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Bådebyggeriet
De første måneder af 2013 blev brugt til at gøre Skarreklit færdig. Skrog og dækshuse var færdige,
mens styrhus, agterende, lønning, mast med mere manglede. I begyndelsen af april blev Skarreklit
hebet ud af værftet, så de sidste ting kunne laves udenfor. Samtidig kunne skroget samle fugt, efter
båden havde stået indendørs længe.
Skarreklit blev søsat lørdag d. 25. maj i frisk vejr. Thomas holdt tale inde i værftet, hvor han gav
nøglen til båden til lagets formand Per Røpke. Der var samlet mange mennesker i værftet den dag,
og Richard Vendelbo, der i sin tid fik bygget Skarreklit, der dengang hed H.S. Vendelbo, deltog
også. Selvom det blæse friskt fra nordøst blev Skarreklit hebet ud, og den viste sin sødygtighed i de
krappe bølger. Richard Vendelbo var med på jomfruturen, og da Skarreklit landede igen var Helmer
Nielsen, der købte båden til Thorupstrand, efter den i en årrække havde været i Aalbæk, kommet til.
Skarreklit skal til Lild Strand, når det lykkes at få spillet i gang igen.
Efter Skarreklit blev der taget fat på bygning af en snare og en havpram i værftet. Da de var
færdige, blev det tid til at begynde på nybygning af kystbåden Anna. Anna blev oprindelig bygget i
Frederikshavn i 1929 til en fisker i Lønstrup. Anna er mere rund og drægtig, end de kystbåde, der
hidtil er bygget i Slette. Samtidig med Anna blev der bygget på endnu en havpram.
Lige efter nytår bød vi værftets lærling nr. 2 Christopher Jernsø Hjorth velkommen. Han havde på
det tidspunkt været igennem grundforløbet på Erhvervsskolen i Helsingør. Han kom straks i gang
med at arbejde på Skarreklit og bagefter på snaren sammen med Torben.
Cecilie bestod sin svendeprøve lige før jul, og hun bliver færdig med den sidste del af praktikken i
Slette i maj 2014.
I redningshuset har der også været aktivitet. Henrik Sonne fik færdiggjort sin snare, og den blev
søsat i juli. Efterfølgende har Nova, som den blev døbt, også været en tur i Limfjorden. I foråret
startede en anden af foreningens medlemmer Haakon Jensen på bygning af en havpram i
redningshuset. Den har besøgende kunnet følge, og han kom meget langt med bygningen af den i
2013. Det bliver spændende at få den søsat her i foråret.
Værftet har haft en del opgaver for fiskerne i Thorupstrand, og Torben har også lavet indretning i
brohuset på Aggersundbroen.
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Både Maagen af Vorupør og Nordsøen af Thorupstand kom til Slettestrand i vinteren 2013/14 for at
få lavet mindre reparationer.
Opmåling af bådene
Konstruktør Eigil Romme har været ansat en del af 2013 til at måle både op. Han her fået målt de 4
både op, at der er blevet bygget i havbåderegi, samt målt Anna op, som står som original i Svinkløv
plantage. Her har han også målt den gamle Elbo og den gamle Jammerbugt op. Tegningerne indgår
i havbådenes arkiv.
Bådelagene
Jammerbugt, Elbo og Nordvest har været brugt flittigt i 2013. Foruden fiskeri har både Jammerbugt
og Nordvest været en tur i Limfjorden sidste sommer. Nordvest lagde turen ind i fjorden efter
Skagenfestivalen, mens Jammerbugt tog turen langs kysten til Thyborøn.
Alle bådene har bidraget til den megen aktivitet, der foregår på stranden, og det skal lagene have
mange tak for.
Nordisk Kystkultur
Årets nordiske stævne fandt sted i Karlskrona på den svenske østkyst. Den nybyggede havpram
blev læsset på en trailer og Cecilie, Thomas og Pipsen kørte afsted for at deltage i arrangementet.
Prammen vakte berettiget opsigt, da den med sit store spring, adskiller sig væsentligt fra de andre
pramme og joller.
Turistsamarbejde
Destination Slettestrand/Svinkløv blev i begyndelsen af 2013 dannet med baggrund i et samarbejde
mellem alle turistaktører i området. Pipsen har siden dannelsen været næstformand. Destinationen
står for at udvikle samarbejdet, så man kan lave fælles tiltag på en række områder.
Fiskepakhus i Thorupstrand og HM 800 Jammerbugt
Han Herred Havbåde gik i 2012 sammen med Thorupstrand Kystfiskerlaug og Thorupstand
Fiskeriforening i en fælles forening Thorupstrand Landingsplads Pakhusforening, hvor det lykkedes
at skaffe midler til bygning af et nyt pakhus/landingsanlæg i Thorupstrand. Det har taget en del af
Pipsens tid, da hun har været koordinator på byggeriet. Men det resulterer i, at der bliver helt
moderne forhold til rensning, pakning og skæring af fisk, så det bliver muligt at sælge fisk direkte
til forbrugerne. Dermed skulle fiskerne gerne på sigt få bedre priser for en del af deres fangster, så
der forhåbentlig kan bliver råd til at få bygget nye både.
Allerede i december 2013 kunne man begynde at købe fisk fra Thorupstrand på kutteren HM 800
Jammerbugt, der har ligget i Nyhavn siden da. Båden fik Thorupstrand Kystfiskerlaug bygget om på
Aalbæk værft.
Hebron
Det lykkedes desværre ikke i årets løb at få Hebron ud at sejle.
Aktiviteter
Som et nyt til tiltag i havbådehuset blev der i 2013opsat to skærme til formidling. Den ene fungerer
som en elektronisk bog, hvor man kan trykke sig ind på en række emner, og på den anden kan man
se små film. Alt er oversat til engelsk og tysk.
I efteråret 2013 havde Per Hansen 2 hold til navigationsundervisning, og de afslutter eksamen i
løbet af foråret 2014.
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I marts sørgede Nico Pedersen fra Nordvestlaget for, at der blev arrangeret et
PADIdiver/dykkerkursus over et par weekender. I april blev der også afviklet et VHF-kursus med
efterfølgende eksamen.
Påskeudstillingen i havbådehuset var igen i 2013 arrangeret af Klim Kalkovn. Samtidig blev der
holdt åbent i værftet i påskehelligdagene, og der var et stort rykind af besøgende.
Generalforsamlingen i 2013 trak over 50 deltagere. Det er dejligt at opleve, at der er så stor
interesse for foreningen.
Henover sommeren har der været en udstilling i havbådehuset med akvareller malet af Anna Brix
Studsholt. Temaet var Kystens Miljøer. Der var fernisering d. 24. juni, hvor Inge Pedersen,
daværende medlem af kommunalbestyrelsen i Jammerbugt kommune, holdt tale. Anna fik solgt en
del af billederne, og hun har udstillet billeder i mindre omfang hen over vinteren også.
Sommerfest og arbejdsdag blev afholdt i august, hvor vejret ikke var det bedste. Derfor blev tiden
mest brugt til at få ryddet op i redningshuset, så bådelagene kunne indrette sig og få plads til nogle
af deres grejer. Julefrokost blev afholdt i december.
I skolernes sommerferie og igen i efterårsferien har der været åbent hver dag. Sommeren bød på
godt vejr, men der var også rigtig mange som kom ind omkring bådebyggeriet. Ofte oplever vi, at
der kommer hen imod 200 mennesker i løbet af en dag. Der har også været åbent den første lørdag i
hver måned.
Som de foregående år har der været stor efterspørgsel på rundvisninger, og her har Bent Kjeldgaard,
Ejler Winkel, Jane Lakmann, Jens Michael Pedersen samt Andreas Langbak trådt til, når Pipsen
ikke har kunnet. Det skal I have mange tak for!

På bestyrelsen vegne
Thomas Højrup
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