dk
Webredaktionen:                                
Asger Brodersen                                      
Bladredaktør:                                 
Povl Eskild                                        
peskild@post5.tele.dk

Kontaktpersoner:

Maskiner/Værktøj:
Bent Gandrup

Bådenes tovholdere:      
       
Lodsen:
Mogens L. Pedersen. Tlf: 23 39 11 38                  
Kvasen:
Preben Christensen, Tlf: 20 25 30 01
Ingeborg Munch:
Mark Benton, Tlf: 42 74 11 93
Havfruen:
Ejvind Jensen, Tlf: 24 68 76 31
Julie Petersen:
Jan Paarlberg, Tlf: 28 60 96 26
Lille Løffe:
Johannes Albertsen, Tlf: 20 48 83 74
Mjølner:
Gorm Larsen, Tlf: 61 26 43 27
Helene:
Ole Olsen, Tlf: 40 79 29 61
Kridt:
Ole Tang, Tlf: 22 21 24 24
Malik:
Nis Christiansen, Tlf: 21 27 39 69
Dragen Andorinha:
Bent Barfod, Tlf: 23 45 93 37
Piratjollen Kajo
Jørgen V. Pedersen, Tlf: 60 13 30 35

www.nordvestjyskfjordkultur.dk
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KONTINGENT 2018
Du kan betale kontingent til NFK på nedenstående
Giro nr. :
Eller overføre kontingentet til vores bankkonto.
Bank konto : 76024052953
HUSK: dit navn & skriv kontingent / maskinpenge
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