Foreningen, Snurrevodskutteren HG 159 Johs. Hejlesen.
Bestyrelsens beretning februar 2014-02-28.
Der er i årets løb afholdt 6 bestyrelsesmøder hvortil også
forretningsudvalget og div. Suppleanter er indbudt.
Lige som sidste år startede året også med dårligt vejr men det blev da til
nogle pilketure ind i mellem, kølhaling trak vi noget længere på grund af
vejret vi kom på bedding den 7. juni og var heldig med vejret de første
dage kom godt i gang der var mange hjælpere tak for det så kom der lige
en norsk slæbebåd der skulle stå bag os i en uge det var også fint vi var
ikke klar til at komme i vandet men det trak ud så det blev først den 28 vi
fik vand under kølen igen. I forbindelse med kølhalingen fik vi renoveret
vores udenbords kølerør samt en ny spulepumpe der var tæret op.
Vi skulle have deltaget i Ålborg Regatta igen i år men det måtte vi aflyse
da vi fik en henvendelse om vi ville følge den nye Bergens færge ind i
havnen 21 juni om morgenen og om aftenen men den kom jo som
bekendt ikke men vi fulgte den ud da den startede senere på året.
Vi har i sommerferietiden i samarbejde med turistforeningen sejlet
havneture 2 dage om ugen det blev en succes folk var meget begrejstret
for at se havnen fra denne side så vi prøvede det igen i efterårsferien også
det gik lige så fint så vi har aftalt med turistforeningen at prøve igen i år.
Vi har ligesom de forrige år deltaget i Limfjorden rundt det var en meget
fin tur med meget lidt vind 2 dage blev sejladsen aflyst der var simpelt
hen ingen vind så der blev ikke meget sejlads kun med sejl for os i år, det
værste der skete på turen var en dag vi skulle sætte sejl at tabte Kurt sin
dejlige pibe det måtte vi høre meget for.

Vi har i sommer fået skiftet vores hækstave ud de var meget sorte og
vandtrukne og nye brædder på hækken plus nye styre hus vinduer i de
sidste der manglede og ny karm i styrehus dør, det har vi fået tilskud til
fra L.A.G. fonden når vi engang får pengene det er et sejt træk de rider
ikke samme dag som de sadler. I foråret har vi også fået kalfaktret hele
fordækket og indkøbt et nyt tæppe til hele dækket som er blevet vandet
automatisk det har bevirket at vores dæk er blevet tæt og alle kan ligge
tør i køjerne. Vi har som sædvanlig også i ar sejlet med julemanden selv
om det var regnvejr var der mange børn med forældre på kajen men ikke
mange ombord og få et glas gløgg på grund af vejret. Det er kun blevet til
654 sm. i 2013 det er ikke engang det halve af sidste år
Lidt om fremtiden vi fortsætter med pilketure indtil foråret når vejret
tillader det se i øvrigt på hjemmesiden. Vi havde jo håbet at få nordisk
sejlads i år med start her, det var vi faktisk blevet lovet men det fik vi ikke
det blev Ålborg som sluthavn, hvordan det bliver i 2015 ved vi ikke endnu
om vi får det her. Som det ser ud nu vil vi deltage i de 2 ben fra Norge og
til Sverige og så hjem og sejle havneture lige som vi deltager i Limfjorden
Rundt. Af prosekter i det kommende år har vi i øjeblikket renovering af
forstue den trænger meget, vi var så heldige at komme med i Hirtshals
Superbrugs konkurrence sammen med to andre med en præmie sum på
10,000 kr. hvor vi fik de 8,500 flot tak til dem der støttede os.
Det sidste nye vi arbejder med i øjeblikket er vores gamle skurvogn den er
ved at gå til af råd så vi ser os om efter nyt evt. en brugt container .

Medlemstallet pr.31/12/2013 159 Private 26 Firmaer.
Der i år igen gjort et stort frivilligt arbejde med at holde Johs. Hejlesen i
fin stand stor tak til dem der vil bruge deres fritid til det og der er altid

brug for en hjælpende hånd så hvis der er nogen der har lyst er det bare
med at møde op. Det er også en dejlig følelse når folk kommer og
beundrer skibet i forskellige havne og fortæller os hvor godt skibet ser ud.
Til slut vil jeg på bestyrelsens vegne gerne takke de samarbejdspartnere vi
har haft i årets løb ikke mindst de af havnens virksomheder der har
arbejdet ombord, vore sponsorer, Hirtshals havn Hirtshals turistforening,
og ikke mindst haveholdet fra Museum haven, der igen i år har betænkt
os med et større beløb, samt de mange medlemmer, øvrige personer og
firmaer der har bidraget med deres indsats eller anden form god vil, også
ejerne af ejendommen hvor vi har vores skurvogn og redskabsskur
placeret og Marineforeningen hvor vi holder vores møder sidst men ikke
mindst de øvrige medlemmer af forretningsudvalget.
Stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde.
Hirtshals den 28-02-2014.
Ole Nielsen.

