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Skriftlig årsberetning Hadsund for Sejlklub 2022 

Kort om året det gik 

Foråret 2021 var atter et år i skyggen af corona. Vi måtte udskyde den årlige generalforsamling til 

den 15. juni, hvor vi afholdt generalforsamling i Hadsund Kulturcenter i takt med at samfundet 

langsomt åbnede op igen. Dette var andet år i træk, vi måtte afholde den årlige generalforsamling 

senere. Dette giver selvfølgelig nogle udfordringer for den siddende bestyrelse, hvor der var en 

modernisering af klubbens vedtægter - ligesom alle gerne vil have ro til at nyde sommeren på 

vandet. Alt dette lykkedes ved den ekstraordinære generalforsamling den 22. juni, og bestyrelsen 

blev konstitueret med et nyt medlem, nemlig Dennis Hede. 

Havnekontoret og Tallyweb 

Havnekontoret fik ny havnefoged-koordinator, Erik Lundin overtog opgaven den 1. august efter 

Keld Gammelgaard, som har varetaget opgaven i mange år. Stor tak til Keld for hans arbejde. 

Situation vedr. havnefoged ser på nuværende tidspunkt godt ud. Vi har fået to nye havnefogeder, 

og Jens Nørgaard ønsker stadigvæk at stille sin hjælp til rådighed som havnefoged, selvom han 

ikke har båd længere.  

Havnefogederne havde et møde efter endt sejlsæson, hvor brugen af Tallyweb blev diskuteret, 

herunder fordele og ulemper. Der var stor enighed om, at der havde været nogle udfordringer om 

brugen af systemet, både for havnefogeden og gæster, men man var også overrasket over, hvor 

mange gæster, som havde betalt med Tallyweb. Der var stor enighed om at forsætte brugen af 

Tallyweb. 

Fordelene ved systemet er, at det er nemt at kontrollere betalingerne, overblik over økonomien 

og ingen kontanter, som skal afleveres i banken. Dette betyder også, at havnefogeden har mere 

tid til sine faste opgaver og mere tid til at tale med gæsterne. 

Tankanlæg 

Inden sejlsæsonen fik Hadsund Sejlklub opstillet ny betalingsterminal for at kunne imødekomme 

nye sikkerhedskrav til betalingskort og trådløs betaling. Dette var en nødvendig investering, men 

da der kom gang i oliesalget i juli måned, blev vi opmærksomme på, at omsætning, indkøb og den 

fortjeneste, der skulle være på oliesalg, ikke kunne ses på oliekontoen.  Vi kontaktede vores 

indløser LOGOS, hvor betalingerne går igennem og måtte konstatere, at der var blevet tanket 32 

gang af 1500,06 kr. kunderne havde fået deres olie, men Hadsund Sejlklub havde ikke modtaget 

betalingen. 

LOGOS har prøvet at inddrive den manglende betaling igennem Nets og banker, uden succes og 

sagen er overgået til LOGOS’ forsikring. 



 

Side 2 af 7 
 

 

 

 

Autocampere 

Vi ser en stigning i antallet af besøgende autocampere. I 2020 havde vi 546 besøgende og i 2021 er 

tallet steget til 733. En af grundene til stigningen er, at folk ikke har kunnet rejse til udlandet. 

Derfor hilser vi alle nye ansigter velkommen i en af landet flotteste havne, som kan tilbyde 

autocampere en god naturoplevelse omkranset af fjord og skov. 

Men vi har også lavet nogle tiltag, som autocamperne har efterspurgt. Det drejer sig bl.a. om en 

serviceplads, hvor de kan aflevere deres grå og sorte vand, en rimelig pris på overnatninger, samt 

et hyggeligt miljø. Vi har endvidere monteret en frostsikret vandhane udenfor vaskerummet og et 

frostsikret skab med slange til påfyldning af vand.  

I 2022 bliver der mulighed for, at vi kan have 22 autocamper på vores plads. Dette vil give en øget 

indtjening til klubben, ligesom vi får et genbesøg af gamle sejlere, som er gået over til 4 hjul. 

Vi har erfaret, at autocamperne falder godt ind i havnemiljøet, og det ser ud til, at de ikke belaster 

vores fælles områder. De opholder sig i og omkring deres biler.  

Gæste sejlere 

Hadsund Sejlklub har været godt besøgt i 2021, i 2020 var der 312 gæstesejler og i 2021 har vi haft 

474 besøgende inkl. Fjordbilletten og excl. Fjordordningen. Vi har lavet et nyt tiltag for gæster i 

fjordordning, de skal registrere sig, dog er der er ca. 100 gæster sejler som har gjort det. 

Vi får stor ros for vores havn af gæstesejlere, de ting som bliver omtalt er området, der er ryddet 

pænt op, pæne klub og bade faciliteter, imødekommende mennesker, som altid står klar til at tage 

imod eller hjælpe ved anløb af havnen. 

Det kan vi kun være stolt af. 

Fjordbilletten 

Fjordbilletten har ikke brændt rigtigt igennem i 2021. I 2020 havde vi lidt over 800 besøgende i 

Mariagerfjord. Dette var faldet til 419 besøgende i 2021. Dette resultat er ikke tilfredsstillende, og 

klubberne får kun 106 kr. pr overnatning, når de administrative omkostninger er trukket fra 

fjordbilletten. Desuden har klubberne udgifter til strøm og bad.  På nuværende tidspunkt ser det 

ikke ud til, at der er opbakning fra klubberne i fjorden, og Hadsund Sejlklub ser heller ikke sig selv 

som en partner i dette samarbejde. 

 

 



 

Side 3 af 7 
 

 

Nye medlemmer 

Hadsund Sejlklub har måttet sige farvel til 7 bådejere, som har valgt at gå i land, men vi kan glæde 

os over, at der er kommet 18 nye både i 2021. 

På nuværende tidspunkt er der ingen, som er på venteliste til at få indskud tilbage. 

Når der er kommet så mange nye bådejere, skal vi have fokus på at få dem taget med i de sociale 

arrangementer og inddrage dem i klublivet, for at vi forsat kan være en sejlklub og ikke en marina. 

Sammenhold er det, som driver vores klub i dag, og det kan vi se på alle de ting, som vi har fået 

gennemført de sidste 3 år.  

Klubhus 

Der er blevet isat nye vinduer i klubhuset ud mod parkeringspladsen, ny dør ind til mødelokalet og 

fra terrassen ind til klubhuset samt alle toiletterne.  Tiltaget med nye vinduer og dør gør, at der 

bliver mindre at vedligeholde. Der er blevet sat nye alu-bundlister rundt i køkkenet. 

Vaskerummet er blevet moderniseret med skabselementer fra havnekontoret, således det står 

mere indbydende for gæster og medlemmer.   

Vi måtte udskifte gasgrillen, da den ene brænder var gået i stykker og kvaliteten ikke var god nok 

til de mange bruger, som benytter sig af gasgrillen. Vi fik XL-Byg Hadsund til at sponsere halvdelen 

til en ny Weber gasgrill. 

Til trods for, at mange bruger gasgrillen, er der også gæster og medlemmer som ønsker at bruge 

kulgrillen. Kulgrillen var brændt igennem i bunden og måtte udskiftes med ny brænderkasse lavet 

af cortenstål.  

Vores rengøringsassistent Joan Christensen måtte desværre stoppe af familiære årsager. Vi har 

været meget glade for Joan. I samarbejde med roklubben gør to unge piger nu rent i klubbens 

lokaler. 

Udvidelse af autocamper plads 

Vores græsareal mellem landpladsen og masteskur blev drænet. Området har være ubrugeligt på 

grund at vandet, som ikke kan sive væk. Vi kunne se resultatet straks, da drænet var blevet 

etableret. 

Der havde være talt om at bruge noget af arealet til autocamperplads i en del år, og nu var 

mulighed for at gøre det. Der bliver plads til 10 autocampere på det nye område, og ved samme 

lejlighed bliver der lavet en parkeringsplads til vores medlemmer i forbindelse med 

autocamperpladsen.    

Der vil endvidere blive lavet et højbed med vilde blomster som vil gavne biodiversitet. 
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Havnen 
 
Der har været nogle problemer med sporet i slæbestedet. Skinnerne var ikke boltet sammen 
grundet tids ælde. Dette betyder, at der var en ujævnhed mellem skinnerne, således de sank og 
kunne skabe en farlig situation, når båden skulle søsættes. 
 
Problemet er blevet løst af et af vores medlemmer, som er dykker og et firma i Århus, som 
efterfølgende gik resten af sporet efter. 
 
Der er blevet lavet og anskaffet et bådstativ til både, for at gøre bådoptagning af gæstebåde og 
klubbåde hurtig og sikker. Der har både været medlemmer, som har benyttet sig af tilbuddet, men 
også gæstesejlere, som har været på sommerferie.  
 
2021 blev også året, hvor vi fik 118 meter ny flyde bro og tømningsanlæg til vores medlemmer og 
gæstesejlere. 
 
Der er blevet fremstillet et bådstativ til den gamle 6 meter flydebro. Arbejdsplatformen er blevet 
brugt til afmontering af den gamle oliekajstræbro og optagning af pæle. 
 
Vi har skrevet kontrakt på levering af en ny flydebro på 52 meter til erstatning for oliekajsbroen 
med levering senest 1. maj 2022 
 
Igen i år har der været et del rotteproblemer, men vores lokale rottefænger og trofaste rottehund 

har være gode til at afgrænse og bekæmpe rotte problemerne. 

Legepladsen er blevet malet og der er udskiftet en gangbro til tårnet, nu fremstår legepladsen 

pæn igen de næste mange år. 

Vi havde 16 ankerklodser som vi havde taget op fra havnen i forbindelse med fjernelse af den 

gamle flydebro. Vi var så heldige, at vi fik dem afhentet kvit og frit - ellers havde det været en 

kostelig affære. 

Ramslag 

Ramslaget er blevet vedligeholdt med maling, og der har været nogle opgraderinger med 
skødespil således ramslaget er nemmere at håndtere, når ramslaget skal bruges i havnen. 
Beddingsvognen til ramslaget bliver lavet om, således det passer til bred spor. 
 

Sociale arrangementer 

Trods atter et corona år, lykkedes klubben med at lave nogle fælles arrangementer. I foråret 

startede klubben op med en fælles arbejdsdag. Det var dejligt at se alle de medlemmer, ca. 60 

medlemmer, som var kommet for at hjælpe med forårsrengøring. Jeg håber igen i år, at vi får den  
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støtte fra klubbens medlemmer, da det har vist sig det gøre en stor forskel. Tusind tak til alle for 

opbakningen. 

Knallerttræf lykkedes også at få afviklet. Vi havde besøg af 60 knallert fra Nørager Knallert Klub. 

Det var sjovt at mindes ens egen ungdom. 

Tradition tro lykkedes det os at afholde en sommerfest. Til forskel fra de forrige år, startede vi 

med en officiel indvielse af den nyanskaffede flydebro samt indvielsen af tømningsanlæg og 

serviceplads for autocampere. Borgmesteren og sponsorer fra LAG Fonden, Jutlander Fonden, 

ELRO Fonden og Spar Nord var inviteret. Indvielsen sluttede af med en øl og pølse på grillen til alle 

de fremmødte. 

Om aften blev der afholdt sommerfest i et lejet telt, som var blevet opstillet på græsarealet foran 

klubhuset. 

Der var 90 personer tilmeldt sommerfesten, og det kan betragtes som en succes. Der var bestilt 

dansebandet Festerkester, som leverede fællessang under spisning og efterfølgende god 

dansemusik. 

Vi gennemførte standerhejsning og standerstrygning som normalt med kaffe og kage fra Terndrup 

Bageri, og det er en stor glæde at se det store fremmøde og opbakning, der er fra klubbens 

medlemmer. 

Herretur i september blev gennemført. Der var 16 personer tilmeldt og 6 både. Vejret var ikke det 

bedste, derfor startede turen i Hadsund med fælles spisning om aften, fredag morgen hvor vinden 

havde lagt sig lidt, gik turen til Hou og efterfølgende til Øster Hurup. I Hou var der ”bestilt” 

livemusik i klubhuset til stor fornøjelse for os. 

Julefrokosten blev afholdt til middag, og der var tilmeldt 29 personer. Det blev til en hyggelig dag, 

med god mad og julehygge. Julefrokosten sluttede kl. 23 med højt humør. 

Vi måtte desværre aflyse duelighedskursus og VHF Radio kursus grundet manglende tilslutning. Vi 

vil arbejde på, igen i efteråret, at tilbyde ovennævnte kursus. Der vil blive kikket ind i varigheden 

og prisen på kurserne i samarbejde med LOF. 

Som noget nyt, på opfordring fra et medlem, startede livestreaming op fra Århus Universitet for 

offentligheden. Der er ca. 400 steder rundt i landet, men ikke i Hadsund. Derfor har vi valgt at stille 

lokaler til rådighed for både medlemmer og byens borger. Streamingerne blev besøgt af mellem 

12 og 16 gæster. Vi fortsætter med livestreaming hen over vinteren. 

Der er blevet afholdt hjertestarterkursus hen over weekenden den 19. og 20. feb. Der var plads til 

60 deltagere fordelt på 4 hold. Det var en stor tilslutning på 43 medlemmer. Hadsund Sejlklub er 

heldige at ”råde over” en læge og snart to færdiguddannede læger, som betød, at vi kunne tilbyde 

interesserede medlemmer en opfriskning eller ny læring om brugen af hjertestarter. 
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Der blev afholdt et sikkerhedsforedrag om sikkerhedsudstyr til søs af Scanmarine og deres forhandler 

Rune Kannegaard, Kamas A/S Hobro. 

Sociale media 

Vores nye hjemmeside fungerer godt, der har været nogle små justeringer, som webmaster har 

løst løbende. 

Vores Facebook gruppe Hadsund Sejlklub er et media, som vi i bestyrelsen bruger for at komme 

hurtigt ud til vores medlemmer. Vi kan se, at det er blevet taget godt imod. Siden lever, og vi 

opfordrer medlemmer til at bruge den mere, eksempelvis til at lave aftaler om i / optagning af båd 

– af og på montering af master.  

Medlemsmøde 

Vi havde det årlige medlemsmøde i oktober, hvor der var et godt fremmøde. Vi kunne godt ønske,  

der havde været flere nye medlemmer til stede, dette er en god chance til at søge indflydelse på 

nye projekter og komme med ideer til, hvad netop du ønsker sejlklubben skal arbejde med i de 

kommende år. 

Der blev talt om ungdomsafdelingen, udvidelse af terrasse med overdækning, flisebelægning fra 

bådrampen til klubhuset, færdiggørelser af den gamle havn, nye bænke til havnen, 

opbevaringscontainer for medlemmer på lejebasis. 

Møde om afklaring af sejleskole og ungdomsafdelingen 

Bestyrelsen indkaldte medlemmer til møde om afklaring af sejleskole og ungdomsafdeling. Der var 

ikke det store fremmøde. Vi måtte konstatere, at der ikke var opbakning og kræfter i klubben til at 

drive sådan et projekt på nuværende tidspunkt. 

Konklusionen på møde blev, at det lægges hen i et par år, og når og hvis der skulle være nogle 

initiativtagere til at starte sejleskole og ungdomsafdeling op, vil bestyrelsen støtte sådan et tiltag. 

Sport og onsdags sejllas 
 
Onsdagssejlads er blevet gennemført som planlagt, men sportsgruppen ønsker, at der havde 
været bedre tilslutning til sejladsen. Vi håber derfor de, som har yngling og andre bådtyper, vil 
støtte op om onsdagssejladsen i 2022. 
 
Vi måtte desværre aflyse gule-ærter-sejladsen grundet manglende tilslutning. 
 
Vi tror og håber 2022 bliver et bedre år, hvad angår sociale arrangementer nu hvor alle corona 
restriktion er ophævet. 
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Flemming Jensen, René Nielsen, Henning Bach og Mogens Jørgensen deltog i EM J70 som blev 
afholdt i Skovshoved med 98 deltagende både fra hele Europa. Stævnet startede torsdag og 
sluttede lørdag, hvor der blev afholdt 6 sejladser og de endte som nr. 15 i sølvfeltet. Deres mål  
havde været at være blandt de første 10. Hadsund havde fornøjelsen at støtte teamet med kr. 
7500.00 fra klubbens J-70 konto.  
 
Sponsorater 

Grunden til vi har kunne gennemføre de store projekter på havnen er klubbens sunde økonomi, en 

masse frivillige hænder. Derfor skal en stor og varm tak lyde til alle klubbens aktive medlemmer, 

som gør, at vi alle får en dejlig havn.  

Derudover er projekterne blevet til som følge af sponsorater. Forrige år fik vi et frivillige medlem, 

Troels Jensen, som har gjort et anerkendelsesværdigt stykke arbejde for at finde fondsmidler.  

Set over de sidste 2 år har vi modtaget 

ELRO Fonden kr. 292.000  

Spar Nord Fonden kr. 30.000  

Jutlander Fonden kr. 50.000 

LAG Fonden kr. 69.000 

Vedligeholdelse puljen Mariagerfjord kr. 18.000 kloak tilslutning 

Vedligeholdelse puljen Mariagerfjord kr. 36.000 kr. til nye vinduer 

ELRO Fonden kr. 72.000 til ny oliekaj bro 

Stor tak 

Jeg vil slutteligt sige en stor tak til den siddende bestyrelse for et godt samarbejde - og ikke mindst 

til alle klubbens medlemmer, som har bidraget til alle de forbedringer, der er sket foregående år. 

Tusind tak. 

Paw Kristensen 

Formand Hadsund Sejlklub 

 
 


