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Ny ophalervogn og
skinneanlæg Side 6-7

Hvad blev der af hjuldamperen? Side 8-9

Indsejlingen til Nysted Nor set fra syd med sømærket
mellem Ålholm Slots to tårne. 
Illustration: Wiberg

Det maritime udvalg på jagt
efter sømærkets historie

Når man kommer sejlende fra Østersøen gennem Østre
Mærker, og vil anduve Nysted havn, ses til bagbord et
stort sømærke stående på pynten under skoven ved Ålholm Slot.
Det siges, at der altid har stået et sømærke på det sted,
måske lige så længe som Nysted by og havn har eksisteret. Nysted fik købstadsrettigheder for over 600 år siden,
nemlig i år 1409.
Sømærket er beskrevet i Den Danske Lods femte udgave
fra 1899, og der står om Nysted:
”Besejling: Fra Østersøen til farvandet N. for Rødsand
kan man altsaa komme ad to Veje, enten gjennem ØstreMærker eller gjemmen Kroghage-dyb.
Gjennem Østre-Mærker leder, som tidligere nævnt ( se
... fortsættes side 3

Assistenten som blev
betjent
Side 10-15

På kant med Fiskerikontrollen Side 16-17

Smakken ”Hanne” fik
vinterhat på Side 18

Formandens hjørne
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Af Preben Jensen
formand for
Nysted Bådelaug
Det er igen blevet sommer og bådene
befinder sig atter i deres rette element.
Og helt ærligt - en havn er nu engang
pænest med masser af både i vandet.
Det var sædvanen tro Arne, der sørgede for søsætningen (og denne gang var
vejrguderne med os), hvorefter der var
standerhejsning og hygge i klubhuset
med de sædvanlige velsmagende retter, sild, skipperlabskovs og ost.
Siden sidste blad (nr. 56-dec.14) har
der været afholdt flere kursusaftener
og fester i klubben. Stor tak til festudvalget og kursuslærerne. Ligeledes vil
jeg ikke undlade at nævne den ekstra
arbejdslørdag (28/3-15), som bestyrelsen genindførte efter succesen i september. Denne gang mødte der 20 arbejdsivrige op, og sammen gav de klubben en grundig overhaling både ude og
inde. Betalingen herfor var brød, øl og
en enkelt snaps. Prøv at forestil Jer, at
vi skulle have købt noget lignende ”ude
i byen”. Samtidig med besparelsen i
kroner og ører, er det jo netop den slags
samarbejde der er med til at fastholde
og bevare klubfølelsen.
Det er jo den samme form for sammenhold, som Smakkelauget oplever under deres klubaftener, hvor der bliver
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renoveret/vedligeholdt og ikke mindst
hygget. Desværre er der nogen fra
kommunen, der forsøger at begrænse
deres udfoldelser, blandt andet ved at
inddrage de fripladser, som var bevilget. Noget som oldermanden og andre
fra Smakkelauget har indledt en kamp
imod. Også her er det en hvis portion
stædighed, sammenhold og arbejdsiver, som kommer til udtryk. Fra min
side skal der kun lyde et stort ”held og
lykke” hermed.
Selvom der er kommet enkelte nye
både til Nysted Havn er det ikke svært,
at få fat på en bådplads, da der stadig
er masser af pladser til rådighed. Hvilket efter min mening skyldes flere ting.
Lad mig blot nævne, stigende kommunale priser på leje af pladser, samt
begrænsninger i fiskeriet. Jeg kan kun
håbe på, at min optimisme vedrørende
fangsten sidste efterår viser sig at slå
til, og fangstkurven vil fortsætte opad.
Der er i hvert fald landet rigtig mange
ørreder, men sildene og hornfiskene
har drillet ved deres fravær.
Slæbestedsudvalget har næsten afsluttet deres opgave, der er lagt nye skinner,
og lavet en helt ny vogn, nu mangler der
bare ”noget lavvande” ifølge Troels Jørgensen, så det kan undersøges, hvorfor
vognen ikke kører helt optimalt.
Til sidst. Spørg altid:
Hvad kan jeg gøre for min klub, og
ikke hvad kan klubben gøre for mig.

† Dødsfald
Preben Frederiksen er afgået ved døden den 1. december 2014, efter længere
tids sygdom. Æret være hans minde.
Jan Marcussen er afgået ved døden den 28. april 2015. Æret være hans minde.
Ib Thøfner er afgået ved døden den 12. maj 2015. Æret været hans minde.

Vigtige datoer
Sensommerfest: Lørdag den 15. august 2015 kl. 14.00. Tilmelding i lauget
Bådoptagning: Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 8.00. Tilmelding i lauget
Standerstrygning: Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 8.00. Tilmelding i lauget
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... fortsat fra forsiden
side 351), Mærket: Aalholm Baake midt
imellem Aaholm-Slot spidse Taarn og det
Ø. der for liggende afstumpede Taarn.”
Aaholm Baake er altså et ældre mærke,
som har haft stor betydning for sejladsen
til Nysted havn og for forbindelsen til byen
med verden udenfor Noret.
Sømærket, eller Aaholm Baake, blev sidst
istandsat af Nysted kommune for omkring 35 år siden. Baaken er nu i så dårlig
stand, at en gennemgribende restaurering af den er nødvendig for dens fortsatte
eksistens. Guldborgsund kommune ikke
har tænkt sig at gøre andet end at lade
den forfalde.
Bådelaugets udvalg, som arbejder for og
med bevarelsen af maritime kulturhistoriske elementer, i daglig tale: Det maritime
udvalg, mener at Aalholm Baake bør bevares og besluttede at forfølge sagen. Udvalget mener at Baaken har en lige så stor
historisk og kulturel betydning som Nysted
Kirke og tårn, Ålholm Slot og Vandtårnet,
da de alle har betydning for, hvorledes livet i Nysted formede sig gennem tiderne.
Udvalget har derfor for nyligt besøgt og
tilset Baaken (sømærket). Der blev foretaget en teknisk gennemgang og en skitseopmåling, som vil danne grundlag for
udarbejdelsen af et restaureringsprojekt
med et prisoverslag. På grundlag af dette
materiale vil udvalget søge fondsmidler til
finansiering af udgifterne til sømærkets
restaurering.
Udvalget vil, som ved tidligere projekter,
søge kulturhistorisk hjælp fra f.eks. Museet for Lolland-Falster, ligesom Guldborgsund kommune vil blive involveret. Nogle
af udvalgets medlemmer er gået i gang
med den maritime del af projektet, som
at søge viden om ejerskab af Baaken og
pynten og om besejlingsbeskrivelser gennem studier af tidligere udgivelser af Den
Danske Lods og af samtidige søkort, således at Aaholm Baakens maritime historie
og betydning for Nysted by kan belyses.

Sømærket eller Aalholm Baake, som den
hedder, hørte oprindelig til under Fyrdirektoratet, blev vedligeholdt og tilset af
Nysteds Lodseri mod et årligt vederlag
på 120 kr.
Illustration: Wiberg
Ole & Enikö Wiberg
på vegne af udvalget som arbejder
for bevarelsen af MARITIME
KULTURHISTORISKE ELEMENTER
på havnefronten i Nysted.

Nysted bådelaugs bestyrelse
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Pladserne ved den lille bro som man nu skal betale for,
en ekstra udgift på 7.200 årligt.
Foto: Richard Jensen

Guldborgsund Kommune

smækker pengekassen i
for maritim kulturhistorie
Af Richard Jensen
Oldermand for Nysted Smakkelaug
Vores maritime kulturhistorie skal vi værne om.
Det er en arv, vi har fået overdraget af vores
forfædre. En arv vi efterlader til generationerne efter os.
Kommunalt støtter man åbenbart ikke maritime kulturelle formål på havnen i Nysted.
Kommunen mener ikke, at Nysted Smakkelaug, der arbejder for at bevarelse af ældre sejlførende træjoller for
eftertiden, er kulturelle nok til at modtage støtte som forening - ej hellere nogen turistmæssige værdier.
Vi har været så heldige, at have fået tildelt to fripladser
til vores smakkejoller. Vi ansøgte om en tredie plads i
2014, men har fået besked fra Guldborgsund Kommune,
Jørgen Hilleke, at det måtte han desværre ikke. Samtidig
var de to fripladser blevet annulleret, som han naturligvis
beklagede, da han selv mente, at have handlet i god tro.
Kommunen ser gerne, at der foregår kulturelle og turistmæssige ting på havnen, men er ikke særlig villig til at
tage del i udgifterne. Kommunen har trænge kår, men
vi er en lille forening, der trods alt har investeret mange
penge og arbejdstimer, for at bevare en del af vores kulturarv. Vi har kun indtægter fra kontingentindbetalinger,
og det er ikke nok til, at det kan løbe rundt, hvis der også
skal være til bådepladser, forsikringer og vedligeholdelse. Udgifter til renovering og investering klarer vi med
fondsmidler, som foreningen søger om, når projektet og
behovet er der.
Der arbejdes videre med at få tilskud fra kommunen, og
med at få godkendt vedtægter og forening juridisk som
folkeoplysende forening.
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you’ve got mail
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- du har fået mail...!

Bådelauget søsætter ny service for at
holde medlemmerne informeret.

Som tidligere annonceret i Laugsnyt om
mailservice, har det kun givet få tilmeldinger blandt vore medlemmer. Vi har
fået mailadresser på 59 medlemmer, og
det er tid til, at lade vores nye service gå
i luften.
Med denne mailservice vil du modtage
indbydelser til fester, arrangementer og
vigtige informationer fra Nysted Bådelaug.
Du vil ligeledes modtage en elektronisk
udgave af Laugsnyt - du vil dog stadig modtage en udgave i papir to gange årligt.
Flere medlemmer har klaget deres nød,
fordi de ikke kan nå at skrive sig på listerne på opslagsstavlen, før den er overtegnet. Dels fordi de mener, at de ikke bliver
informeret og fordi besøget i laugslokalet
ikke sker så tit. Kommende arrangemen-
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ter vil og har altid stået i Laugsnyt eller på
vores hjemmeside. Med denne service
kan vi brede os ud til flere medlemmer, så
de kan nå at skrive sig på til kommende
arrangementer. Du vil på mailen modtage
besked, om der vil være tilmelding på opslagstavlen, så er det din egen opgave at
tilmelde dig på listen i god tid.
Man kan/skal ikke tilmelde sig pr. mail,
men få en klubkammerat til at skrive sig
på tilmeldingslisten.
Gå ikke glip af kommende arrangementer
og vigtig information ved at tilmelde dig
vores mailservice på nsb.laug@gmail.com
eller ved at henvende dig til webmasteren.
Du skal kun oplyse dit navn og mailadresse (tjek at mailadressen er skrevet helt
rigtigt ned).
Tjek medlemslisten på hjemmesiden. Hvis
din mailadresse står der, er du tilmeldt vores mailservice.
-red

+857,*7 1(07

Tryk Print

Poster

Nørregade 17 • 4970 Rødby • Tlf. 54 60 13 87 • lolland@lftrykteam.dk
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Den nye ophalervogn i slæbestedet er galvaniseret og skal holde i mange år, det
vides ikke hvilket byggeår den gamle vogn var fra.
Foto: Alex Jensen

Ny ophalervogn og skinneanlæg glæder
medlemmer og andre brugere på havnen
Af Ole Wiberg
Så lykkedes det! Nysted Bådelaug har nu efter 44 års forhandlinger om ejerskab, brug
og vedligeholdelse med tidligere Nysted,
nu Guldborgsund kommune, overtaget
slæbestedet på havnen i Nysted.
Aftalen er underskrevet, og det vil sige,
at lauget fremover er ansvarlig for brugen
og vedligeholdelsen af anlægget. Nysted
havn kan dog omkostningsfrit anvende
slæbestedet til egen båd. Bådelauget oppebærer øvrige indtægter og afholder alle
udgifter til anlægget.
Den 20. januar indbød slæbestedudvalget tre firmaer til at give tilbud på renovering og fornyelse af slæbestedet, idet

der blev udarbejdet et udbudsbrev med
beskrivelse af arbejdets omfang, udførsel,
materialebeskrivelse, tegninger og en tilstandsrapport.
Alle firmaer skulle give tilbud på følgende
alternativer:
1. Nyt skinneanlæg i eksisterende længde, 4 sektioner på 28,7 meter, h-95
mm skinner, hvoraf den ene sektion
kan genbruges iht. vedlagte tilstandsrapport.
2. Nyt skinneanlæg med anden skinnehøjde, længde 28,7 meter spor.
3. Nyt skinneanlæg forlænget med 7 meter, i alt 35 meter spor.
4. Ny ophalervogn magen til den eksisterende og i hht. til vedlagte tegning.
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Arbejdet udføres i ugerne 16 til 18.
Tilbudende afleveres og åbnes den 23.
februar 2015 kl. 12.00. Der indkom tre
tilbud.
Det viste sig at der var meget stor prisforskel på de indkomme tilbud og efter
vurderingen af budene besluttede byggeudvalget og bestyrelsen, at anbefale
tilbuddet fra firmaet Troels Jørgensen
A/S. Tilbudet blev godkendt på generalforsamlingen den 22. februar 2015. Byggeudvalget holdt derefter møde med Troels
Jørgensen A/S, hvor fast pris inkl. ekstraarbejder, betalingsbetingelser og tidsplan
blev aftalt.
Arbejdet blev udført og afleveret iht.
tidsplanen og den samlede pris blev på
102.870 kroner. Hertil kom pris for bortkørsel af forurenet jord.
Bådene kan igen optages og sættes i vandet uden problemer. Efter forlængelsen af
skinneanlægget kan både med dybgang
op til 1,2 meter også komme op og i såvel
ved høj- som ved lavvande. Den nye vogn
giver også bådeejerne en større sikkerhed
for at båden kommer op uden problemer.

laugsnyt - nr 57 - juli 2015

7

Brugen af slæbestedet er behandlet af bestyrelsen, og i skrivende stund er følgende
besluttet.
1.	Alle medlemmer af Bådelauget kan
bruge slæbestedet gratis.
2.	Optagelse og søsætning er på bådeejerens eget ansvar.
3. Kørsel med vognen må kun betjenes
af et medlem af bådelaugets bestyrelse, da der ellers skal tegnes en større
og dyrere person- og ansvarsforsikring.
4.	Optagning og søsætning aftales derfor
med de bestyrelsesmedlemmer som
kan køre vognen. Se opslag i klubhuset.
Tak til til alle i slæbestedudvalget. En særlig tak til Alex som har fungeret som sekretær og har været med til udarbejdelse
af beskrivelser, udbudsbreve, kontrakter
og referater, og også stået for det daglige
tilsyn under byggeriet mens jeg var bortrejst. Tillykke til alle!

Ole Wiberg

De nye skinner blev lagt på plads i samlesæt. Det var Troels Jørgensen A/S, der stod
for renoveringen af skinneanlæg og ophalervogn.
Foto: Alex Jensen
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Den 100-årige hjuldamper ”Fürst Schwartzburg” sejlede som slæbedamper på europæiske floder og endte sine dage ved Ålholm, hvor den blev hugget op. Foto: Alex Jensen

Fra Ålholm havn til Stubberup banegård
med hjuldamperen”Fürst Schwartzburg”
En stor turistattraktion til automobilmuseet i Nysted blev skudt i sænk af Statens Skibstilsyn, der krævede et mandskab på 10-12 ansatte.
Af Richard Jensen
Redaktør af Laugsnyt
Baron Johan Otto Raben-Levetzau, skabte Automobilmuseet
med over 200 udstillede veteranbiler,
en sporvogn og et veterantog med jernbane gennem skoven. J. O. Raben-Levetzau købte den gamle hjuldamper ”Fürst
Schwartzburg” den 1. oktober 1969 i
Hamborg. Efterfølgende blev den bragt til
Svendborg, hvor den skulle efterses, men
ellers var den i god stand. Den blev bugseret fra Svendborg til Nysted af Svitzers
slæbebåd ”Urd”.
Planen var, at passagererne skulle køres
med veterantog fra Automobilmuseet gennem skoven til Ålholm Slotspark, hvor de
skulle stige om bord på hjuldamperen og
sejle omkring i det lave vand ved Nysted

og gennem Skovrenden til Stubberup
havn, hvor de skulle transporteres tilbage
til Automobilmuseet med veterantoget.
En ide, der ikke kunne eller blive realiseret, fordi Statens Skibstilsyn krævede en
halv snes medarbejdere for at blive godkendt til sejlads med turister - på lige fod
med dens kendte kollega, hjuldamperen
”Hjejlen” på Silkeborgsøerne. Det ville
blive urentabelt og hele ideen blev forkastet.
Den lå nu til kaj i Nysted havn i et år, inden
Nysted kommune ville have den fjernet,
da den optog for megen plads for de sejlende turister og havnens egne både.
”Fürst Schwartzburg” blev bugseret over
til den anden side af noret, og blev lagt
for anker på det flade vand langs Ålholms
Slotspark. Turister, der kom til endestationen med veterantoget, skulle kunne stige
om bord, for at se de gamle dampmaskiner i funktion. Denne ide blev heller ikke
realiseret, da de fleste dele af messing,
koøjer og lignende efterhånden var forsvundet fra båden - fjernet af turister og

Medlemsblad for Nysted Bådelaug

lokale metalsamlere til evigt minde af en
svunden tid, andre for at tjene en skilling
på metallet.
Den lå ved Ålholm Slotspark endnu nogle
år, hvorefter den blev hugget op.
Den 50 meter lange hjuldamper blev bygget i 1880’erne, og sejlede i sin storhedstid de tyske floder Rhinen, Elben og flere
andre europæiske flodvande tynde som
slæbedamper. Tiden, teknikken og dieselmaskinens indtog var løbet fra den. Den
blev opgivet og sat til salg.
Mandefald på Ålholm
Baron Johan Otto Valdemar Raben-Levetzau blev født 2. april 1904 og døde den 15.
februar 1992. Sønnen, John Otto RabenLevetzau, overtog godset og Ålholm Slot
med tilhørende Automobilmuseum efter
faderens død, men var ved at gå konkurs
i 1995, hvorefter man solgte flere effekter
fra slottet. Formuen blev sat i en familiefond, og slottet med godset blev herefter
sat til salg. John Otto Raben-Levetzau blev
født den 8. februar 1950 og døde i England den 3. januar 2013, 62 år gammel.
Den rige særling
I 1996 overtages godset og Ålholm Slot
af rigmanden og særlingen Stig HustedAndersen, der opkøbte flere store villaer
på bl. a. Strandvejen i København og jord-
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besiddelser rundt om i Danmark. Også
på Lolland-Falster opkøbte han flere bygninger og jordbesiddelser. De fleste ejendomme står i dag tomme og forfalder pga
manglende vedligeholdelse.
Stig Husted-Andersen døde den 18.
august 2008 efter længere tids sygdom.
Ålholm Slot og gods ejes og drives i dag
videre af familien Husted-Andersen.
Veteranbilerne sælges
Den 12. august 2012 solgte RM Auctions,
verdens største auktionshus for samlerbiler, 181 veteranbiler for mere end 75
millioner kroner på Ålholm Automobilmuseum. Det skabte en kø på over 3 kilometer. Man havde gættet på, at ca. 200
bydere ville dukke op, men omkring 900
bydere fra 34 lande bød på bilerne. Alene
Danmark præsterede over 300 bydere.
Adskillige af bilerne blev solgt for over 10
gange vurderingen og samtlige 181 biler
blev afhændet.
Afslutningen
Ålholm Slot er lukket for offentligheden
og Automobilmuseet eksisterer ikke længere. De fleste bygninger er i dag revet
ned, også på grund af manglende vedligeholdelse. En epoke er slut, og Nysted har
mistet sine to største turistattraktioner.

-red

Den ca. 50 meter lange ”Fürst Schwartzburg” beliggende ved Ålholm Slotspark, hvor
tidens tand har mærket den gamle hjuldamper til ophugning.
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Dampskibet ”Biologen” var funktionsdygtig til fiskeri- og havundersøgelser frem til
1964 for Fiskeriministeriet. I dag hedder det DTU.
Foto: Sydfynsk Forlag

Fra dampskibet ”biologen” som havbiologassistent til betjent ved det danske politi
Ebbe Thiesen
Nysted
I årene l962, l963 og 1964
var jeg som biologassistent
ansat ved Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser (Fiskeriministeriet). I dag hedder det DTU.
Min tidlige arbejdsplads, Danmarks Fiskeri
og Havundersøgelser, havde hovedsæde i
Charlottenlund i nogle meget flotte og herskabelige omgivelser: Charlottenlund Slot,
og som stadig er hovedsæde for fiskeri- og
havundersøgelser.
På slottet holdt biologer og øvrigt personale til, som foretog forskning, bearbejdede
materialer og eksperimental udvikling inden for naturvidenskab og teknik.
D.F.H. rådede på daværende tidspunkt

over to havforskningsskibe ”Biologen” og
”Dana” samt en mindre kutter ”Havkatten”. Lejlighedsvis rådede man også over
redningskutteren ”Jens Væver”, som var
hjemmehørende på Bornholm.
Alle fire skibe har jeg, i min tid som havbiologassistent, sejlet med.
Mit arbejde bestod i at assistere forskerne og videnskabsmænd med indsamling
og bearbejdning af materiale, herunder
vandprøver, på i forvejen udpegede hydrografiske stationer.
Laboratoriet
Der blev fisket med trawl og fangsten blev
bestemt, målt og analyseret. Af visse fiskearter blev der taget øresten, for senere
at blive undersøgt på laboratoriet i Charlottenlund.
Fra dampskibet ”Biologen” blev der ho-
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vedsageligt foretaget fiskeriundersøgelser
i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat, bælterne
og Østersøen.
Den lille fiskekutter ”Havkatten” sejlede i
de indre danske farvande – dog med en
afveksling over til den skånske kyst. Undersøgelser med denne kutter blev foretaget tæt på land og i meget lavt vand.
Om bord på denne kutter var der to mænd,
en skipper og en biologassistent. Der blev
fisket med et mindre trawl. Alt hvad der
var i trawlet blev undersøgt og skrevet op.
Hovedsageligt var det fiskeyngel, man var
interesseret i.
Under sejlads med denne kutter har jeg
oplevet og set det meste af Danmarks kyster. Har fortøjet ved et utal af øer, store
som små. Kommet utallige smukke og
ukendte steder, som jeg under andre omstændigheder ikke ville have haft mulighed for at se og opleve.
På ”Havkatten” boede vi og holdt os selv
med kost i tre-fire uger, som togterne gerne strakte sig over.
Forplejningen
Når man sejlede, fik man diæter for den
tid man var væk hjemmefra. Et kærkomment tilskud til ens løn, da vi selv stod for
madlavningen. Kosten bestod for det me-
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ste af fisk morgen, middag og aften, som
vi selvfølgelig selv havde fanget, så den
store udgift til forplejning havde vi ikke.
Som supplement til den noget ensformige forplejning, ”skejede” vi nogle enkelte
gange ud. Ikke helt efter reglementet. Den
medbragte laboratoriesprit blev fortyndet
til 50 % alkohol og herefter tilsat perikum.
En glimrende plante til kryddersnaps, idet
perikum kun skal trække nogle få dage.
Denne herlige kryddersnaps blev nydt til
”snacks”. Selvfangede hesterejer, kogt
nogle få minutter.
I tresserne var der ikke på mode at spise
hesterejer, men for os var det en herlig afveksling, og især når de blev skyllet ned
med et par kryddersnapse, tilberedt på
perikum. Min interesse for kryddersnaps
i dag stammer fra perioden om bord på
kutteren ”Havkatten”.
Dampskibet ”Biologen”
Havundersøgelsesskibet ”Biologen” var
en stor oplevelse, da det var et dampskib
som havde en funktion. Det nærmeste,
jeg havde stiftet bekendtskab med dampskibe, var i Silkeborg, hvor jeg i 1953 opholdte mig på en spejderlejr og sejlede
med ”Hjejlen” på Silkeborgsøerne.
Ældre Nyborggensere vil huske, at der ved

”Havkatten” var en lille fiskekutter som blev brugt til undersøgelser i de indre danske farvand. Tiden om bord blev også brugt til forskellige sysler, såsom fremstilling
af kryddersnaps.
Foto: Ebbe Thiesen
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Ombord på ”Havkatten” i
de indre danske farvande.
Undersøgelser som også
foregik tæt på den skånske
kyst.
Foto: Ebbe Thiesen

den yderste mole ved Nyborg lystbådehavn, i mange år lå et prægtigt skib med
en høj skorsten. Det var havundersøgelsesskibet ”Biologen”, som blev bygget på
Ålborg værft i 1932, og som fik hjemsted
i Nyborg.
Fra dette dampskib blev der indtil 1964
foretaget havbiologiske undersøgelser i
de danske farvande, herunder undersøgelser af sunde og bælters tilstand.
Skibet var på 143 BRT, forsynet med et
kulfyret 260 hk tregangs ekspansionsdampmaskine, der trak en 4-bladet bronzeskrue, der kunne give skibet en max.
fart på 9 knob. En kulkasse, som kunne
rumme 20 tons kul.
Da skibet blev bygget, valgte man et
dampskib ud fra den betragtning, at det
gav mindre rystelser, til gavn for forskningsarbejdet. Skibet var naturligt indret-

tet med messer og kamre for besætning
og videnskabsfolk.
Agter var der indrettet særlige kamre for
den ledende videnskabsmand og assistent/assistenter. Agter var der ligeledes
et mindre pantry. Mandskabsrummet lå
helt forude, og havde plads til fem mand.
Laboratoriet var anbragt under dæk agter
og forsynet med skylights og vinduer.
Ombord på skibet var der en kaptajn, en
styrmand, en maskinmester, to fyrbødere,
to matroser, en kok samt messedreng.
Ved de biologiske undersøgelser var der
som regel en videnskabsmand og en biologassistent.
Jeg havde min egen kahyt agterude. Hyggelig kahyt, indrettet med et skrivebord,
en seng og et skab. Alt sammen i mahogni, og i en den kendte, gode gammeldags
maritime stil.
Messen var ligeledes indrettet med mahognimøbler samt et fast tykt gulvtæppe.
Som det var skik og brug ved statsejede
skibe var der selvfølgelig et portræt af
kong Frederik og dronning Ingrid, indrammet i en flot ramme med guldkrone.
Samtlige måltider blev indtaget i den hyggelige messe, anrettet og serveret af en
messedreng. En dygtig kok, der lavede
nogle meget lækre fiskefrikadeller, og
som restaurant Noma og Claus Meyer

Annoncer i Nysted Bådelaug

Du kan annoncere på vores hjemmeside og du får
din annonce med i vores klubblad ”LAUGSNYT” to
gange årligt. Kontakt: nsb.laug@gmail.com
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ikke kan gøre kunsten efter. Man spiste
tre forskellige steder. Messen, som foran
omtalt, hvor kaptajn, maskinmester, videnskabsmand og hans assistent (mig)
spiste. Midtskibs spiste styrmand og kok,
og forude på skibet det øvrige mandskab.
Hilsen fra Lyngby Radio
Hver dag blev Lyngby Radio orienteret om
skibets position, og hvorunder en telegrafist fra Lyngby Radio en dag bad kaptajnen
videregive en hilsen til mig. Kaptajn Flemming Engsted, som i mange år havde sejlet
med ”Dana” og ”Biologen” videregav mig
hilsenen, men med en kommentar om,
at han aldrig havde fået nogen personlig
hilsen over radio og lidt fortørnet over, at
jeg som ung biologassistent fik en sådan
hilsen - og så fra en kvinde.
Telegrafisten havde jeg nogle år forinden
været på højskole sammen med.
Trawlfiskeri
På de forskellige togter tages der bund- og
vandprøver på i forvejen udpegede steder.
Ved indsamling af fiskeæg og yngel, fiskes

De sydøstasiatiske fiskeribiologer der
deltog i kurset på havundersøgelsesskibet ”Biologen” i 1964.
Foto: Ebbe Thiesen
der med et stort ringtrawl. En pose fastgjort til en jernring, der måler et par meter i diameter, slæbes i 20 minutter efter
skibet midtvands dybde. Herefter sorteres
indholdet omhyggeligt, og resultaterne af

John Madsen
Mobil 22 34 24 40

johnmurer@live.dk / www.nystedmurerfirma.dk

MURER- OG FLISEARBEJDE

OMBYGNING/NYBYGNING/TILBYGNING/REPARATION
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Uddannelse på Statens Politiskole oktober 1964. 
undersøgelserne benyttes til at fastslå fiskerimulighederne.
Fangst efter voksne fisk fanges med et
bundslæbetrawl. Efter en halv times forløb hives hele herligheden op af motorspillet, og indholdet af rødspætter, skrubber, isinger m.m. måles, køns- og alderbestemmes. Indimellem mærkes nogle af
de voksne fisk, som genudsættes og giver
indsigt i fiskeintensiteten og fiskens vandring og vækst.
I farvandet nord for Læsø blev der indfanget mange jomfruhummere, for herefter
at blive genudsat, efter de var blevet målt
og mærket.
”Biologens” sidste tid
I maj måned 1964 foretog ”Biologen”,
som en af sine sidste opgaver, et specielt

Foto: Ebbe Thiesen

togt i farvandet omkring Skagen, hvor 17
fiskeribiologer fra Sydøstasien deltog.
De havde i to måneder deltaget i et kursus, forestået af UNESCO. Afslutningen på
dette kursus fandt sted på havundersøgelsesskibet ”Biologen”, hvor dr. Aage Jensen
(min chef), dr. Torben Wulff, magister Ole
Bagge og biologassistent Thiesen, tog sig
af de mange fremmede, som nu i praksis
skulle se forskellige former for trawlfiskeri
samt se, hvorledes man tager prøver af
havbunden med forskellige skrabere. Fisk
og andre fangster skulle dissekeres og undersøges. Der blev taget prøver til senere
analyse, inden de kunne drage hjem med
gode minder og nyttig viden. Flere af de
udenlandske biologer skulle først fortsætte deres uddannelse i Danmark endnu en
tid. En enkelt skulle med ”Dana” til de ark-
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tiske egne. Togtet blev afslutning på skibets 32 års virke for dansk havforskning.
Statens Skibstilsyn kunne ikke længere
udstede sejltilladelse til skibet, uden at
der blev foretaget omfattende renovering
af det gamle udslidte skib. Den 1. juni
1964 blev ”Biologen” taget ud af drift og
lagt op i Nyborg.
Ansat ved politiet
1964 var også året for mig med forandringer. Samme år traf jeg min kone, Jytte. Da
jeg en stor del af året - pga. mit arbejde,
befandt mig på de forskellige havundersøgelsesskibe, valgte jeg at bruge mere af
min tid sammen med Jytte, og med stor
vemod søgte jeg nye veje.Den 15. oktober
blev jeg ansat ved politiet. De første år i
Gladsaxe og senere i Sakskøbing og Nysted. De sidste par år i Vordingborg hvor
jeg var tilknyttet færdselspolitiet med fartkontrol. Den pligtige afgangsalder var på
daværende tidspunkt 63 år, men rigspolitiet kunne give tilladelse til at fortsætte
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til det fyldte 65. år, hvis man kunne gøre
fyldest med mindre kompetencegivende
job, hvilket for mit vedkommende var at
finde i Vordingborg.
Jeg har således haft 42 år i Dansk Politi.
Fritiden og otium
Min interesse for naturen og biologien
gjorde, at jeg efterfølgende i mange år
var, og er stadig, aktiv i Danmarks Naturfredningsforening, suppleret med Dansk
Ornitologisk Forening.
Jeg har haft mange gode naturoplevelser,
og mindes med glæde min tid ved Danmarks Fiskeri og Havundersøgelser - ikke
mindst tiden ombord på dampskibet ”Biologen”.

Kilde:
Dansk Havforskning gennem 250 år
og Vendsyssels Tidende.
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Fiskerikontrollens båd ved slæbestedet i Sakskøbing. De er jo trods alt kun fiskeribetjente, og ikke ansat ved det danske politi.
Foto: Richard Jensen

På kant med Fiskerikontrollen
- ved de egentlig hvad de gør...?
Niels Hansen fra Nysted ser tilbage på
sin sag og på dommen. En sag, der endte i Landsretten, men ikke blev afgjort
før den 11. december 2014.
Niels Jørgen Hansen
I efteråret 2013 var jeg taget ud fra Sakskøbing for at
røgte mine garn. Jeg havde
på det tidspunkt modtaget
et garn af en, jeg kender. - Et garn, som jeg
ikke skulle bruge denne dag og lagde det i
forstavnen af min båd. Jeg havde dog ikke
kigget nøjere på garnet, men vidste, at det
var et sildegarn.
- Jeg lå for svaj, lige ude for Oreby, nær
Bandholm, da kontrollen dukkede op. De
var absolut ikke venligt stemte, ej heller
med deres tonefald over for mig.
”Du fisker med tre numre på husstanden,
kan vi se”, sagde de. - ”Nej, men der er
tre lejemål på husstanden”, sagde jeg.
”Du har for mange garn i båden”, sagde
de. ”Ja, jeg fisker ikke, men ligger for svaj

for at rense mine garn, jeg har tre brugte
garn, og der ligger tre skiftegarn, der ikke
har været i vandet”, sagde jeg så. - ”De er
jo våde”, sagde de. ”Det har været regnvejr i nat, så bliver de jo våde, når de ligger
i båden”, sagde jeg. ”Det er lovligt. Efter
de nye regler, hvor man gerne må have
skiftegarn med i båden, og hvor man kan
risikere, at have alle garnene i båden samtidig, et kort stykke tid”, sagde jeg. - ”Det
er ikke en regel, som vi kender noget til”,
sagde de.
Det ekstra garn i forstavnen af min båd
er dog for meget, men jeg forklarer dem,
hvordan det hænger sammen. De måler
dette sildegarn til 310 cm i højden. Højdemålet for garn til fritidsfiskere må ikke
overstige 300 cm i højden. Det ved jeg da
godt, men dette garn har jo ikke fisket,
det har overhoved ikke været i vandet.
De er absolut ikke lydhøre over for min
forklaring, og virker nærmest truende, da
de langer en seddel indenbords, som jeg
skulle underskrive. Som sagt så gjort, noget befippet og rundt på gulvet, underskriver jeg.
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Når jeg nu tænker nærmere over det, skulle jeg nok have nægtet.
Mine garn blev konfiskeret af kontrollen
og taget med til deres bastion i Roskilde
for opbevaring, indtil at jeg skulle i retten.
I december 2013 blev jeg indkaldt i retten
og fik en dom på 5.000 kr. og frataget min
fiskerettighed i seks måneder. Jeg ankede naturligvis dommen i januar 2014, og
anskaffede mig en advokat, for at hjælpe
mig med denne prekære sag.
Efterfølgende har jeg kontaktet Fiskerikontrollen, fordi jeg gerne ville måle det
omtalte sildegarn. Jeg og en kammerat,
der også er fritidsfisker, kørte til Roskilde,
for at måle garnet.
Vi kom slet ikke i nærheden af sildegarnet,
da der var to fiskeribetjente til stede for at
udføre opmålingen. De havde dog ingen
steder at hænge garnet op, sagde de, og
den mest iderige af fiskeribetjentene hentede en wienerstige, besteg denne, tog
garnet i kanten og strakte begge arme op
i luften. Jeg havde medbragt et målebånd
hjemmefra, som de lånte, da de ikke lige
kunne finde deres eget. ”320 cm”, sagde
betjenten. Det var altså vokset 10 cm under turen til Roskilde. - Hmmm! - Måler
man nu også et garn på denne måde. Ikke
en måde, som vi kendte til. Vil det ikke
hænge skævt, så målingen er misvisende.
Man har jo heller ikke lige lange arme eller
ben for den sags skyld.
I marts måned 2014 var jeg i Østre Landsret, medbringende det vidne, som var med
mig hos Fiskerikontrollen i Roskilde. Det
viste sig, at Fiskerikontrollen ikke var mødt
op - de havde glemt det. Mærkeligt, da en
person fra kontrollen var mødt op for at
tage notater under retsmødet. Mødet blev
så udsat til den 11. december 2014, hvis
de ellers har tænkt sig at møde op der.
Jeg kunne så fiske på normal vis, da der
ikke var afsagt nogen dom. Okay, det var
da dejligt. I tiden efter havde kontrollen så
været i Sakskøbing igen, hjembringende
mine garn, som igen blev kørt til Roskilde.
Jeg ringer til kontrollen og spørger, hvad
meninger er. De fortæller mig, at jeg ikke
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Det omhandlende sildegarn blev nu ved
hjælp af en wienerstige og to arme i vejret, målt til 320 cm, det var altså vokset
under turen til Roskilde.
Foto: Richard Jensen
må fiske, fordi jeg havde fået en dom,
hvor jeg ikke må fiske i seks måneder.
Jeg kontakter min advokat, der så ringer
til kontrollen. Mine garn bliver returneret
til min privatadresse næste dag. - Altså,
helt ærligt! - De taler åbenbart ikke med
hinanden i Fiskerikontrollen, ej heller at
holde sig ajourført med nye regler, som
bliver vedtaget.
Torsdag den 11. december 2014 er jeg i
Landsretten. Denne gang mødte Fiskerikontrollen op for at afgive forklaring.
Jeg bliver så dømt for det hele, også for
at have skiftegarn i båden. Det strider jo
mod de omtalte regler, med at man gerne
må have skiftegarn i båden. Fratagelse af
fisketilladelse i 6 måneder samt et bødeforlæg på 5.000 kr. Jeg er dog ikke tilfreds
med denne afgørelse. Man skal absolut
ikke underskrive noget papir fra Fiskerikontrollen, hvis de stopper en under fiskeri. De bøjer jo loven til egen fordel, så man
bliver dømt for noget, der er helt lovligt.

-red
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Smakken Hanne kom under tag i vinter. Tjæren er ca. 3 mdr. om at tørre, så luften
skulle kunne cirkulere rundt for at hjælpe på tørringen.
Foto: Richard Jensen

Travlhed i Smakkelauget med

vedligeholdelse af deres smakkebåde
Af Richard Jensen
Oldermand for Nysted Smakkelaug
Det at skulle være tagdækkere, var ikke
nemt, men Hanne kom under tag i vinterens løb. Efter behandlingen med den
finske trætjære, som er ca. 3 mdr. om at
tørre, skulle hun dækkes af for udendørs
opbevaring. Hvordan kunne man få luften
til at cirkulere under presenningen for at
fremme tørringen af tjæren?
Løsningen var at konstruere et tag, der
var 10 cm bredere og længere end selve
båden, som ses på billedet øverst. En tagkonstruktion som kan bruge til afdækning
af netop denne jolle i flere år.
Nogle af vore besøgende kunne ikke forstå, hvordan man kunne hejse taget op,
når man skulle sejle. Efter en længere,
gennemgribende søforklaring, blev dette
spørgsmål opklaret, til de besøgendes tilfredshed.

Et af de større arbejder på Rigmor var at
lave en ny dørk, der ikke var blevet skiftet
ved den første renovering i 2012 og var
efterhånden blevet skør af råd. Den var
trådt igennem flere steder, og ville være
risikabel at færdes på.
En anden ting, vi skulle lave på Rigmor,
var sæder på begge sider af ringdækket,
så vi kunne sidde mere komfortabelt. Den
tredje ting var en bredere agtertoft, der
skulle bygges i en stor bue.
Vores nye sjægt fik vi ikke meget tid til i
vinter, kun det mest nødvendige for at
kunne sejle i denne sæson. Ringdækket
blev gået efter og kølen blev tætnet, hvor
det gabte ca. 10 mm. Det nederste bord
blev sat på plads igen ved hjælp af rustfrie
skruer. Den blev kalfatret og til sidst fik
den beg og er blevet behandlet med finsk
trætjære. Kommende vinter skal den ind
på værkstedet og renoveres.

-oldermanden
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Det maritime udvalg arbejder på
at blive klar til årets Hajkutter Festival
Den 21. maj 2015 afholdte Det Maritime
udvalg et planlægnings- og koordinerende møde i bådelaugets lokaler. Efter
at udvalgets nye medlemmer blev budt
velkommen, gik vi i gang med at fordele
gøremålene for den kommende sommersæson. De nye medlemmer er Alex Jensen, Richard Jensen, Sven Erik Hauberg
og Thomas Aagaard.
Først skal der ryddes op omkring barkkedlen, som skal pudses og kalkes, soklen
skal tjæres og trækonstruktionen trænger
nogle steder til at blive strøget igen med
trætjære. Dette arbejde bliver udført i
midten af juni måned.
Igen i år, vil vi barke i forbindelse med Hajkutterfestivalen i den første uge af august.
Ca. 3 uger før, vil jeg hænge et vagtskema
op i Bådelauget, som man kan skrive sig
op på. Vi håber, at medlemmerne støtter
op om arrangementet som i de foregående år og at vagtskemaet hurtigt bliver
udfyldt. Vi begynder mandag eftermiddag
den 3. august og afslutter næste dag ved
middagstid.

Til sidst talte vi om sømærket, som står
ved indsejlingen til Nysted Nor. Det er i en
forfærdelig stand og kommunens løsning
på problemet er enkelt og fattigt - med andre ord, trues det med at blive sløjfet.
Vi mener, at sømærket er et meget vigtigt
element såvel i landskabet som i stedets
historie og vi vil derfor prøve at redde det.
Vi vil undersøge, om det kan lade sig gøre
at renovere det og dermed bevare det for
eftertiden. Derfor aftalte vi, at et hold fra
udvalget ville besigtige det allerede i slutningen af maj. Der skal tages stilling til
omfanget af restaureringsarbejdet og søges om økonomisk støtte til at udføre det.
Måske kommer min næste rapport fra sømærket!
Enikö Wiberg
på vegne af udvalget som arbejder
for bevarelsen af MARITIME
KULTURHISTORISKE ELEMENTER
på havnefronten i Nysted.

Varmegrader og tider, skrevet op på trækonstruktionen under barkningen sidste år,
hvor man barkede sejl til Middelaldercenteret.
Foto: Richard Jensen
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Referat fra generalforsamlingen

Valg af stemmetællere
Hennings første opgave var at vælge 3
stemmetællere Arne Andersen, Enikö Wiberg og Per Carstens blev valgt.

gets flag” for omverdenen. Et andet sted,
hvor vi ikke kan undvære medlemmernes
opbakning er, når vi afholder ”arbejdslørdag”. Den 6. september arbejdede 24
medlemmer (det største antal, jeg kan
mindes) med at rengøre og vedligeholde
vores klubhus, både udvendig og indvendig (de arbejdssomme medlemmer nåede
næsten igennem den arbejdsliste, som
Wiberg havde lavet), men der er sagtens
plads til flere. Resultatet af det frivillige
arbejde er til gavn for alle medlemmer og
andre, der færdes i og omkring klubben.
Endnu engang tak til alle der hjalp - et arbejde, vi ellers skulle have betalt os fra.

Formandens beretning
Vi har i år måttet sige farvel til Preben Frederiksen. Der blev holdt 1 min stilhed for
at mindes Preben.
På sidste generalforsamling blev det vedtaget at nedsætte et udvalg, som skulle
arbejde på en overtagelse og renovering
af slæbestedet. En sag, som gik i hårdknude for efterhånden flere år siden. Udvalget kom til at bestå af Preben Jensen, Ole
Wiberg, Thomas Aagaard, Alex Jensen, Joanna Marcussen, Finn Pyndt og Ole Persson. Udvalgets forslag vil blive fremlagt
som pkt. 6. i aften ved denne generalforsamling. Hermed en stor tak til de øvrige
medlemmer af udvalget, for et godt samarbejde med et fornuftigt resultat, som vi
håber alle vil være enige i.
Barkkedlen har igen været taget i brug til
barkning af sejl i forbindelse med ”Hajkutter Regattaen”. Trods visse bekymringer i
det ”Maritime Udvalg”, lykkedes det igen,
at skaffe frivillige nok fra Bådelauget til at
stå for barkningen, selv om det er et arbejde, der står på, non stop, over et døgn.
I forbindelse med festlighederne på havnepladsen kunne man også se, hvor langt
Smakkelauget var kommet med den næste smakke, samt lære lidt om splejsning
og knob. Igen i år en stor tak til alle medlemmer, som var med til at vise ”Bådelau-

Der er i løbet af året blevet afholdt
8 bestyrelsesmøder.
Her følger en kort gennemgang af ”de vigtigste beslutninger”:
01-04-2014: Konstituering, slæbestedsudvalg konfirmeret. Køb af ny kaffemaskine og standere blev besluttet.
05-05-2014: Ekstra rengøring kan aftales. Indkøb af iPod. Klager fra medlemmer over udlån af lokalet blev behandlet,
bestyrelsen vedtog, at det fortsat skulle
være muligt for medlemmer at leje dette.
Kommende arrangementer blev fastlagt.
12-08-2014: Igen debat om udlån af lokalet. Prisen blev hævet (idet folk søgte
medlemskab kun for at låne lokalet), hele
bestyrelsen kan modtage ansøgninger,
men udlejningen skal koordineres med Joanna. Pris på øl og vand (som ikke længere må medbringes) aftales fremover med
”ølmanden”, vin må fortsat medbringes.
23-09-2014: Forslag om to arbejdslørdage i løbet af året blev vedtaget (næste
gang 28-03 2015). Kommende arrangementer blev fastlagt (kan ses i Laugsnyt).
Klubbens ipod, som rummede musik til
48 timers dans, blev demonstreret.
02-12-2014: Forslag om trøjer med logo
var der enighed om. Det var værd at arbejde videre på. Klager fra ”ølmanden” over
mislyde fra automaten. Det blev vedtaget

Formanden bød velkommen til 31 fremmødte medlemmer, hvoraf 18 medlemmer var aktive. Der var foruden 1 fuldmagt
fra Richard Jensen, som var ude og rejse.
Valg af dirigent
Henning Madsen blev valgt til dirigent.
Henning takkede for valget og oplyste, at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet
efter vedtægterne pr. 12-01-2015.
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at indhente et skriftligt tilbud på en serviceaftale fra leverandøren.
20-01-2015: Det blev vedtaget at indgå
en 3-årig serviceaftale på øl- automaten,
eventuel forlængelse tages op om 3 år.
Vedrørende slæbestedet blev det oplyst,
at tilbuddene på renovering skulle åbnes
23-02-2015 kl.12.00. Formandens foreslåede dagsorden til generalforsamlingen
blev godkendt, og forslag til nyvalg blev
drøftet og fremlægges på denne generalforsamling.
17-02-2015: Serviceaftalen på øl automaten er indgået. Pga. indbrud i ”sejlklubben”, var der enighed om at begrænse
indholdet i Laugets pengekasse. Udvidelse af eksisterende udvalg (festudvalget
og det maritime udvalg) blev foreslået og
tages op ved denne generalforsamling.
Efter gentagne klager over et medlem, besluttede bestyrelsen enstemmigt at give
vedkommende karantæne, hvis medlemmet ikke ændrede adfærd efter endnu en
advarsel fra formanden.
24-02-2015: Kun et punkt på dagsordenen. Indkomne tilbud på renovering af
slæbestedet blev gennemgået, hvorefter
bestyrelsen i enighed besluttede at anbefale tilbud fra Troels Jørgensen A/S.
Fremlægges ved denne generalforsamling
af OW som punkt 6.
Stor tak til hele bestyrelsen for et godt
og sobert arbejde gennem hele året.
Årets aktiviteter:
08-03-2014: Forårsfest: Der var 32 medlemmer, som deltog i denne fest med
medbragt madkurv. Igen en god og uforglemmelig fest med stor deltagelse og en
god erstatning for pakkefesten, som havde kørt sig selv i sænk.
26-04-2014: Bådudsætning og standerhejsning: Efter at Arne havde klaret søsætningen, som gik hurtigere end normalt,
var der frokost i Bådelauget. Lidt over 30
nød menuen, der som sædvanlig bestod
af sild, skipperlabskovs og ost.
14-06-2014: Bådelaugets gren, Smakkelauget, søsatte den anden jolle ”Han-
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ne”. Hanne Hauberg var ”Gudmoder”. Efterfølgende kunne man nyde kransekage
(bagt af Hanne) og det hele blev skyllet
ned med øl, vand og rom.
10-05-2014: Hornfiskekonkurrence: 6
både og 15 fiskere fangede tilsammen 41
hornfisk. Vinder blev Rene Petersen med
8 stk., 2’er Thomas ”frisør” med 6 stk. og
en delt 3. plads til Alex Jensen og Anker
Rasmussen (som også fangede dagens
største). Bådførerpræmien gik til Richard
Jensen.
08-06-2014: Pinsemorgen: Kaffe og brød
for de morgenfriske. Rygterne siger, der
var en god stemning blandt deltagerne og
en morgen, som bør bibeholdes.
23-08-2014: Sommerfest: Helstegt pattegris med tilbehør (leveret af Gert Severinsen og Yvonne Larsen), dans og levende
musik og omkring 50 deltagere, gjorde
denne dag til en god og festlig oplevelse.
06-09-2014: Arbejdslørdag: Flot deltagelse, godt arbejde og god afslutning med en
bid brød og en dram til deltagerne.
26-10-2014: Bådeoptagning og standerstrygning: Igen klarede Arne optagningen
og det gik over al forventning, selvom bådene måtte tages op ovre i havnen og derefter transporteres på plads. Herefter var
der sædvanen tro sild, skipperlabskovs
(tak til Niels) og ost.
07-12-2014: Julegløgg og julehygge: JM
gav udtryk for, at man skulle prøve igen,
selv om opbakningen havde været for lille.
(god hygge, rigtig god gløgg og god stemning).
31-12-2014: Nytårsaften: En god og hyggelig fest, som bestemt bør gentages. Maden, som var leveret af Mona & Niels var
veltillavet og god.
24-01-2015: Nytårsfrokost: Endnu en succes. Over 50 deltagere, god stemning og
en ”lækker frokost”. Festudvalget har dog
senere udtalt, at de ikke var helt tilfredse
med den leverede menu. (Tak til Niels,
som villigt trådte til, da det kneb med opvarmningen af maden).
Stor tak til vores festudvalg. Joanna og
Sonja (plus Jan og John), som har ydet
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en fantastisk indsats gennem året. Også
tak til Niels Hansen og Laila, som aldrig
er bange for at træde til, når det kniber.
Alle ovennævnte arrangementer kan man
følge med i på vores flotte hjemmeside eller ved at læse Laugsnyt. Stor tak til IT- og
Bladudvalget: Richard Jensen, Alex Jensen og John Slot.
Bådelaugets vinteraktiviteter
Rusesyning, splejsning, modelskibe og arbejde med smakker på værkstedet. Disse
aktiviteter fortsatte i nogle uger efter sidste generalforsamling (ofte over 14 kursister). Vinteraktiviteterne er stadig i gang i
indeværende sæson, men der er sagtens
plads til flere. På denne måde omfavner
disse klubaftener (der foregår 10 onsdage
næsten i rap) hele denne beretning. Det
er blandt andet på denne måde, vi er med
til at bevare det maritime islæt i Nysted
Bådelaug. Stor tak til klubbens undervisere, Richard, Alex og Svend. Også stor tak
til Joanna og Jan for god opvartning.
Til sidst. Spørg altid: ”Hvad kan jeg gøre
for min klub”, og ikke ”hvad kan klubben
gøre for mig”.
Formanden afsluttede en yderst fyldestgørende beretning, hvor alle kroge blev
besøgt. Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.
Aflæggelse af regnskab og status:
Kasserer Lars Hansen gennemgik regnskabet punkt for punkt. Lars gav udtryk
for at revisoren ikke havde ført de rigtige
beløb på de rigtige konti, så nogle konti
virkede enten for høje eller for lave i forhold til regnskabsår 2014, men at det i
bund og grund så tilfredsstillende ud med
vores økonomi. Enkelte punkter var større
end ellers - f.eks. SEAS-NVE, som var betydelig højere end 2014 og begrundede
det med, at ølautomaten brugte en hel del
mere strøm end den gamle automat. Kontingentet blev også vendt og Lars oplyst at
ved opkrævning af sidste indbetaling, var
der mange medlemmer, som skulle rykkes for indbetaling af kontingent. Enkelte
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spørgsmål faldt angående vores Falck
abonnement, og der blev spurgt hvad vi
fik for kr. 6.000,- om året, brandslukkere,
nødhjælpskasse, leasing af hjertestarter samt service koster oplyste beløb kr.
6.000,-. Der var også spørgsmål om, at
vi så kunne købe hjertestarteren og selv
lave service på hjertestarter og brandslukkere. Det blev oplyst, at det havde været
på tale, men ved indkøb af hjertestarter
besluttede bestyrelsen at lease i stedet
for køb. Der var ikke flere spørgsmål til
kassereren og regnskab gik til afstemning
ved generalforsamlingen. Regnskab og
status blev godkendt uden yderlige kommentarer.
Indkomne forslag:
Der var ikke modtaget nogen forslag.
Forslag fra Slæbestedsudvalget:
Ole Wiberg redegjorde for hvad Slæbestedsudvalget var nået frem til i forbindelse med overtagelse og renovering af
slæbestedet og ophalervogn. Ole kunne
oplyse, at Guldborgsund kommune havde
nu givet accept for at Bådelauget kunne
overtage skinneanlægget uden beregning, men at vi endnu manglede den gyldige kontrakt for overtagelsen.
Renovering af slæbested og ophalervogn:
Udvalget til renovering af slæbested og
ophalervogn blev valgt af generalforsamlingen 28. feb. 2014 og har nu afsluttet arbejdet med at finde mulighed for renovering af slæbested med tilhørende ophalervogn. Der blev kontaktet fire tilbudsgivere
for renoveringen, som alle ville byde på
licitationen efter udvalgets beskrivelse og
tidsplan på et nyt anlæg. Tilbuddene blev
modtaget af udvalget den. 23-02-2015
kl. 12.00 og efterfølgende behandlet til
godkendelse på Nysted Bådelaugs bestyrelsesmøde den 24-02-2015. Tilbuddene
lå meget spredt i pris og forbehold. Bestyrelsen anbefaler herved, at Troels Jørgensen A/S vinder licitationen for renovering
af anlægget.
Tilbud fra Troels Jørgensen A/S indehol-
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der fjernelse af eksisterende skinneanlæg, opretning med ral for nyt skinneanlæg, udskiftning af sveller i nødvendigt
omfang, montage af nye brugte skinner
type H 140 mm, skinneanlæg forøges
med 7 m så totallængde bliver 35 m for
at give større vanddybde til bådene. Ophalervogn bliver udført med rustbeskyttelse
og nye nylonhjul og rustfrie lejer. Arbejdet
påbegyndes i uge 16 og afleveres i uge
18. Der er ingen forbehold for tidsplan.
Tilbud på 35 m skinneanlæg
H140....................................... kr. 66.850,Tilbud på ny ophalervogn...... kr. 29.020,Uforudsete udgifter kan beløbe sig til
ca.25 % af anlægsudgifterne kr. 23.967,Total udgift for renovering af slæbested
og ophalervogn................... kr. 119.837,Priserne er eksklusiv moms.
Der var en del spørgsmål angående udgifter for uforudsete udgifter, hvad der ligger
til grund for dette beløb og hvad, hvis det
bliver højere en opgivet. Ole redegjorde
for beløbets størrelse ved at oplyse, at det
gjorde man ved projekter, hvor man hurtigt
kunne have overset emner, som skal ændres eller helt er glemt og at det ikke var
sikkert at hele beløbet skulle bruges, idet
de 25 % i ekstraomkostninger var nedsat
af udvalget og ikke entreprenøren, som
skal holde sig til det afgivne tilbud og kun
bortvige fra tilbud efter aftale med Nysted
Bådelaugs bestyrelse. Ved stor forøgelse
af uforudsete udgifter over 25 % kan forlængelse af skinneanlægget ændres til
det eksisterende 28,7 m sporlængde,
hvorved der kan spares kr. 10.000,- af tilbuddet.
Projektet med renovering af slæbestedet
gik til afstemning ved de stemmeberettige
medlemmer og blev godkendt med 19
stemmer for og 0 stemmer imod.
Valg af bestyrelse:
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på
valg: Preben Jensen, Joanna Marcussen,
Ole Wiberg, Svend Aage Christiansen og
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Torben Hansen, som alle modtog genvalg.
Lise Foss Hansen modtog genvalg som
revisor og Svend Jensen blev valgt som
revisorsuppleant.
Udvidelse af eksisterende udvalg:
Maritimt udvalg ønskede flere medlemmer til hjælp for udførelse af de opgaver,
som venter i den kommende tid. Barkkedelen skal igen i år spækkes og kalkes og
et nyt projekt med renovering af det gamle
sømærke, som står ved indsejlingen til
Nysted Nor, skal renoveres og bevares for
eftertiden. Det har været på tale at fjerne
Sømærket, idet det ikke længere bruges
til at navigerer efter. Historisk og kulturelt set, bør det bevares for eftertiden.
Richard Jensen, Thomas Aagaard, Sven
Erik Hauberg og Alex Jensen ønskede at
hjælpe med bevarelse af Sømærke m.m.
Det skal dog bemærkes, at medlemmer af
Maritimt udvalg ikke er valgt af generalforsamlingen,.
Festudvalget:
Festudvalget ønskede mere medhjælp og
hertil meldte Laila Kemph sig til at hjælpe
ved fester og arrangementer, festudvalget består nu af Joanna Marcussen, Jan
Marcussen, Sonja Slot, John Slot og Laila
Kemph.
Eventuelt:
Frede Jensen oplyste, at fugleskydningen
afholdes, som i de forgangne år, den sidste weekend i august. Foruden dette holdes der fest på området øst for Bådelauget den sidste uge i juni og ønskede at Bådelauget og Smakkelauget kunne bidrage
med aktiviteter i noret, med f.eks. kapsejlads i smakkejoller og lignende. Der rettes
henvendelse til bestyrelsen i Smakkelauget for behandling ved generalforsamling i
Smakkelauget 28. maj 2015.
Der var forespørgsel på om håndtørrer på
toilettet kunne fjernes, idet den larmede
meget. Dette spørgsmål henlægges til bestyrelsen for behandling ved næste bestyrelsesmøde. (Forkortet af redaktionen).

24

Medlemsblad for Nysted Bådelaug

laugsnyt - nr 57 - juli 2015

Dagens vinder Rene Pedersen og næstformanden Tommy Frederiksen, der stod for
dagens konkurrence og sørgede for, at ingen snød med tallene.
Foto: Richard Jensen

Rene Pedersen scorer 1. præmien for
Den 16. maj i år blev den årlige hornfiskekonkurrence afholdt i Nysted Bådelaug.
Der var 18 tilmeldte fiskere, fordelt på 8
både, som var stillet til rådighed blandt
Bådelaugets medlemmer. Der blev fanget
80 hornfisk ialt.
Vejret var gråt med lidt sol og let til frisk
vind fra sydvest.
1. Præmien blev vundet af Rene Pedersen
med 15 fangede fisk.
2. Præmien blev vundet af Alex Jensen
med 10 fangede fisk. Samtidig vandt
han præmie for den største hornfisk.
3. Præmien blev vundet af Sune og Christian Pyndt med 8 fangede fisk hver.
Christian Pyndt vandt desuden præmien for dagens anden form for fisk, en
laks på ca. 1,5 kg.

Skipperpræmien for flest fangede fisk i
båden gik til Richard Jensen, som vandt
en flaske brændevin, der blev delt med
konkurrencens deltagere.
Efter prisuddelingen gik man over til frokosten som traditionen tro bestod af sild,
hornfisk og gammel ost, øl og brændevin.
Preben Hansen havde stået for røgningen
af hornfisken. Festudvalget med flere, sørgede for at alle de grønne ben var fjernet.
Tak til alle dem der er med til at gøre denne dag til en hyggelig og festlig dag.
Flere besøgende på havnen fik hornfisk
på menuen, da ikke alle deltagere ønskede at rense og hjembringe dagens fangst.
En god tradition, så andre kan få glæde
af gratis fisk på bordet, så ikke fangsterne
går til spilde. Flere kom og afhentede fisk
efter aftale.
-red
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