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NYSTED BÅDELAUG

Strandvejen 8 , 4880 Nysted - CVR. nr. 75297556 - Bank: 3219 3221130707
Mail: snb.laug@gmail.com - nystedbaadelaug.dk

172 A
Preben Jensen
Birkevænget 7
4892 Kettinge

Betalingskode:
Id-nr.:

40-172A-PJ-200654
40

Fødselsdato:
Telefon:
Email adresse:

20-06-1954
21 42 95 57
prej@live.dk

Indmeldt dato:

Kontingentbetaling

Betaling: Bankoverførsel via Netbank.
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Det er vigtigt at skrive din personlige betalingskode i besked til modtager på Netbank.
Din personlige betalingskoden finder du nederst til venstre på siden.
Kontingentbetalingen gælder for perioden 1/1 2019 - 31/12 2019.

Hvis man ikke har netbank, og ønsker at betale kontant, kan man rette henvendelse til et af laugets
bestyrelsesmedlemmer.
Med maritim hilsen
Preben Jensen
Formand

Bygningen set fra Nord med skydeport

Den øverste halvdel afleveres til kassereren ved kontant betaling

NYSTED BÅDELAUG

Skillerum mod klubhus

Dato: 01-12-2018

Strandvejen 8 , 4880 Nysted

Id-nr.:

172 A Preben Jensen
Birkevænget 7
4892 Kettinge
Beskrivelse:

420

Kontingent for 1/1-2019 til 31/12-2019

350

800

380

1016

30

1916

156

Status:

Antal:

Aktiv

1

á kr:

Pris:

400,00

400,00

Beløb i alt:

400,00

Betalingskode:

Sidste betalingsdag:

Danske Bank:

40-172A-PJ-200654

31/12-2018

3219 3221130707

Al henvendelse vedrørende indbetaling:
Anne Grethe Thygesen - Tlf.: +45 60 68 00 56
Mail: ag-t@hotmail.com

420

100

40

CVR nr. 75297556
Bank: 3219 3221130707

Nyt betalingssystem fra
december 2018 Side 4-5

860

Betalt den:

/

2019

Underskrift

Bygningen set fra øst

Bygningen set fra Syd

420
420

Skillerum mod klubhus

1221

1916

600

1821

Skitseforslag Mari�mt Værksted 26/1-2018 (A1-RVJ) - Målestoksforhold 1:50 - Printerformat: A3

Det sidste forslag til et maritimt værksted var en tilbygning nord for det eksisterende værksted. Tegning: Richard Jensen
Bygningen set fra vest

Broen er atter sikker at
færdes på
Side 7

Er det tiden til en ny lokalplan:
420

Havnens aktiviteter bliver
agterudsejlet af politikerne
1221

600

1821

Skitseforslag Mari�mt Værksted 26/1-2018 (A2-RVJ) - Målestoksforhold 1:50 - Printerformat: A3

Efter arkitekt Ole Wibergs død i december måned 2017, har
Smakkelauget ikke ligget på den lade side, men arbejdet
sideløbende på flere ting.
Der har været rigtig travlt i værkstedet med at organisere
og sætte system i tingene, lavet hylder for at skabe mere
friareal på gulvet. Det er lykkedes til dels ved at leje boksen,
der blev ledig fra Bådelauget, hvorved der kunne laves et
mageskifte mellem skurene, som er lejet ud af kommunen
ved stejlepladsen.
Værkstedet der deles mellem Guldborgsund Kommune, Bådelauget og Smakkelauget, giver dog ikke det ønskede gulvareal, som var planen, derfor har der har været travlt med
at udarbejde et nyt skitseforslag for en tilbygning på den
eksisterende bygning mod nord. Et tidligere skitseforslag
er blevet afslået af kommunen, som selv havde foreslået
en tilbygning mod øst, men det virkede dels provokerende
og var for stor og voldsom, udtalte Flemming Jantzen sig til
... fortsættes side 2

Bådelaugets protokoller
ud på edb Side 10-13

Skoleskibet tilbage i
Bådelauget
Side 14

Ørreden har også fredningstider. Side 22-23
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Folketidende. Det undskyldes nu med, at de
havde misfortolket målene på tegningerne
forkert. Det må da betragtes som en fejlbehandling af vores byggesag, siges der fra
Smakkelauget.
Det nye skitseforeslag for 2018, var en tilbygning på 6 x 8 meter = 48 m2 mod nord,
bygget forskudt på den eksisterende bygning, netop for at bryde den lange flade.
Højden er den samme som det eksisterende
byggeri 4,20 meter, med rytterlys i kip, og
det er under maksimumshøjden i henhold
til lokalplanen for havnen.
Dispensation
At der ikke kan gives dispensation fra lokalplan N15, virker uforståeligt, når der ellers
er blevet givet dispensationer for om- og tilbygninger langs Strandvejen og havneområdet. De fleste bygninger på havnearealet
har fået dispensation ud over deres byggefelt. Kommunen med nær det dobbelte
areal på deres bygning med vindcenteret.
Byggefelt
Kommunen henviser igen til, at der kan bygges på legepladsen, som er et ledigt byggefelt. For os er det ikke et ledigt byggefelt,
da det bruges af hele byen som legeplads.
Børnehaven, skolen og andre af byens borgere med små børn, bruger netop denne eftertragtede legeplads ofte. Restauranterne,
is- og molegrillen i særdeleshed, til deres
spisende gæsters børn.
Hvorfor vil man nu splitte en forening op i
to, og flytte den ene halvdel langt væk fra
deres klubhus, miljø, bedding og værksted,
og lægge det ind mellem spisestederne.
Kommunen udlejer grundene, som findes
på havnearealet, og vil hermed forringe
sine lejeres udfoldelsesmuligheder.
Kommuneplanstrategi
At ikke kommunen støtter op om at bevare
den maritime kulturarv, som de gør i andre
kommuner i landet, er uforståeligt. De skriver i deres nye kommuneplanstrategi for
2018-2030, at man skal udnytte vandkanterne bedre. Nysted er ikke nævnt eller ta-
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get i betragtning. Skal havnen indføres i en i
søvndyssende tornerosesøvn. Hvis der ikke
kan skabes nye aktiviteter på havnearealerne, vil havnen ad åre blive et kedeligt sted
at være. Turister vil finde andre steder hen,
hvor der er større udbud, og hvor der sker
flere aktiviteter, mener Richard Jensen.
Fremtiden
Spørgsmålet er nu, om Nysted Smakkelaug
ønsker at eksistere i fremtiden, når der ikke
kan skabes grobund til foreningens udvikling, og at vi nærmest føler, at vores aktiviteter og at vores tilstedeværelse er uønsket på Nysted Havn. Nysted Smakkelaug
bidrager stærkt til det gode liv på havnen,
det gamle håndværk, de gamle træjoller og
undervisning i sejlads med disse joller, som
har stor historisk værdi, siger oldermand Richard Jensen.
Politisk roderi
At man kan afgøre en ny byggesag ud fra
tidligere indsendte byggesager, virker usagligt og uprofessionelt. Flere af de indsendte
sagsakter var end ikke blevet fremlagt og
taget i betragtning. Grundejerforeningen
Havnefronten indsendte støtteerklæring
var blevet fejlagtig refereret.
De maritime foreninger på havnen og de
fleste foreninger i Nysted, har bakker os op
om vores ide og ønske om en udvidelse af
det maritime værksted. Stor tak til NET og
NOF for deres indsendte anbefaling af byggeriet til Guldborgsund Kommune, siger oldermanden fra Smakkelauget.
Lokalplan
Er det nu, at der skal forhandles en ny lokalplan, inden havnen kommer til at ligge øde
hen uden aktivitet.
Det er jo det, vi allerhelst ville have undgået,
at havnens arealer bliver voldsomt bebygget, siges der fra Smakkelauget. Vi ville hellere have haft det som et maritimt område,
hvor liv og aktiviteter kunne udfolde sig.
At værne om havnens arealer, er ikke noget
nyt, som tilflytterne har opfundet, men er
blevet varetaget af havnens brugere og Ny-
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steds borgere gennem tiden. Derfor er havnen et rart sted at være, endnu, men ikke
uden nyskabelser og aktiviteter.
Indsigelse
Udbrydergruppen af nejsigere fra Grundejerforeningen Havnefronten, der har døbt
sig Strandvejens Grundejerforening, skriver
i deres indsigelse, at byggeriet virker stort
og klodset, og ikke falder ind i det øvrige
havnemiljø. - Det er det rene vås! - Det er jo
netop projekteret i stil med andre byggerier
på havnearealet, og er kun 48 m2 mod det
forrige projekt på ca. 100 m2.
- Jeg kan pege på flere huse langs Strandvejen, der falder langt uden for havnens miljø
og byggestil, som har fået flere dispensationer fra lokalplanen, siger oldermanden for
Smakkelauget Richard Jensen.
De skriver endvidere, at vi endnu kun er en
lille forening med få medlemmer. - Det er
det rene gætteri! - Vi er for tiden 84 medlemmer, så det er ikke kun en lille forening,
- og vi har skam også mange yngre medlem-
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mer, siger oldermanden fra Smakkelauget.
De skriver også i deres indsigelse, at de
gerne ser mere aktivitet på havneområdet.
For os virker det dog noget utroværdigt, når
de ikke selv bidrager med nogen form for
aktivitet, til det gode liv på havnen, men
beskuer havnens liv og aktivitet i kikkertperspektiv, og nærmest er med til at afvikle
dem, siger Richard Jensen.
Vurdering
Direktionen i Guldborgsund Kommune vurderede i deres anbefaling til Teknik, Miljø
og Ejendomsudvalget, at en tilbygning på
siden, vil giver en moderat forringelse af
udsigten over havnen og vandet for ejendommen på Strandvejen 43.
Desuden vurderede de også, at udsigten
over havnen og vandet ikke forringes for
andre huse på Strandvejen.
Vi fortsætter med at kæmpe for vores ideer,
siger Richard Jensen, - men foreløbig må vi
nøjes med den knebne plads, vi har til rådighed.
-red.
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Formand:
Preben Jensen
Tlf. 21 42 95 57
prej@live.dk
Næstformand:
Tommy Frederiksen
Tlf. 60 15 20 73
tnf1@live.dk
Sekretær:
Alex Jensen
Tlf. 30 49 88 11
alex.viggo.jensen@icloud.com
Bestyrelsesmedlem for aktive:
Jesper Brylle
Tlf. 25 18 00 91
jbrylle@hotmail.com
Suppleant for aktive:
Benny O. Svendsen
Tlf. 51 44 50 68
bennyinysted@mail.dk
Bestyrelsesmedlem
for passive:
Svend Aage Christiansen
Tlf. 40 92 68 11
ssc1@live.dk
Suppleant for passive:
Thomas Aagaard
Tlf. 40 25 04 82
taagaard@mail.tele.dk
Kasserer:
Anne-Grethe Thygesen
Tlf. 60 68 00 56
ag-t@hotmail.com
Billagskontrollanter:
Svend Jensen
Tlf. 24 98 18 80
lsjensen@dlgpost.dk
Lise Foss Hansen
Tlf. 23 10 99 09
Billagskontrollantsuppleanter:
Per Carstens
Anne Svendsen
IT- OG BLADUDVALG:
Richard Jensen
Web./it-udvalg og redaktør
Tlf.. 28 56 95 94
r.v.jensen@icloud.com
Alex Jensen
Redaktion og it-udvalg
Tlf.. 30 49 88 11
alex.viggo.jensen@icloud.com
John Slot
Medredaktør og redaktion
Tlf.: 21 28 18 60
john.slot@hotmail.com
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Ingen opkrævningskort i fremtiden:

Opkrævningkortet skiftes
ud, og alle får en personlig
id-betalingskode

Som skrevet i sidste nummer af Laugsnyt, er det måske tid
til at skifte opkrævningskortene ud til indbetaling af det årlige kontingent, til et system, der vil lette kassererens arbejde med at styre indbetalingerne fra medlemmerne.
Vores it-udvalg har arbejdet på denne sag i vinterens løb, og
har fundet en model, som virker brugbar og overskuelig.
En opkrævning, der bliver styret af en database, det er den
samme database, der bruges til vores medlemsliste, og har
den fordel, at man kun skal rette et sted og det vil forplante
sig gennem hele systemet. Derfor får alle nu et id-nummer,
som jeg vil komme nærmere ind på.
Alle vil modtage deres helt personlige betalingskode på opkrævningen. Ligeledes vil der være personlige oplysninger
på opkrævningen, som selvfølgelig bliver behandlet fortroligt, og kan kun ses af den som opkrævningen er stilet til.
Den nye kode består af fire oplysninger, som ses herunder:

300-192A-OKE-280552
Id-nr.

Medl.nr.

Navn

Fødselsdato

Derfor er det vigtigt at man oplyser sin fødselsdato, når
man bliver nyt medlem. Nogle medlemmer har ikke oplyst
disse data til foreningen, og vil have et anderledes sekscifret fiktivt nummer for eksempel ”000011”.
Denne personlige betalingskode er unikt og vil følge medlemmet rundt i vores database.
Hvis man ønsker at få den rigtige sekscifrede kode, skal man
sende sine fødselsdato til webmasteren.
Mailadresser bliver også vigtige i fremtiden. Det er ikke alles mailadresser vi har, og må gerne indsendes på samme
måde som dine fødselsdata.
Hvis du er i tvivl om, at du har indgivet alle dine data, så
udfyld alligevel det medsendte skema. Se yderligere oplysninger på side 21. Du kan også skrive det i boksen på vores
hjemmeside, nederst til venstre. Det er kun webmaster, der
kan se disse oplysninger.
Det er nemlig på mail, du får indkaldelser til spisning, fester
og andre arrangementer, derfor er mailadressen lige så vigtig som de andre data.
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Det, som gør betalingskoden unik, er id
nummer og medlemsnummer, som der kun
findes et af i databasen, ingen andre medlemmer vil kunne have dette nummer.
Kontingent vil nu i fremtiden skulle indbetales via Netbank, som en kontooverførsel, og
der vil på opkrævningen være en lille brugervejledning.
Man vil stadig kunne betale kontant som før
i tiden ved at kontakte et bestyrelsesmedlem, her er det også vigtigt at påføre sin
betalingskode til kassererens brug, der nu
styrer betalingerne via et elektronisk kontrolelement, som er oprettet af systemet.
Ingen påklistrede labels og ingen bladring
mellem betalingskuponer, før man finder
det rette medlem, det sparer en masse tid,
og så skal der ikke indkøbes indbetalingskort mere, dermed også en besparelse.
Databasen sender alle opkrævninger ud,
enten på en printer, eller som PDF fil (Portable Document Format) sidstnævnte kan
sendes på et mailsystem. Kontingentmodu-
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let henter selv alle oplysninger og data som
skal bruges fra medlemslisten, og er oprettet som ét grundmodul, som virker for alle
medlemmerne, men er noget teknisk, som
jeg ikke vil komme nærmere ind på. -red.
NYSTED BÅDELAUG

Strandvejen 8 , 4880 Nysted - CVR. nr. 75297556 - Bank: 3219 3221130707
Mail: snb.laug@gmail.com - nystedbaadelaug.dk

172 A
Preben Jensen
Birkevænget 7
4892 Kettinge

Betalingskode:
Id-nr.:

40-172A-PJ-200654
40

Fødselsdato:
Telefon:
Email adresse:

20-06-1954
21 42 95 57
prej@live.dk

Indmeldt dato:

Kontingentbetaling
Betaling: Bankoverførsel via Netbank.
Det er vigtigt at skrive din personlige betalingskode i besked til modtager på Netbank.
Din personlige betalingskoden finder du nederst til venstre på siden.
Kontingentbetalingen gælder for perioden 1/1 2019 - 31/12 2019.
Hvis man ikke har netbank, og ønsker at betale kontant, kan man rette henvendelse til et af laugets
bestyrelsesmedlemmer.
Med maritim hilsen
Preben Jensen
Formand

Den øverste halvdel afleveres til kassereren ved kontant betaling

NYSTED BÅDELAUG

Dato: 01-12-2018

Strandvejen 8 , 4880 Nysted

Id-nr.:

172 A Preben Jensen
Birkevænget 7
4892 Kettinge

40

CVR nr. 75297556
Bank: 3219 3221130707

Beskrivelse:

Status:

Antal:

Kontingent for 1/1-2019 til 31/12-2019

Aktiv

1

á kr:
400,00

400,00

Beløb i alt:

400,00

Betalingskode:

Sidste betalingsdag:

Danske Bank:

40-172A-PJ-200654

31/12-2018

3219 3221130707

Al henvendelse vedrørende indbetaling:
Anne Grethe Thygesen - Tlf.: +45 60 68 00 56
Mail: ag-t@hotmail.com

Betalt den:

/

2019

Pris:

Underskrift

Din personlige
indbetalingskode
finder du
her.

+857,*7 1(07

Tryk Print

Poster

Nørregade 17 • 4970 Rødby • Tlf. 54 60 13 87 • lolland@lftrykteam.dk
Kongensgade 16 • 4800 Nykøbing F. • Tlf. 54 85 06 24 • falster@lftrykteam.dk
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Formandens ord ved årets standerhejsning:

Med håb om at det gode fiskeri fra sidste
år fortsætter på vores breddegrader
Af Preben Jensen
Formand
Kære medlemmer. Så er vi
endnu engang samlet for at
få hejst Bådelaugets stander.
Igen er der gået et halvt års
tid siden Tommy kravlede op og strøg standeren den 28/10-2017.
Standerhejsningen markerer jo, at vintersæsonen er forbi, og fiskeriet samt lystturene så småt begynder.
Udsat bådudsætning
Desværre har vi måttet udskyde bådudsætningen til den 14/4, på grund af vejret. Denne dato håber vi så på at jollerne er tilbage
i deres rette element.
Igen har vi siden standerstrygningen den
28/10-2017 været udsat for ikke mindre
end 3 indbrud/hærværk, heldigvis løber
det ikke op i samme udgiftsniveau som sidste år, men det er jo udgifter som vi gerne
havde undgået.
Men som I alle kan se ligner vores klubhus
sig selv igen. Stor tak til alle, der har hjulpet
ved disse uheldige episoder.
Godt ørredfiskeri
Vi håber på en god sæson, både angående
fisk, fester og almindeligt socialt samvær.
I vintersæsonen er der blevet landet et stort
antal ørreder, men desværre ingen sild. Sildene til grønsaltning, til brug ved rusesyningsafslutningen, måtte vi købe oppe hos
Nysted Slagteren.
Vi håber selvfølgelig ligeledes, at vi igen i
år undgår alvorlige uheld i forbindelse med
fiskeriet, samt godt vejr så der bliver muligheder for hyggesejladser.
Flere arrangementer
Lauget har jo sædvanen tro ikke ligget stille

siden standerstrygningen i oktober måned.
Udover det almindelige hyggelige samvær i
Bådelauget, har der været afholdt (lad mig
nævne), julegløgg og hygge, nytårsfrokost,
rusesyning og splejsning, arbejde på Smakkerne. Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, tak til vores frivillige undervisere og
tak til vores ”festlige udvalg”.
Generalforsamlingen
På dette års generalforsamling blev Jesper
Brylle og Benny Svendsen indvalgt i bestyrelsen i stedet for Joanna Marcussen og Ole
Wiberg. På generalforsamlingen var der afstemning om et nyt forslag fra ”Smakkelauget” om udvidelse af værkstedet. Forslaget
blev godkendt, men vi afventer stadig svar
fra Kommunen.
Kommende arrangementer
Bestyrelsen har allerede planlagt følgende
arrangementer:
Hornfiskekonkurrence den 12. maj kl. 8.00
evt. 26. maj.
Pinsemorgen den 20. maj kl. 8.00.
Sommerfest den 18. august kl. 14.00.
Arbejdslørdag den 23. oktober kl. 8.00.
Bådoptagning den 27. oktober kl. 8.00.
Standerstrygning den 27. oktober kl. 13.00.
Men som altid hold øje med vores hjemmeside, læs ”laugsnyt”, og følg med på opslagstavlen. Især bør I holde øje med ”Festudvalgets” arrangementer, da de hurtigt
bliver overtegnet.
Før vi går ind og spiser skal vi selvfølgelig
have hejst standeren, og udråbe et leve for
Nysted Bådelaug.
LÆNGE LEVE NYSTED BÅDELAUG.
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Den lille bro hvor Smakkelauget og et par enkelte fritidsfiskere holder til, er nu renoveret
Foto: Richard Jensen
med et nyt brodæk, som var meget nedslidt med flere store huller. 

Smakkelaugets medlemmer sikrer broens fremtid:

Den lille bro er atter sikker at færdes på,
efter at have fået nyt brodæk
Gennem tiden bliver sådan et brodæk mere
eller mindre medtaget og nedslidt af vind,
vand og vejr. Den lille bro tæt ved Restaurant Ö var blevet nedslidt med flere store
huller og rådne planker. Broens fremtid så
ikke lys ud, og det kunne ende med lukning
af broen, inden der opstod flere uheld med
at træde gennem de rådne planker, som
det skete for flere af Smakkelaugets medlemmer. Der var dog heldigvis ingen brækkede knogler, men flere hudafskrabninger
på skinnebenene blev der.
Det er næsten tyve år siden, at broen blev
opført, og der har ikke være foretaget nogen yderligere reparationer siden.
Det underliggende træværk var dog stadig
frisk efter alle disse år, og kan holde mange
år endnu.

Nysted Smakkelaugs medlemmer lagde frivilligt arbejdskraft til at udføre udskiftningen
af dækket, som foregik over to weekender,
fra fredag til søndag. Det blev til seks dage
plus det løse. Guldborgsund Kommune betalte alle materialer.
Broen skal nu kunne holde i mange år ud i
fremtiden, ellers skifter vi det igen, hvis det
bliver nedslidt, siges der fra Smakkelauget.
Vi er jo ikke bange for at deltage med frivilligt arbejdskraft, netop for at skabe et
godt miljø på havnen, så de besøgende kan
færdes sikkert på vores broer, siger laugets
oldermand Richard Jensen.
Efter afsluttet arbejde blev der grillet pølser
og hygget et par timer.
Der blev optaget video af Brian Poulsen,
som kan ses på hjemmesiden.
-red.
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Døren, som skulle benyttes som adgang til lokalet, måtte opgives, da der skal bruges
nøgle for at låse op indefra.
Foto: Richard Jensen

Nu er det ved at blive en dårlig vane:

Atter indbrud i klubhuset med ødelagte
vinduer og inventar - gav intet udbytte
Den 13. december blev der igen begået
indbrud i klubhuset. To ødelagte vinduer,
skader på døre og modelskibet Danmark fik
en hårdhændet behandling i ren frustration
over det manglende udbytte. Pengeskabets
håndtag blev ødelagt, da man ville tvinge
sig adgang til indholdet, som måtte opgives,
da skabet er boltet fast i gulvet.
G4S installerede videoovervågning i og omkring bygningen først i februar måned, og
dette kan måske skræmme tyve og hærværksmænd væk, fordi det optager i HD
kvalitet, siges der fra bestyrelsen.
Men som sagt er der ingen sikkerhed for
indbrud, men det strander helt og holden
på hvor fræk tyvene er.
Natten mellem den 20. og 21. januar blev
alarmen udløst igen. Et opbrudt køkkenvindue, som ikke blev skiftet ved forrige

indbrud, blev brækket op igen. Tyven blev
fanget på videokamera, et særdeles klart og
tydeligt billede uden hætte på hovedet.
De optagne videofilm viser også ankomsten i bil som bliver parkeret på parkeringspladsen, og han har endog tid til at aflåse
sit køretøj. Man ser også, at han sonderer
område og vinduer og går målrettet til køkkenvinduet. På tilbagevejen opdager han video-overvågningen, og skyndsomt påfører
han sig sin hætte, men for sent. Han kører
igen, men kommer tilbage og brækker vinduet op.
Indendørs kravler han forbi ølautomaten,
og brækker højskabet op, men finder intet
af værdi. Det ses tydeligt, at tyven har været der før, da han ved hvilken skabe der kan
indeholde penge eller værdigenstande. Han
forlader bygningen uden udbytte.
-red.

laugsnyt - nr. 63 - JULI 2018

Medlemsblad for Nysted Bådelaug

Vigtige datoer
Sommerfest den 18. august kl. 14.00.
Tilmelding nødvendigt.
Arbejdslørdag den 23. oktober kl. 8.00.
Tilmelding nødvendigt.
Bådoptagning den 27. oktober kl. 8.00.
Tilmelding nødvendigt.
Standerstrygning den 27. oktober kl. 13.00.
Tilmelding nødvendigt.

Ved vinterens arrangement
med barvagt, som er blevet en stor succes,
har der sågar været serveret røde pølser.
Foto: Richard Jensen

† Dødsfald
Hans Nøbølle har vi mistet den 24. november 2017. Æret været Hans Nøbølles minde.
Enikö Wiberg har vi mistet den 25. november 2017. Æret været Enikö Wibergs minde.
Ole Wiberg har vi mistet den 22. december 2017. Æret været Ole Wibergs minde.

John Madsen
Mobil 22 34 24 40

johnmurer@live.dk / www.nystedmurerfirma.dk

MURER- OG FLISEARBEJDE

OMBYGNING/NYBYGNING/TILBYGNING/REPARATION
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Gennem tiden har der været flere projekter med modernisering af Nysted Havn. Dette
billede er fra før de anlagte broer som findes i dag.
Foto: Arkivfoto

Båelaugets protokol bliver lagt på edb:

Indskrivningen af laugets protokoller på
edb gav indblik i havnens nyere historie
Bådelauget set med tykke briller
fra 1971 - 1980, er den første del af en
føljeton, som bringes i Laugsnyt i nogle af
de kommende blade.
Af: Alex Jensen
Året var 1971
Initiativtagerne til stiftelse af Nysted Bådelaug i 1971 var Willy Jørgensen, Knud Jensen, Martin Hansen, Johannes Gundorff,
Edvin Andersen, Kaj Jørgensen, Henrik
Hansen og Henning Christensen som på en
stiftende generalforsamling i Naverhulen
på Nysted Hotel, med det formål at fiskere
og jolleejere kunne stå sammen, dels for at
forhandle med kommunen om at få bedre
havneforhold, men også for at få et større
sammenhold mellem brugerne af havnen.
Foreningen blev stiftet den 24. november
1971, og med et årligt kontingent på 10,kr., tog det sin spæde start, som vi i dag ny-

der godt af. Bl.a. som forhandlere overfor
myndigheder, men også som et samlingssted for brugere af havnen i de lokaler, som
vi kender i dag, hvor bygningerne ejes af
Nysted Bådelaug. Der er løbet meget vand
i stranden siden stiftelsen af foreningen til i
dag og jeg har gennemgået de gamle journaler med henblik på at skildre den spæde
start, til det vi kender i dag. Første del vil
dreje sig om skildringer af højdepunkter fra
1971 - 1980
Allerede i 1971 var der planer om at omdanne Nysted Havn til en stor Marina med
plads til 500 båd. Det var nu første gang
Bådelauget, som en samlet forening, kunne
nedlægge protest mod dette projekt, som
de fleste af havnens bruger og Nysteds
borgere var imod. Der blev også dette år
indledt forhandlinger om at slå 2 nye broer
på havnen. Her sad Bådelauget med til forhandling mod havneudvalgets planer, om at
omdanne Nysted havn til en stor Marina.
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Slæbestedet ved Egon Bredgaards bådbyggeri skulle renoveres ved frivillig arbejdskraft, og udgifter til materialer skulle forhandles med Egon Bredgaards Bådbyggeri,
som havde et brændende ønske om, at kunne tage større både på bedding. Det endte
dog med, at der gik økonomisk hårknude i
forhandlingerne, og endte med, at Nysted
Kommunen betalte for cementering af en
del af det nuværende slæbested. Resten af
renoveringen skulle dels foregå ved frivilligt
arbejde af havnens brugere med økonomisk
tilskud af Egon Bredgaards bådbyggeri. Der
kom ingen afgørelse på den omtalte Marina
og projektet med opførelse af nye broer
dette år.

at have bådpladser nok til havnens brugere.
Vil Kommunen give os den sydligste del af
det område fra ”De nye pladser” og til midten af Bredgaards Bådbyggeri. Der afsættes
også et område på land til stejleplads m.m.
Det bemærkes, at de 135 bådpladser er inklusiv Nysted Sejlklubs både. Ved etablering
af Nysted Marina, kan det være vanskeligt
for kommune og havneudvalg at opfylde fiskernes krav om at leje et skur på havnen til
opbevaring af fiskegrej og maritimt udstyr.
Der blev dette år indkøbt granpæle til afmærkning af Skovrenden. Kassebeholdningen sluttede på 592,70 kr. Med et aktivt
medlemstal på 55 medlemmer er Nysted
Bådelaug kommet godt fra start.

1972
Kommunens planer vedrørende Nysted
Marina begynder at tage form, skitser over
havnen bliver forelagt for første gang af
formanden for havneudvalget Ib Schelde.
Forslaget gik ud på, at man vil bygge broer ca. 80 meter ud parallelt med ”de nye
pladser” altså øst-vest. Der skal skaffes
pladser til 500 både, så for at få pladser
nok, må man bygge broer hele vejen mod
nord. Konklusionen heraf bliver, at Nysted
Roklub, Nysted Sejlklub og Kajakklubben
skal flyttes, endvidere har kommunen en
forhåndsaftale med baronen om, at en del
af Rørsøen kan benyttes som overvintringspladser for både. Der skal herved uddybes
i nødvendigt omfang, og kloakledningerne
ved udløb til havnen skal lægges om i forbindelse med opførelse af det nye rensningsanlæg. Der skal etableres vand og elforsyning på de planlagte broer, til glæde
og gavn for fastliggerne og gæstesejlere.
Der var også planer om at opfører et fælles klubhus for Nysted Sejlklub, Nysted
Roklub og Nysted Kajakklub, måske også
med et lille cafeteria, hvis man kunne blive
enige klubberne imellem. Havneudvalget
havde planer om at beholde en lille del af
Nysted havneområde i sin gamle skikkelse,
og det var her Nysted Bådelaug kom ind i
billedet, for ifølge beregning og optælling
skal der være råderet over 135 pladser for

1973
Bådelauget sendte en ansøgning til Nysted
havneudvalg om køb af Nysted Roklubs
klubhus, såfremt man kunne få et tilfredsstillende lejemål af grunden med Nysted
Kommune. Skovrenden skulle afmærkes
og der rettes henvendelse til Stubberup
havn og Nysted Sejlklub, om man kunne
blive enig om at få lagt afmærkningen af
Skovrenden over på Nysted havneudvalg.
Der blev oprettet en fond, som skulle overrækkes til Nysted og Omegns Sportsfiskerforening, når der var nået et anseligt beløb
som øremærkes til udsætning af fiskeyngel.
Bådelaugets kassebeholdning nåede ved
udgangen af dette år 1.000,- kr.
1974
Der var planer om en eventuel udflytning
af faciliteterne til området mellem Krusells
Mole og den lille Skanse. Nysted Bådelaug
sad denne gang med ved forhandlingsbordet med Nysted Kommunes havneudvalg,
og der blev fremlagt planer for brobygning
og udfyldning eller udgravning af arealet.
Ved samme lejlighed ønskede Bådelauget
begge slæbesteder bibeholdt og at disse
sættes i stand.
1975
Bådelauget var ikke tilfreds med stigningen
af priser på bådpladserne og der indsendes
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klage til Monopoltilsynet. Den gamle ankerplads tænkes nu brugt til ny stejlplads
og den gamle syd for Bådelauget bibeholdes og der etableres lys på ny stejleplads.
Efterhånden som nybygningen af broerne
skrider frem, kan stejlepladsen benyttes
af havnens brugere. Der ydes dette år en
donation til Nysted og Omegns fiskeriforening på 500,- kr. til udsætning af ørredyngel. Formand Willy Jørgensen og Johannes
Gundorff overværede udsætningen, som
foregik fra Skansebroen.
Der arbejdes stadigvæk på at få etableret
et klubhus til et fast tilholdssted for møder,
kurser og lignende. Nysted byråd ansøges
nu om, at Nysted Bådelauget kan få stillet
den grund til rådighed, hvor Nysted Kajakklubben lå, som på dette tidspunkt er revet
ned. Bådelauget har planer om at bygge
klubhus, hvis grunden kan lejes. Set i bakspejlet ved jeg, at det ledige byggefelt hvor
Nysted Kajakklub lå, blev nedlagt ved vedtagelse af den nye lokalplan for Nysted Havn.
Året sluttede med en kassebeholdning på
253,- kr. Bankbeholdning 893,- kr. Medlemstallet var nu på 51 aktive medlemmer.
1976
Festudvalget arrangerede dette år en tur til
Lindholm, som foregik lørdag den. 10. juli
kl. 13:00. Turen var med koner og børn, og
der blev arrangeret forskellige lege for børn
og voksne. Der var indkøbt forskellige præmier til vinderene.
Medlemmerne i Bådelauget syntes at lejen for bådpladser var for høj, og samtidigt ønskes der nedslag for pensionister.
Erhvervsfiskerne ønsker friplads i havnen.
Efter afslag om ansøgt byggefelt på havnen året før, blev der nu for første gang talt
om at leje Kommunens ejendom, der hvor
Egon Bredgaards bådværft lå. Bredgaard er
raget uklar med Kommunen, som vil flytte
virksomheden om i de nyetablerede grunde for virksomheder på Nysted Markjorde.
Bredgaard flytter til havnen i Sakskøbing.
Det gamle Bådeværfts hovedbygning kunne
indrettes til et udmærket klubhus for Bådelaugets medlemmer. Der blev forhandlet
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med Nysted Kommunes havneudvalg om
lejemål.
Medlemstallet er steget med 24 medlemmer til i alt 75 aktive medlemmer, og regnskabet sluttede med en bankbeholdning på
948,20 kr.
1977
Bådelauget indgår lejemål med kommunen
af Bådværftet efter nærmere aftale med
havneudvalg og økonomiudvalg. Kommunen ville stille borde og stole til rådighed i
opholdslokalet. Man undersøgte nu muligheden for, om man ville ansætte eller
vælge et medlem til at passe lokalet som
en slags vicevært. Der havde været mange
hindringer undervejs for at få projektet op
at stå med eget klublokale. Det lykkedes
nu at få en kontrakt med Nysted Kommune
som lød på 3.500,- kr. pr. år i leje. Bådelauget betaler selv for vand, lys og varme.
Efter mange møder og meget ævl og kævl,
opnås der enighed blandt Bådelaugets aktive medlemmer, at der nu kunne optages
støttemedlemmer i foreningen. Der gives
ikke stemmeret til disse medlemmer ved
generalforsamlinger, men der gives via foreningens nye vedtægter, ret til at få et bestyrelsesmedlem, som sidder med ved bestyrelsesmøderne med 1 stemme. Herefter
er det en realitet og passive medlemmer i
Bådelauget har set dagens lys og kan optages til reduceret kontingent.
Bådelaugets formue var på 2.119,29 kr.
Festudvalget havde en kontantbeholdning
på 348,75 kr.
1978
De nye regler for fritidsfiskeriet trådte i
kraft, og fritidsfiskerne måtte nu kun fiske
med det antal redskaber, som myndighederne havde fastsat.
En af de nye broer på havnen ser ud til at
skulle laves om på grund af højden, og et
møde med Nysted Roklub og Nysted Sejlklub angående anlæggelse af en ro-bane i
Nysted Nor. Der blev indgivet protest af Bådelauget med den begrundelse, at ro-banen
skal ligge i et yndet fiskeområde.
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Ser man ud over den nordlige del af havnen, ser man det gamle bådeværft med tilhørende beddinger og mange joller der er sejlførende.
Foto: Arkivfoto
Klubhuset indvies med reception og fest for
indbudte og medlemmer.
Kassebeholdningen var på 2.292,21 kr.
1979
Som noget nyt indføres giro til indbetaling
af kontingenter, og det vedtages af generalforsamlingen, at Bådelaugets aktive beholdning ved foreningens ophør, skulle gå
til udsætning af fiskeyngel.
Årets kassebeholdning sluttede på 9.817,21
kr.
1980
Havneudvalgsformand Leo Thorsen mødtes
med Bådelaugets bestyrelse, på grund af
en klage fra beboerne på havnen, angående nogle personers uhygiejnisk optræden
udendørs (at lade sit vand) ved Bådelauget
og at personer, som ikke var medlemmer,
sad og drak ved Bådelaugets klubhus. Der

blev lavet et ordensregelment for hvordan
voksne mennesker burde opføre sig, og på
behørigt vis blev notatet ophængt til skue i
klublokalet. Uhygiejnisk optræden af medlemmer udendørs, er ikke noget vi ser mere
til. Alle medlemmer benytter toiletterne i
Bådelauget og ved havnen. Tilbage er det
kun de firebenede og deres ejer (Nysteds
borgere), som færdes på haven, der udviser
usømmelig adfærd.
Fiskerikontrollen i Vordingborg oplyser nu,
at ophævelsen af regler i den nye fiskerilov,
der forbyder stangning af ål fra is samt blusning i og omkring farvandet ved Nysted, stadig er gældende. Der indsendes protester
for ændring af loven, men her, mange år efter, er der kun sket den ændring i loven, at
fiskerne er frataget muligheden for at fiske
ål i sommermånederne og der har været
tale om totalforbud fra EU mod fiskeri efter
ål.
Alex V. Jensen
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Skoleskibet Danmark er blevet færdig efter en stor renovering og har fået en ny plads,
Foto: Alex Jensen
hvor solen ikke slider og mørner takkelagen.

Skoleskibet Danmark måtte på bedding:

Modellen af Skoleskibet Danmark
er atter tilbage efter endt renovering
Skoleskibet er nu renoveret efter et af vinterens indbrud, hvor man i ren frustration
havde smidt en stol over i den flotte model
af Skoleskibet Danmark.
Den modelbygger, som havde bygget denne
model af skoleskibet, Erik Andersen, havde
påtaget sig arbejdet med at renovere selve
skroget, som var gået i stykker flere steder.
Selve rigningen ville han ikke kunne lave, da
synet ikke var godt nok. Selve riggen blev
lavet af Alex Jensen, som brugte 90 timer til
at lave en ny rig. Det viste sig, at den eksisterende rig var blevet temmelig mør af at
stå på i sollyset ved vinduet mod syd.
Modellen har nu skiftet plads, så man undgår stærk sollys, og er også mere beskyttet
fra åbenstående vinduer. Renoveringen er
betalt af forsikringen.

Reparation af skibet:
Skrog er udbedret for skade på skanseklædningen i styrbord side og skroget i bagbord
side.
Reparation af klyverbom.
Reparation af top på stormast.
Maling af skrog efter reparation.
Arbejdstid 50 timer kr. 4.500,-.
Udført af Erik Andersen.
Rig renoveret.
Montering af rånok.
Montering af bomme.
Montering af nye stag og vanter.
Montering af nye skøder
Arbejdstid 90 timer kr. 3.500-.
Udført af Alex V. Jensen.


-red.
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Formandens beretning:

Fra generalforsamlingen 23. februar 2018
Af Preben Jensen
Formand
Vi har i år måttet sige farvel
til 5 medlemmer:
Just Haaning, Allan Pedersen, Hans Nøbølle,
Enikö og Ole Wiberg.
Lad os sammen mindes dem ved et minuts
stilhed. Æret være deres minde.
Ved generalforsamlingen sidste år måtte
jeg desværre fortælle om ikke mindre end
3 indbrud samt de skader, som stormfloden
havde påført vores klub. Samlede udgifter
for disse episoder løb op i mere end 50.000
kr. Men, når I ser jer omkring kan I se, at
klubhuset nu atter ligner sig selv. Et sted, vi
alle kan være stolte af.
I løbet af de sidste måneder har vi igen været udsat for 3 indbrud, men tyvene har næsten ikke fået noget udbytte, kun 700/800
kr. Skaderne løber op i ca. 13.000 kr. Ved
det sidste indbrud benyttede tyven sig af
samme vindue som forrige gang, men heldigvis var det nye ikke sat i endnu.
På grund af disse 6 indbrud har vi løbende
måtte foretage nogle tiltag for at beskytte
vores klub.
Allerede efter de første indbrud fik vi sat en
fotoalarm op, udskiftet låsene og investeret i en mere sikker automat til drikkevarer.
Efter det fjerde indbrud havde vi et møde
med vores sikkerhedsselskab og besluttede
her at få klubben overvåget af video.
Disse tiltag har bevirket, at vi ikke har haft
problemer med forsikringsselskabet, samt
at politiet nu er i besiddelse af brugbare billeder til deres efterforskning. Desværre har
det medført en ekstra månedlig udgift på
ca. 1.000 kr.
Sidegevinsten her har været, at politiet også
har brugbare billeder af de to tyve, der stjal
Bennys og Erlands motorer i uge 6.

Nu til noget lidt sjovere:
Den aftale, der blev lavet med Smakkelauget om afhentning af øl i Dagli’Brugsen Nysted, fungerer til alle parters tilfredshed.
Vi har indgået en aftale om udlejning af
værkstedet i de næste 3 år med kommunen
og Smakkelauget. Herved blev der mulighed for at ventelisten vedrørende skure på
havnen blev nulstillet. Desværre er pengene
brugt på forhånd til overvågning.
Barkkedlen har igen været taget i brug til
barkning af sejl i forbindelse med ”Hajkutter Regattaen”. Endnu engang lykkedes det
for ”Det Maritime Udvalg” at skaffe frivillige
nok til at stå for barkningen, selv om det jo
er et arbejde, der står på i over et døgn.
I forbindelse med årets festligheder på havnepladsen, kunne man igen opleve Smakkelaugets arbejde, samt lære lidt om splejsning og knob.
Igen en stor tak til alle medlemmer, som er
med til at vise ”Bådelaugets flag” for omverdenen.
Et andet sted, hvor vi ikke kan undvære
medlemmernes opbakning er, når vi afholder arbejdslørdage. Den 25. marts 2017 og
igen den 14. oktober 2017 var der planlagt
rengøringslørdage. Her mødtes ”Tordenskjolds soldater” igen op, ca. 20 m/k’er, og
hjalp med at rengøre og vedligeholde vores
klubhus både udvendigt og indvendigt, men
der er sagtens plads til flere.
Her vil jeg nævne, at den næste planlagte
arbejdslørdag er den 13/10 2018. 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.
Bestyrelsesmøder:
Der er i løbet af året blevet afholdt 9 bestyrelsesmøder.
...fortsættes næste side

16

laugsnyt - nr. 63 - JULI 2018

Faste punkter: Godkendelse af referat siden
sidst. Nye medlemmer. Evt. klager.
Forslag til/fra bestyrelsesmedlemmer. Kommende arrangementer. Eventuelt.
Her følger en kort gennemgang af ”de vigtigste beslutninger”.
14-03-2017: Konstituering. Velkommen til
Thomas Aagaard og Anne-Grete Thygesen.
Et nyt aktivt medlem.
20-04-2017: Et nyt aktivt og et nyt passivt
medlem. Klage over at Bådelauget blev lukket for tidligt. Tilbud om leje af værksted
sendes til kommunen. Joanna ønskede at
udtræde af bestyrelse og festudvalg, men
beholder nøgle som bartender. Kommende
arrangementer blev fastlagt.
30-05-2017: Et nyt passivt medlem. Finn
Pyndt som låsemand kl. 22.00 i sommermånederne.
Nyt festudvalg: Daisy, Anne Lise, Kirsten og
Elsa. Fiskeriforeningen Nykøbing kommer
på deres årlige besøg den 16. juni.
25-07-2017: Møde om udlejning af værksted med Smakkelauget og kommunen.
Preben Jensen havde fået hacket sin mail.
Fiskeriforeningen var tilfredse og ville gerne
komme igen. Et nyt aktivt medlem. Kommende arrangementer planlægges. Sidste
mand låser lokalet fremover. Startende
26/7.
12-09-2017: Pris på sommerfest til debat,
på grund af for få tilmeldte. Et nyt passivt
medlem. Opstart af bartenderliste for vinterhalvåret. Arbejdslørdag, bådoptagning
og årshjul blev vedtaget.
24-10-2017: Indbrud debatteres. Tyveri af
700-800 kr. To nye passive medlemmer. Debat om udlejning af værksted. Standerstrygning planlagt.
19-12-2017: Standerstrygning som forventet, men bådoptagningen blev udsat til lørdagen efter. Endnu et indbrud den 13/12
blev debatteret. Fødselsdagsøl blev sløjfet
fra det nye år. Nytårsfrokost planlagt. Ingen
nytårsfest i år. Videoovervågning bestilt.
23-01-2018: Nyt indbrud. Tyven fik intet.
Lejeaftalerne vedrørende værksted i orden.
Dagsorden til generalforsamling blev gennemgået og godkendt. Festudvalget fik lov
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at disponere over overskuddet ved deres
arrangementer. Debat om barpasning under fester.
13-02-2018: Forslag om tilbygning til værkstedet fra Smakkelauget fremlægges ved
generalforsamlingen. ”Spise sammen dag”
kommer nok ikke til at foregå i alle årets
måneder. Et nyt passivt medlem. 12 medlemmer i restance er blevet slettet. Forslag
om rygestop under generalforsamlingen
blev vedtaget. Ved udlejning af lokalet skal
gældende regler vedrørende drikkevarer
følges. Udlån til ”Åbent Hus” arrangementer
droppes, dog fortsat mulighed for halv- eller
heldags udlejning. Webmasteren demonstrerede et nyt database-program til indbetaling af kontingent. Klar til brug 2019.
Stor tak til hele bestyrelsen for et godt og
sobert arbejde gennem hele året.
Årets aktiviteter:
22-04-2017: Bådudsætning og standerhejsning: Efter Arne havde klaret søsætningen,
som forløb uden nævneværdige problemer,
var der frokost i Bådelauget. Menuen bestod som sædvanligt af sild, skipperlabskovs
og ost.
20-05-2017: Hornfiskekonkurrencen forløb
helt fint. Alt forløb som det plejer. Johnny
Pedersen vandt. Der var en del uenighed
om reglerne var overholdt.
04-06-2017: Pinsemorgen: Kaffe og brød til
de morgenfriske.
19-08-2017: Sommerfest: Helstegt pattegris med tilbehør, igen i år leveret af Yvonne
Larsen. Per Mortensen leverede god musik.
Fin service af det nye festudvalg. De ca. 30
deltagere gjorde denne dag til en god og
festlig oplevelse.
28-10-2017: Standerstrygningen klaredes,
herefter spisning af sild, skipperlabskovs og
ost. Bådoptagningen blev udsat til lørdagen
efter. Her klarede Arne optagningen uden
problemer. Herefter var der røde pølser.
10-12-2017: Juleglögg og julehygge. Alt for
få deltagere, men god glögg og hjemmebag.
20-01-2018: Nytårsfrokost: Stor succes.
Omkring 51 deltagere, god stemning og en
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”lækker frokost”. Som blev lavet af festudvalget.
Stor tak til vores festudvalg: Daisy, Anne
Lise, Kirsten og Elsa, som har ydet en fantastisk indsats siden de startede, som f.eks.
de velbesøgte ”Vi spiser sammen-arrangementer”, som er billig og god mad og alligevel giver et overskud.
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.
Som afslutning på min beretning, som jeg
igen har forsøgt at lave nogenlunde kronologisk, vil jeg vende tilbage til:
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Bådelaugets vinteraktiviteter:
Rusesyning, splejsning, og arbejde med
smakker på værkstedet. Disse aktiviteter
fortsatte i nogle uger efter sidste generalforsamling, ofte over 10 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 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, Alex og
Svend. Også stor tak til Anne og Per for god
opvartning.
Til sidst. Spørg altid: Hvad kan jeg gøre for
min klub, og ikke hvad kan klubben gøre for
mig.
Preben Jensen.

Efter flere indbrud investeres der i videoovervågning:

Referat fra generalforsamlingen 2018
Punkt 1. Valg af dirigent
Henning Madsen blev valgt til dirigent, en
post han magtede til alles tilfredshed som
så mange gange før.
Punkt 2. Valg af stemmetællere
Flemming Larsen, Jette Rosenfold og Niels
Hansen blev valgt som stemmetællere.
Punkt 3. Formandens beretning
Formand Preben Jensen aflagde beretning,
som var yderst fyldestgørende, og han startede med at generalforsamlingen mindedes
de fem medlemmer vi havde mistet siden
sidste generalforsamling med et minuts
stilhed. Just Haaning, Allan Pedersen, Hans
Nøbølle, Enikö Wiberg og Ole Wiberg.
Formanden berettede, at der havde været
3 indbrud og 1 stormflodsskade i årets løb
og Bådelaugets andel af udgifterne blev
ca. kr. 50.000,- i selvrisiko til forsikringsselskaberne. Bestyrelsen havde taget diverse
forholdsregler for at mindske indbrud via

vagtselskabet G4S, dels via fotoalarm og
videokamera samt udskiftning af låsecylindere og andre tiltag for at sikre uautoriseret
adgang til bygningen. Der havde alligevel
været 3 indbrud, hvor tyvenes udbytte var
under kr. 800,- i kontanter. Der var taget rigtig fine fotos og videooptagelser af tyvene.
Materialet er blevet overgivet til Sydsjælland og Lolland Falsters Politi som hjælp
til efterforskning af sagerne. Med en merudgift på kr. 1.000,- pr. måned, er vi rustet
til at imødekomme forsikringsselskabernes
krav for at kunne få udbetalt erstatning i lignende sager fremover.
De ledige redskabsskure og redskabsbokse
er nu alle lejet ud, og med en rokade i forbindelse med udlejning af værkstedet til
Kommune og Smakkelauget, er havnens
venteliste på redskabsskure væk.
Formanden takkede de medlemmer, som
havde gjort et stort arbejde under Hajkutter Regattaen, samt det Maritime udvalg
som stadigvæk kunne samle medlemmer
... fortsættes næste side
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omkring barkning af sejl til smakkejollerne.
Det nye festudvalg bestående af Daisy Jensen, Kirsten Thøfner, Anne Lise Jensen, Elsa
Kock og Laila Kempf fik også en stor tak for
hjælpen til fester, men også for de nye tiltag
som ”spis sammen-dag”, hvor man får en
god middag for en kr. 50,- og som samler
mange medlemmer omkring middagsbordet. Tordenskjolds soldater fik også en tak
for hjælpen for de planlaget rengøringsdage i årets løb. Under andre arrangementer
blev bladudvalget, barudvalget, rusesyning,
splejsning, knob og stik og Smakkelauget
nævnt med tak, fordi de ydede noget for
foreningen, og med et maritimt islæt der
gør Bådelauget til et hyggeligt samlingssted
for medlemmerne. I årets løb havde der
være afholdt 9 bestyrelsesmøder.
Formandens beretning blev godkendt.
Punkt 4. Regnskabet
Kasserer Anne Grete Thysen aflagde regnskabet for 2017, som viste et årsresultat på
kr. 48.066,93 i forhold til + kr. 24.376,77 i
2016. Selvom medlemstallet var faldet, viste posten for salg af øl og vand en stigning
på kr. 5.811,41 i forhold til 2016. Udgifter til
rengøring var faldet fra kr. 33.352,35 i 2016
til kr. 25.590,88 i 2017 en besparelse på kr.
7.761,47. Regnskabet blev godkendt.
Punkt 5. Indkomne forslag
Oldermand for Smakkelauget Richard Jensen havde fremsendt forslag til behandling
af generalforsamlingen om en tilbygning
på 48m2 af det eksisterende værksted mod
nord. Skitser og tegninger havde været
fremlagt til gennemsyn i Bådelauget i en
måneds tid.
Generalforsamlingen stemte ved håndsoprækning med 27 for og 1 imod forslaget, et
medlem havde ikke forstået forslaget og oplyste, at han med den begrundelse stemte
imod forslaget. Generalforsamlingen enedes om at ændre afstemningen til hemmelig afstemning og med 20 for og 8 imod blev
forslaget godkendt. Smakkelauget kan nu
gå videre med deres planer om at udvide
værkstedsarealet.
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Lars Springkilde Larsen ønskede begrundelse for, om der var behov for mere plads til
bådene, og om hvor mange både der skulle være indendørs. Han mente ikke at det
kunne ses, at der blev arbejdet på bådene
i vinterhalvår. Richard Jensen gav den begrundelse, at der skulle være mindst 2 både
der kunne arbejdes på ad gangen, og at der
skam blev arbejdet på bådene hver onsdag,
men adgangen til værkstedet var ændret,
så der ikke længere kunne holdes øje med,
hvor mange medlemmer der var, og hvornår der blev arbejdet i værkstedet.
Punkt 6. Valg til bestyrelsen
Tommy Frederiksen modtog genvalg, Alex
Jensen modtog genvalg og som nyt bestyrelsesmedlem for aktive medlemmer blev
Jesper Brylle valgt. Som suppleant for aktive
medlemmer blev Benny Svendsen valgt.
Thomas Aagaard modtog genvalg som suppleant for passive medlemmer.
Uden for bestyrelsen modtog Per Carstens
og Anne Svendsen genvalg som suppleanter for billagskontrollanterne.
Punkt 7. Kontingent og ølpriser
Kontingentet forbliver uændret i 2019 og
priser på øl og vand henlægges til løbende
justering i henhold til gældende indkøbspriser. Priser fastsættes af bestyrelsen i samråd med Per Carstens.
Punkt 8. Eventuelt
Under eventuelt og indslag fra Festudvalget havde Daisy Jensen ikke nyt, udover det
førnævnte i formandens beretning var sket
i årets løb, spis sammen dag hvor der ved
sidste arrangement blev serveret forloren
hare, citronfromage og kaffe med hjemmebag til kr. 50,-, var gået over al forventning.
Der var som noget nyt blevet afholdt amerikansk lotteri på et sponsoreret patchwork
tæppe, syet af Anne Lise Jensen som gav
kr. 1.000,- i ekstra indtægt. Festudvalget fik
råderet over indtægten til brug ved kommende arrangementer.


Alex Jensen
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10. Hajkutter
Festival - Nysted

Produktion: Nysted Hajkutter Regatta - Photo: Volker Gries - www.Tallship-fan.de
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4.-7. august 2018
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8. august 2018
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Den nye skotlampe er også med til at give mere lys til vores udendørs videoovervågning
og adgang til huset.
Foto: Richard Jensen

Årets første rengøringsdag:

Klubhuset blev gjort klar til sommertid
Lørdag den 24. marts kl. 8.00 var 16 medlemmer mødt op for give klubhuset en
overhaling inden sommeren.
Der blev fejet, skrubbet og skuret udvendigt
og indvendigt.
Alex Jensen havde overtaget listen efter Ole
Wiberg, og havde noteret hvilke ting der
skulle laves og hvilke ting der evt. måtte
vente.
Medlemmerne blev delt op i hold på to eller tre mand.
Der blev gjort klar til nye parasoller i de to
borde/bænkesæt mod vest. Flagstængerne blev vasket og fik isat nye flagliner. Alle

udendørslys blev vasket og ordnet. Der blev
opsat en ekstra skotlampe ved døren ind til
Smakkelaugets værksted, for at give ekstra
lys, når der skulle låses op og i, i de lange
vintermåneder. Smakkelauget har selv afholdt udgiften til den ekstra skotlampe.
Der blev lavet syn på spær, tag og tagrender samt pletmalet efter nogle af vinterens
reparationer på bygningen. Barkkedlen fik
også en omgang af skurebørsten for løs kalk
og lignende.
Efter endt rengøring blev der indtaget en let
frokost med sild, hakkebøf, ost samt brændevin og øl.
-red.Den

laugsnyt - nr. 63 - JULI 2018

Medlemsblad for Nysted Bådelaug

21

Nekrolog over arkitekt Ole Wiberg:
Vores gode ven og klubkammerat Ole Wiberg er
død den 22. december
2017, ikke længe efter sin
hustru Enikö Wibergs død
den 25. november. Det er
trist og chokerende, at de
begge er gået bort med
få dages mellemrum.
Ole Wiberg var lektor og underviste i en årrække på Arkitektskolen i København.
I 1986 startede han egen tegnestue som
han drev sammen med sin hustru Enikö,
der også var arkitekt og underviste i design.
I 2001 blev virksomheden afhændet og
adressen blev på en 47 fods ketch i Nordhavnen i København, hvor de også sejlede
flere ture langs Norges og Sveriges kyster.
Det blev også til en hel del ture i de danske
farvande. I 2003 flyttede de til Nysted, hvor
deres otium skulle nydes.
Ole var aktiv i Bevaringsforeningen og Facaderådet i Nysted, hvor han som formand for
Facaderådet havde stor indflydelse på den
nye bevarende lokalplan for Nysteds gamle
bydel.
Mange borgere og foreninger har haft stor
glæde af Oles store viden omkring byggeri,
hvor han bl.a. har tegnet Nysted Bådelaugs
og Nysted Sejlklubs nye bygninger, så de
faldt i harmoni med området.

I Nysted Smakkelaug, hvor han var medlem
af bestyrelsen, tegnede han flere skitseforslag til et maritimt værksted. Arbejdsskitser
som han kunne tegne på hovedet, så vi alle
kunne se forslaget, viste hans store overblik
og kompetence.
Sejlads med smakkejoller og at arbejde med
træbåde var også Oles store interesse og
med ture til Maribo Frilandsmuseum med
Smakkelauget, hvor det gamle håndværk
blev vist frem. Ole var jo også udlært tømrer og kendte håndværket.
Ideer omkring det maritime Nysted med
styrkelse af folkelivet omkring havnen var
en hjertesag for Ole. Nu vil andre fortsætte
dette arbejde.
Historien omkring Nysted og havnen var
også en af Oles store interesser, hvor han
har været medlem af Det maritime kulturelle udvalg, som har stået for renoveringen
af Duc d’Alber og barkkedlen som findes på
havnen.
Ole var en dygtig akvarelmaler, der elskede
jazz, whisky og gode historier fra vennerne,
hvor han selv bidrog med mange.
- Æret være Oles minde.
Nysted Smakkelaug
Richard Jensen,
oldermand

Bådelauget forbereder det elektroniske klubblad:

Indsend dine personlige data
I tilsendte brev med Laugsnyt ligger også
et skema, der skal bruges til at indsende
dine stamdata, d.v.s. fødselsdato, emailadresse, telefonnummer. Skriv dine oplysninger ned og aflever det i en lukket
kuvert med påskriften ”Webmaster”.
Hvis du allerede nu modtager mail fra
vores mailservice, har vi dine data, og du
behøver ikke at gøre mere.

Hvis du er i tvivl om vi har alle dine data,
kan du alligevel udfylde vedlagte skema,
og sende som beskrevet. Det er kun
webmaster, der vil kunne se disse oplysninger, som vil blive behandlet yderst
fortroligt.
Gør det nu og få de sidste nyheder og invitationer til fester og lignende direkte i
din postkasse.
-red.
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En lille havørred fanget på fluestang. Ørreder i ferskvand er fredet fra 16. november til
15. januar og skal have et mindstemål på 40 centimer.
Foto: Arkiv

Fredningstiden er indført for at bevare ørredbestanden:

Hav- og bækørreden er en udbredt fisk
ved danske kyster, bække og åer
Ørreden er udbredt i hele landet med undtagelse af enkelte af de mindre øer. Bækørreder træffes, som navnet antyder, i bække
og åer, mens sø- og havørreder også kan
findes i søer, og for havørredens vedkommende også i fjorde og i havet, typisk langs
kysten.
Udseende
Bækørreden adskiller sig fra sø- og havørreder ved at beholde den mørkere farvetegning, der ellers kendetegner ungfisk, og
ved at have et antal røde pletter langs siden. Sø- og havørreder er typisk sølvblanke
med sorte prikker og mangler røde prikker.
Fedtfinnen er hos bækørred gul-rød, mens
den er mindre kraftigt farvet hos sø- og havørreder. Bækørreder bliver generelt ikke så
store som sø- og havørreder. Bækørreder
bliver kun sjældent over 60-70 cm (3-4 kg),
med en normalstørrelse på 30-40 cm, mens

havørreder kan nå en størrelse på 100 cm
og en vægt på over 12 kg. Især sø- og havørreder forveksles let med laks, men kendes på, at haleroden er højere end hos laks,
halefinnen er kun svagt indskåret mens laksens er tydeligt kløftet. Hos laks er fedtfinnen desuden grålig. Bækørred er på grund
af sine farver lettere at adskille fra laks end
de to andre varianter af ørred.
Levevis
Bækørreder adskiller sig fra sø- og havørreder ved ikke at have gennemgået en smoltificering, som er det stadie for unge ørreder hvor de bliver i stand til at udvandre til
havet. På dette stadie kaldes de unge ørreder smolt. Bækørreder forbliver således i
det vandløbssystem, hvor de er udklækket,
mens sø-ørreder vandrer ned ad vandløbet, men stopper i en større sø. Havørreder
er de af ørrederne, der gennemfører hele
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trækket til havet. Alle varianter af ørred er
opportunistiske i deres fødevalg, og lever
af hvirvelløse dyr og små fisk. I ferskvand
er dette typisk insekter, snegle, orme og
småfisk. I havet lever havørreden af smådyr
som tanglopper og børsteorme, samt en
lang række småfisk som tobis, sild, kutlinger
små torsk o.l.
I vandløb står ørreden typisk i læ for strømmen bag sten, grøde eller trærødder, og
hvor der er underskårne brinker, er et yndet
opholdssted. Ørreder kan træffes i selv relativt små vandløb, helt ned til en bredde på
50 cm. Ørreden foretrækker relativt koldt,
iltrigt vand, optimalt med en temperatur på
omkring 10-15 grader, men kan leve i vand
tæt ved 0 grader.
Selv om ørreden er almindelig og meget udbredt i Danmark er den menneskelige påvirkning af vandløbene et problem for bestandene mange steder i landet. Forsuring,
næringsstofbelastning, udretning og især
menneskeskabte barrierer, har begrænset
de vilde bestande og ført til at nogle vandløb ikke længere har en ørredbestand.
Siden 1980’erne er udviklingen dog vendt,
men der er fortsat mange steder i landet
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hvor forholdene er forringede på grund af
menneskelig aktivitet. I fremtiden kan øget
vandtemperatur og ændrede nedbørsforhold som følge af klimaforandringer, potentielt være problematiske for den danske
ørredbestand.
Fredning
I ferskvand er ørred er fredet fra 16. november til 15. januar. Mindstemålet for bækørred er 30 cm, mens det for sø- og havørred
er 40 cm.
Hvad kan hjælpe arten?
Ligesom laks vil ørreden have gavn af at
menneskeskabte spærringer for ørredens
vandring op gennem vandløbene fjernes,
eller at der anlægges omløbsstryg.
Dette er dog et mindre problem for bækørreder, da disse ikke vandrer. Alle tre varianter af ørred er afhængige af høj vandkvalitet
og passende fysiske forhold i vandløbet,med
skjul og standpladser. Hvis dette ikke er til
stede, måske på grund af udretning af vandløb, kan forholdene genetableres for at forbedre mulighederne for en naturlig bestand
af ørreder i vandløbet.Kilde: Miljøstyrelsen

Bækørreden adskiller sig ved at have en mørkere farvetegning og ved at have et antal
røde pletter langs siden.
Foto: Arkiv
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Dagens heldige vinder Christian Pyndt fik overrakt 1. præmien på 1.000 kr. af næstformanden Tommy Frederiksen.
Foto: Richard Jensen

28 deltagere fiskede på dagens konkurrence:

62 flotte hornfisk blev der fanget af de 28
ivrige deltagere på årets hornfiskekonkurrence lørdag den 12. maj 2018.
Førstepræmien gik til Christian Pyndt med 7
stk. af slagsen, indkasserede en præmie på
1.000 kroner.
Andenpræmien blev delt mellem fire vindere på fem fisk hver. Elias Larsen, Alex Jensen, Peter Blak og Sune Pyndt fik 200 kroner
hver, hvorefter trediepræmien udgik.
Præmien for den største hornfisk gik til Maria Kauffmann og var på 150 kroner.
Dagens yngste fisker var Buster Larsen og
indkasserede en flad 50’er.

Skipperpræmien for flest fangede hornfisk
i båden gik til Preben Hansen, som fik en
flaske O.P. Andersson brændevin, der blev
delt med deltagerne. Herefter gik man over
til frokost med røgede hornfisk og ostemad.
Enkelte ikke hornfiskespisere nød et par
røde pølser med brød, som også andre benyttede sig af.
De røgede hornfisk var fanget af Jesper
Brylle og røget af Preben Hansen.
Om der skal serveres røgede hornfisk næste år, står hen i det uvisse, da det er tidskrævende at fjerne og ordne fisken for de
grønne ben.
-red.

Stof til næste Laugsnyt
Husk at indsendelse for stof til det næste Laugsnyt
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Hornfiskene havde ikke stor bidelyst,
men alle nød det dejlige solskinsvejr

