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1.

Bestyrelsens beretning.
Der har i årets løb været afholdt 6 bestyrelsesmøder hvortil også
forretningsudvalget og div. Suppelanter har deltaget.
Året startede med dårligt vejr så det var lidt sløjt med pilke ture men det bedrede
sig så det blev til 6 ture inden kølhaling så det var trods alt bedre end sidste år.
I foråret startede vi som sædvanlig kølhaling hvor det hele blev gennemgået
diverse filtre blev skiftet, olie skiftet bund og skrog gennemgået enkelte spiger
skiftet kalfaktret de steder hvor det trængtes, malet og lakeret så den var flot og
sejlklar igen.
Af nyt har vi fået en plotter den gamle kunne ikke repareres en god investering
radaren var heller ikke god men vi fik stumper fra Seamech så den kører fint.
Vi var igen i år inviteret til haj kutter regatta i Rostock, men der var ingen der
havde lyst til at deltage og den ligger meget tæt på Fiskefestivalen som vi jo er en
del af.
Vi har igen i år været i Skagen og sejlet med deltagere i havfisker konkurrence i
Kristihimmelfarts dagene.
I år blev der igen Nordisk Sejlads med start her i Hirtshals det var et godt
arrangement som vi i samarbejde med Hirtshals havn og Turistforeningen deltog
i. Det startede her hvor skibene samledes den 3 juli søndag d. 5 startede
kapsejladsen her fra og til Grimstad i tyk tåge godt vi havde radar og plotter, vi lå
over en dag i Grimstad da der ikke var en svensk havn blev der sejlet kapsejlads
op til Tromosund hvor der var grillaften og så hjem næste dag med stiv kuling i
siden det trillede godt.

Vi har igen i år sejlet havne ture i samarbejde med turistforeningen det har igen i
år været en succes, i efterårsferien var der ikke så meget at sejle med det var
dårligt vejr.
Traditionen tro har vi også sejlet med julemanden i møgvejr troede ikke der kom
ret mange men da vi nærmede os kajen myldrede det ud med børn og forældre
af bilerne der holdt på kajen det var et skønt syn håber vi næste gang får bedre
vejr.
Vi har igen i år deltaget i Limfjorden rundt som sædvanlig startede med kuling i
siden fra Sæby til Hals men med sejlet sat gik det fint, der var ikke meget
kapsejlads faktisk bare 2 dage med så meget vind de kunne få en ordentlig
sejlads de spøgte med det skulle kaldes Limfjorden rundt for motor i stedet for sejl
men alt i alt en rigtig god tyr på grund af sydøst kuling valgte vi at sejle vesten
om hjem.
I år har der igen været afholdt fiskerimesse i Ålborg hvor vi har deltaget med en
stand ligesom vi har solgt øl i bussen og stået til rådighed for service gruppen
under messen samt opstilling og nedtagning af stand alt i alt et godt samarbejde
og tak for det også til vores folk som hjalp.
Desværre havde vi indbrud i vores container i den tid hvor vi fik stjålet
påhængsmotor, nød generator, boremaskine, og diverse andre ting.
Lidt om fremtiden vi fortsætter med pilke ture som planlagt det har ikke været så
godt foreløbig på grund af vejret men vi håber det bliver bedre vi har også et par
havne ture her i nær tid,
Medlemstallet pr.31/12/2015 175 Private og 27 firmaer der er kommet nogle
nye her i det nye år.
Der er igen i år gjort et stort frivilligt arbejde med at holde Johs. Hejlesen i fin
stand, en enorm stor tak til alle dem der vil bruge deres tid til det, uden jeres
hjælp kan det ikke lade sig gøre at holde skibet i så fin stand jeg har omtalt det
før men vi får megen ros i de forskellige sejladser også på havne ture.
Til slut vil jeg på bestyrelsens vegne 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
Museumshaven 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 for god vil også ejerne af ejendommen hvor vi har vores container og
redskabsskur stående, marineforeningen hvor vi holder vores møder, sidst men
ikke mindst de øvrige medlemmer af forretningsudvalget.
Stor tak til bestyrelsen for rigtig godt samarbejde.
Hirtshals den 28/02/2016.
Ole Nielsen
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Fremlæggelse af regnskab til generalforsamlingens godkendelse.:
Regnskabet godkendt, Se bilag på hjemmesiden
Indkomne forslag. : Ingen
Valg af bestyrelsesmedlemmer, og 2 suppleanter.
På valg er Ole Nielsen, Frede Larsen, Michael Engbjerg. Suppl. Casper
Andersen og Jan Petersen alle ønsker genvalg.: Alle genvalgt
Valg af revisor. Svend Ravn Genvalgt
Valg af medlem til repræsentantskabet for ”den selvejende institution, HG
159 Johs. Hejlesen”: Johan Haugaard der repræsenterer Lokalhistorisk Arkiv
blev valgt
Eventuelt.: Intet

