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Bestyrelsen: 
 

Erik Bach, formand 2486 6656 
Michael Madsen, næs�ormand 3092 0819 
Jørn Sørensen, kasserer  6133 0127 
Leif Olesen, sekretær 9882 5821 
Ole Pedersen 9826 9420 
 
E-mail-adresser 

formanden@saeby-sejlklub.dk 
Kassereren : jms@sparv.dk 

Havnen 9, 9300 Sæby 
www.saeby-sejlklub.dk 

Junior- og Ungdomsafdeling: 
 

Formand (“Skipper”): Michael Madsen 
Sejlads og sikkerhed i joller. Vedligeholder 
afdelingens materiel. 

Nøgle 
 

;l klubhus, mastehus, værksted og mastekran 
fås af Jørn Sørensen (50 kr. i depositum). 

 

Klubstander 
 

Kontakt et bestyrelsesmedlem. 
Klubstander : 80 kr. 

Fællesafdeling: 
 

Formand (“Skippper”): Erik Bach 
Sørger for fælles ak;viteter i klubhuset og 
fælles informa;oner. 
 
Ak;vitetsgruppen 
Gennemfører fælles klubak;viteter for 
medlemmerne og deres ledsagere. 
 
Informa;onsgruppen 
Redigerer og udsender klubbladet, samt 
redigerer klubbens hjemmeside. 
Assisterer med afdelingernes informa;oner. 
 
Bladet forsøges udsendt i : 
Februar, maj, august og december måneder. 
Niels-Ove Rolighed (Ansv.) 2278 0344 
nor@kanok.dk 
 
Web-master: Leif Olesen 
webmaster@saeby-sejlklub.dk 

Seniorafdeling: 
 

Formand (“Skipper”): Leif Olesen 
Sejlads i sejlbåde, motorsejlere og motorbåde. 
Vedligeholder afdelingens materiel. 
 
Kapsejladsgruppen 
Planlægger og gennemfører sportslige sejladser 
og arrangementer med rela;on her;l. 
Lennart G. Pedersen 4030 3217 
Niels-Ove Rolighed 2278 0344 
Klubmåler: Kontakt bestyrelsen. 
 
Tursejlergruppen 
Planlægger og gennemfører sociale sejladser og 
arrangementer. 

Ejendomsafdeling: 
 

Formand (“Skipper”): Ole Pedersen, Finn 
Jensen 
Varetager klubbens faste ejendomme. Sikrer at 
klubbens fælles materiel er i orden. 
 
Hus– og materialegruppen 
Har ;lsyn med klubhuset og lagerbygninger. 
Sørger for at de er klar ;l brug og at klubbens 
mastekran er i orden. 
 
Tilsyn med vedligehold af hjælpebåde, motorer 
og trailer. 

Forsiden 

Skudehavnen, Aalborg. Et øjeblik 
eEer deFe billede blev taget, tabte 
manden en pudsemaskine i vandet. 

Bestyrelse og afdelinger 



Formanden har ordet! 

Først var der pengemænd der ville klistre hele havnefronten ;l 
med højhusbyggeri. Så var det boligforeningen der forsøgte sig i 
samme retning. Godt nok i mindre skala, på Ringvejen Maskin-
fabriks arealer, men helt klart som brækjern for yderligere eta-
gebyggeri på Nordmarks arealer. Begge planer blev heldigvis 
forpurret af en enig befolkning, som på 2 borgermøder i Mane-
gen rasede mod overgrebet mod havnen. 
Nu er den gal igen. Denne gang er det ikke kun havnen, men 
hele byen der er truet. Man vil anlægge en vindmøllepark med 
68 vindmøller i et bælte fra Sulbæk i nord ;l Lyngså i syd, 3 – 4 
kilometer ud fra kysten. 
Bestyrelsen har derfor sendt en indsigelse ;l naturstyrelsen ang. 
den planlagte vindmøllepark ud for Sæby: 
 
Bemærkninger i forbindelse med etablering af vindmøllepark ud 

for Sæby, Nordjylland. 

Sæby Sejlklub opponerer, af flere årsager, på det strengeste 

mod planerne om en vindmøllepark ud for Sæby.   

Sæby Havn besøges hvert år af et stort antal gæstesejlere. 7000 

– 8000 overnatninger om året. Dét giver god økonomi på hav-

nen og hos byens handlende. Om sommeren er der livlig ak)vi-

tet på havnen og havnebassinet er fyldt af både. Gæstesejlere er 

tyskere, nordmænd, svenskere og danskere, som kommer og 

nyder det unikke miljø i Sæby. Hundredvis kommer sejlende )l 

byen e+er besøg på Læsø. Ligeledes sejler en stor del af Sæbys 

over 200 fastliggere )l Vesterø på Læsø i weekender og på hel-

ligdage.  

Hvis planerne om en kystnær hav-vindmøllepark ud for Sæby 

realiseres, vil resultatet være, at gæstesejlerne forsvinder, med 

e+erfølgende nedgang i omsætningen på havnen og hos byens 

forretningsdrivende. Helt horribelt bliver det i den 3,5 år lange 

projekteringsperiode, hvor Sæby bliver lukket inde p.g.a. gen-

3 



Tlf: 9842 4344 

Find 5 fejl 



5 

nemsejlingsforbud, men også dere+er, da ingen gæstesejlere 

bryder sig om at sejle gennem et vindmølleområde og derfor 

sejler videre )l andre havne. 

Møllernes planlagte placering er alt for tæt på land og vil skæm-

me udsigten for beboere, sommerhusejere og badegæster. Støj 

og refleksioner fra vingerne kan skabe miljøproblemer for folk i 

området. 

Flyt møllerne )l et område syd for Læsø Rende Fyr, hvor de vil 

komme )l at stå 6 – 8 sømil fra kysten og hvor de ikke vil gene-

re. 

Sæby Sejlklub går ind for vindmøller og vedvarende energi. Møl-

lerne skal blot placeres, så et eksisterende unikt miljø ikke øde-

lægges. 

M.v.h. 

 
Man kan læse mere om planerne på kommunens hjemmeside 
og følge debaFen på www.saebyavis.dk , hvor der er link ;l pro-
testunderskrivelse. 
Bestyrelsen opfordrer ;l at skrive under på sejlklubbens protest 
på: 
 

hFp://www.skrivunder.net/vindmoeller_i_saeby  
 
Husk forslag ;l generalforsamlingen, som løber af staben d. 19 
marts, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 5 marts. 
Husk standerhejsning d. 26. april 
Husk søndagscaféen 
Husk at følge havnefogedens anvisninger ved forårsklargøring 
af bådene. 
God forårssæson 

P.b.v. 

Erik Bach 

Afgående formand 
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Rapport fra Middelhavet 

Leo Schmidt har lovet at sende beretninger fra hans sejladser i 
Middelhavet. 
 
Turen i år går fra Poros ;l De Kanariske Øer. Undervejs besøges 
Sicilien, Sardinien, Balearene Spanien, Portugal og Madeira.  
Ankomst De kanariske Øer i oktober. 
 
Vi glæder os ;l at kunne bringe førstehåndsberetninger om vejr-
forholdene m.m. i Middelhavet. 
 
Turen kan også følges på Leos hjemmeside : 
 
www.sy-galadriel.dk 
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Pressemeddelelse 

Mørk udsigt for Sæbys fremtid  
hvis vindmølleparken ikke flyttes  
 
Politikerne må træde i karakter og redde Sæbys fremtid 
 
Flere foreninger i Sæby bakker op om Sæbys Sejlklubs indsigelse 
;l Naturstyrelsens planer om etablering af vindmøllepark ud for 
Sæby. Realiseres planerne alligevel trods protesterne foreslår 
foreningerne en to kilometer bred sejlkorridor ud fra Sæby Havn. 
 
Sæby Sejlklubs bestyrelsen skriver i indsigelsen ;l Naturstyrel-
sen:  
 
”Vi opponerer på det strengeste mod planerne om en vindmølle-
park ud for Sæby.  Sæby Havn besøges hvert år af et stort antal 
gæstesejlere. 7000 – 8000 overnatninger om året. Dét giver god 
økonomi på havnen og hos byens handlende. Om sommeren er 
der livlig ak;vitet på havnen og havnebassinet er fyldt af både. 
Gæstesejlere er tyskere, nordmænd, svenskere og danskere, som 
kommer og nyder det unikke miljø i Sæby. Hundredvis kommer 
sejlende ;l byen eEer besøg på Læsø. Ligeledes sejler en stor del 
af Sæbys over 200 fastliggere ;l Vesterø på Læsø i weekender og 
på helligdage. Hvis planerne om en kystnær hav-vindmøllepark 
ud for Sæby realiseres, vil resultatet være, at gæstesejlerne for-
svinder, med eEerfølgende nedgang i omsætningen på havnen 
og hos byens forretningsdrivende. Helt horribelt bliver det i den 
3,5 år lange projekteringsperiode, hvor Sæby bliver lukket inde 
p.g.a. gennemsejlingsforbud, men også dereEer, da ingen gæste-
sejlere bryder sig om at sejle gennem et vindmølleområde og 
derfor sejler videre ;l andre havne”. 
 
Desuden vil møllernes planlagte placering alt for tæt på land 
skæmme udsigten for beboere, sommerhusejere og badegæster. 
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Støj og refleksioner fra vingerne kan skabe miljøproblemer for 
folk i området. 
 
Sejlklubben anbefaler derfor at møllerne flyFes et område syd 
for Læsø Rende Fyr, hvor de vil komme ;l at stå 6 – 8 sømil fra 
kysten og hvor de ikke vil genere. 
 

Det er ikke et spørgsmål om vindmøller eller ej – selvføl-

gelig skal vi have vindmøller, men med den planlagte pla-

cering smadres et unikt miljø. Den aktuelle placering er 

den ul)ma)vt dårligste overhovedet. Kystlinjen i Kommu-

nen er vel omkring 120 km og så vælger Naturstyrelsen 

og vores poli)kere den mest følsomme strækning. Nu må 

poli)kerne træde i karakter og sige nej )l den placering 

og ja )l sejlklubbens forslag, hvor skaderne totalt set er 

langt mindre. Det er rig)gt, at der er arbejdspladser i 

mølleparken, men på sigt kan vi risikere at mange gange 

flere arbejdspladser i Sæby ryger, hvis ikke møllerne 

fly9es, siger Erik Schack fra Sæby Havns Beboerforening. 

 
Hvis det er ganske umuligt at flyFe havvindmølleparken foreslår 
en række foreninger nu, at der laves en to kilometer bred korri-
dor ud for Sæby, så det bliver muligt at komme ;l og fra Sæby 
fra søsiden. Bag forslaget ;l Naturstyrelsen står ud over Sæby 
Havns Beboerforening, Foreningen Sæby Købstad, Sæby Borger-
forening og Sæby Sejlklub. Desuden håber Erik Schack at der og-
så er opbakning fra såvel Turisthus Nords bestyrelse samt fra 
Sæby Handelstandsforening – for det vil i den grad være turistli-
vet og dermed også handlen i Sæby, der bliver tabere, hvis den 
nuværende placering realiseres. 
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Hermed indkaldes ;l ordinær 
GENERALFORSAMLING 

i Sæby Sejlklub 
den 19. marts 2014 kl. 19:30 

 
Dagsorden: 

 
1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 

3. Forelæggelse af regnskab. 

4. Fastsæ)else af kon*ngent. 

5. Indkomne forslag. 
6. Valg af formand. 

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer der afgår e0er 2 år. 

 Leif Olesen 
 Michael Madsen 
8.  Valg af 1 første og 1 anden suppleant. 

 På valg: 
 1. suppleant – Niels-Ove Rolighed. 
 2. suppleant – Hardy Sørensen. 
9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. 

 På valg: Lars Enevold og Anker Lauridsen 
 Suppleant på valg: Hardy Sørensen 
10. Valg af medlemmer *l afdelingerne. 

11. Eventuelt. 

 

 Bestyrelsen. 

 
 
 

Forslag der ønskes behandlet, 
skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før. 

 

Generalforsamling 





11 

Nyt fra 57o20’02.60’’ N - 10o31’49.42’’ Ø 

Sæby Havn, 12. feb. 2014  

Forhåbentlig har vi nu haE det vinter vi skal have i år. Vi er i øjeblikket 

ved at lægge sidste hånd på skaderne som ”Bodil” lavede. Asfalten på 

begge moler løsnede sig og er blevet erstaFet med beton. En løsning 

som vi håber holder ;l stormene fremover. Vi har stort set siden vi i 

1996 gik i gang med at lave ;lstandsrapporter, og udføre vedligeholdel-

sen eEer vedligeholdelsesplanerne, været forskånet for større ødelæg-

gelser i stormene. Men vi må også erkende at situa;onen med højvan-

de, store bølger og storm ikke har været hverdagskost op gennem halv-

femserne og ;l nu. Midt i halvtresserne og ;l midt i firserne var det 

nærmest hverdagskost med 2 – 3 storme af Bodil-klassen og at der røg 

en 10 – 15 meter af landet på begge sider af havnen. Promenaden hav-

de huller hvert år og fliserne måFe lægges om. Syd for havnen for-

svandt der en bid hvert eneste år. Under ”Bodil” hørte vi gang på gang 

folk sige:  - Så højt har det da aldrig været før? Der;l er der kun at sva-

re, - jo, masser af gange – bare jeres stelnummer er lavt nok, så kan I 

nok huske det. Fakta var at her i havnen var vandet  +1.45 m dagen 

eEer ”Bodil”. Midt i firserne var vi oppe på +1.65 m. og midt i halvtres-

serne stod vandet op midt i Klostergyden og løb ind i smedens kontor 

som var i søndre ende af Cafè Smeden. Nå, men det er nostalgi.  

Vi har købt tømmer hjem ;l affendring af søndre kaj hvor bådene 

sæFes i. Det har længe været et ønske at få de sorte dæk væk og lavet 

en anden løsning. Broen ved mastekranen vil få nyt dæk inden sæso-

nen. Det er selvfølgelig sådan at det ikke vil være muligt at bruge ma-

stekranen mens det foregår. Vi håber på lidt forståelse og gør hvad der 

er muligt for ikke at komme ;l genere mere end nødvendigt. Der er i 

øvrigt nogen der har glemt et par master med ;lbehør på broen. Så 

hvis vedkommende læser deFe, må de gerne flyFe dem hur;gt. De 

kunne let blive beskadiget under ombygningen. 
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Jeg vil lige minde om at vi har varslet oprydning på sta;vpladsen. Vi er 

nødt ;l at gå lidt hårdt ;l værks. Vogne uden gyldigt telefonnummer 

bliver skroFet. DeFe er nødvendigt for at vogne og sta;ver som skal 

køres ;l pladsen når bådene søsæFes kan få plads. Hvis du har en vogn 

der ikke bruges mere, så skrot den. Der er ikke penge i udrangerede 

bådvogne mere, ud over skrotprisen og havnen kan altså ikke skaffe 

plads ;l mere end et sta;v pr. båd. 

Hvis nogen har solgt båd eller af en anden årsag ikke ønsker plads i Sæ-

by mere, så afmeld hur;gst muligt. Det er meget nemmere at sleFe 

pladsen før regningerne er sendt ud. 

Jeg har ;dligere omtalt et ”ÅBEN HAVN” projekt som DSU og FLID plan-

lægger. Det ser ud ;l at det først kommer ;l at køre landsdækkende fra 

2015. Det er lidt træls for havnene trænger ;l at få gjort opmærksom 

på hvilke muligheder der ligger for sunde fri;dsinteresser, især når 

man ser på hvor mange der holder op med at sejle i disse år. 

Det var vist hvad der var på hjerte lige nu. 

Birger Isaksen 

Havnefoged Sæby 
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VHF / SRC KURSUS 
 
 

Undervisning: 
Lørdag den 1. marts 2014 2014 Kl. 8.00 - 17.00. 
Lørdag den 8. marts 2014 2014 Kl. 8.00 - 17.00. 

 
 

Sted: 
Strandby Sejlklub 

Gammel Sydhavnskaj 
9970 Strandby 

 
 

Pris for kurset Kr. 1250,00 
Prisen inkluderer nødvendige materialer, kaffe og let frokost. 
Indbetales på konto 9009-4560771741 (bindende tilmelding) 

 
 

Søfartsstyrelsen afholder prøve umiddelbart efter kurset 
I 

Strandby 
 
 

Søfartsstyrelsens gebyr for prøve kr. 514,00 opkræves direkte. 
 

Sidste frist for tilmelding er mandag den 21/02-2014. 
 

Tilmelding til prøve sendes til Strandby Sejlklub i udfyldt stand, 
med gyldigt pasbilled. 

 
Strandby Sejlklub 

 
 

Blanket til tilmelding findes på www.strandbysejlklub.dk i ven-
stre side under Næste aktiviteter, 1. marts.  
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Regnskab 2013 
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Regnskab 2013 



Standerhejsning 
For medlemmer af Sæby Sejlklub 

 
Kom til standerhejsning 

d. 26. april kl. 14.00. 
Efter standerhejs er der som sædvanlig 

Kaffe, blødt brød 
- og en lille en til halsen 

 
 
 

Husk fællesgrill om aftenen 
Lørdag den 26. april 2014. kl. 18.00  

i Sæby Sejlklub  
 

For medlemmer med ægtefælle/ledsager 
Kom og start sæsonen sammen 

med gode sejlervenner. 
 

Støv båd-grillen af og tag den med på havnen.  
Tag dit eget mad og drikkelse med. 

 
Tilmelding  ikke nødvendig. Bare mød op. 

 





Stormskade på Søndre Mole 
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Sæby den 13-02-2014 
 
Hvordan går det med båden? 
Jo tak, - det går da fremad. 
 
Vi har nu fået malet det meste af båden. Først blev fribordet ma-
let, men desværre den forkerte farve – det skulle have været gråt 
ligesom Havmågens, og det blev hvidt. 
 
Nu er fribordet slebet af igen og dæk, cockpit og ruf er malet og 
færdigt. 
 
Dækket blev først tapet af, der hvor det skulle være skridsikkert. 
Den skridsikre maling er den samme polyurethan maling, som 
resten er blevet malet med, men blot ;lsat ”An; slip” – et pulver 
som er rørt i malingen. DeFe blev rullet på og derpå blev de hele 
sprøjtmalet med den hvide maling. 
 
Det blev OK. 
Nu venter vi på det grå fribord. 
 
Kølen er under opbygning. Michael hjalp os med beslag i kølfin-
nens ender således, at den ene ende kan fæstnes i båden og bul-
ben i bunden kan boltes fast. 
 
Det var det. 
 
Lars og Niels  

Ternen 
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I malekabinen 

Malerværkstedet ligger i Østervraa 
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Malermester Benny og medhjælper Lars 
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Onsdagssejladserne starter 28. maj og følgende datoer er afsat : 
 
Forår: 
28.05 - 04.06 - 11.06 - 18.06 - 25.06 - 02.07 
 
EEerår: 
06.08 - 13.08 - 20.08 - 27.08 - 03.09 - 10.09 - 17.09 
 
Alle kan være med. Hvis man ikke ønske at deltage i selve kapsej-
ladsen, er man velkommen ;l at møde op og sejle turen. 
 
Og så er der kaffen og en løgnehistorie bageEer. 
 
 
Husk at skrive under på protes;ndsamlingen mod vindmøllerne 

på : 
 

www.skrivunder.net/vindmoeller_i_saeby 

 
 
Sony Xperia Tablet Z  er en meget tynd og flot android tablet, 
der tåler 30 min under et par meter vand. Det må være et godt 
valg for dem, der ikke ønsker at købe iPad, der kræver et specielt 
cover for at kunne tåle vandstænk. 
 
 
Navionics sælger søkort ;l både Android og iOS. Kortet over dan-
ske farvande koster mere end kortet over resten af Europa. Det 
skyldes i.flg. Navionics support nogle ophavsretsmæssige for-
hold. 
 
 

Diverse 



Biltlf. 21 40 53 45 




