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Forord af Formand Jan L. Larsen 

Med håb om god vind i sejlene og stor fiskerilykke ud i fremtiden i 

Egense Sejlklub. 

Kære medlemmer. 

Tillykke til os alle med vores forening Egense Sejlklub. 

50 år – fra den spæde start af foreningen Egense Sejlklubs stiftende 

Generalforsamling blev holdt 15. juni 1972. 

DNA’et i vores forening bygger på frivillighed og sammenhold. Jeg 

kan med stolthed sige, det er et godt DNA, der virker endnu. 

Mange har gennem tiden givet og ydet meget, for at vi har, det vi står 

og kan betragte i dag. Mange taknemmelige tanker sendes til de 

Pioneer der med god klubånd, troede på konceptet med at bygge en 

havn, her ved porten til Limfjorden. En herlig naturhavn med højt til 

himlen. 

I de gemte ting i arkivet kan vi læse, at der har været kæmpet og troet 

på sagen Egense Sejlklubs forening. Herlige anekdoter kan læses, 

ligesom der fortælles mange historie om hvordan havnen blev 

udgravet og stod klar til gennembrud og vandindtag, de gæve 

arbejdsfolk tog hjem og glæde sig til morgendagens belønning med 

opfyld af vand. Men, men, men næste morgen havde én i løbet af 

natten brudt i gennem og havnen stod flot fyldt op med vand! Eller 

”Den gamle hotelejer” i Mou kunne ligeledes fortælle om 

generalforsamlinger, der var i maraton længde fra lørdag kl. 10 til 

søndag middag, inklusive slåskampe på p-pladsen! Ja mange flere 

historier kunne fortælles...! 

Lige som vi også i dag tro på, at Egense Sejlklubs forening skal 

forblive en privat medlemsejet havn med plads til alle, store som små 

og de mange aktiviteter der er mulighed for. Fiskeren, tursejleren, 

børnene, de unge, de ældre og dem i midten. Gæster sejlere, 

autocampisten, gæster, naboer, hundelufteren, fuglekikkeren, 

legepladsbesøgene, frokost gæster, o.m.a. 

Dagligt glædes jeg over den gode tone og den kammeratlige 

hjælpsomhed der udvises overfor hinanden og foreningen og vores 

alles gæster.  

Igen stort tillykke til os og med vores forening og havn, jeg håber på 

mange gode år ud i fremtiden. 



Fra den spæde start 
 



Der blev pumpet og fyldt op til at kunne 

lave havnen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Og myndighederne spænder ben, men 

der kæmpes... 
 



Og så lykkedes det endeligt.... 

 



Og så kunne der fortøjes... 

 



Og der arbejdes.... 

 



Indvielse... 

 

 



Uden penge kan der ikke drives 

forening.... 
 



Sikke en fangst…. 

 



Medlemmerne står sammen.... 

 



25-års jubilæum 1997 

 

 

 

 



Sankthansfest en årlig tilbagevendende 

begivenhed... 
 



Når uheldet er ude…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999  
 

 

 

 

     Og igen 2020 
 



År 2000 båltale og indvielse af jollebro... 

 



Ingen fest og aktiviteter uden 

planlægning og frivillig indsats... 
 



Desværre har historien også budt på 

flere ulykker med ulykkelig ud gang... 
 



Avisartikler giver godt indblik i 

historikken... 
 



Referater for at orientere 

medlemmerne om foreningens drift og 

planer... 
 



30-års jubilæum... 

 

 



Fra 2016... 

 



Farvel til gammelt klubhus, goddag til nyt 2008.... 

 



Indvielse af det nye klubhus 2008... 

 



2016 Egense Sejlklub bliver 

 VILD MED VAND havn.... 
 



Artikler om foreningen 2018.... 

 

 



Egense Sejlklub Årets Havn 2018... 

 



Medlemsbladet KØLSVINET blev til 

mail nyhedsbrev efter mange år...... 
 



Mange aktiviteter har været og er i 

Egense sejlklub... 
 



Flere aktiviteter... 

 



Sponsorater, puljer og fonde er Egense 

sejlklub blev tildelt flere af igennem årene... 
Navnene er mange på dem der 

har gjort den  

store indsats for at opnå alle 

disse tildelinger  

store, som små. 

Intet er sket uden frivilliges 

store indsats. 

Ansøgninger skrevet. 

Lobby arbejdet udført. 

Møder på møder holdt. 

Der er banket på her og der. 

Og vi er taknemmelige for alle 

der har bidraget til 

at Egense Sejlklubs forening i 

dag har så mange  

forskellige muligheder at 

tilbyde medlemmer, 

Havnens besøgene og gæster 

 

Tak til alle ingen nævnt ingen 

glemt... 



50-års jubilæum.... 

Dette jubilæumsudskrift må nu afsluttes, til trods for at der i arkivet 

er så mange, mange flere artikler og materialer der ville kunne 

offentliggøres.  

Vores medlemmer og andre interesseret kan tjekke op på: 

www.egense-sejlklub hvor der løbende er planlagt at lægge materialer 

op så det er gemt for eftertiden. Og de næste jubilæer der kommer. 

 

Håber I finder en god 

 underholdning og fornøjelse 

 i dette jubilæums skrift. 

De frivillige har gjort det igen! 

Der er modtaget donationer 

Fra Gas Tech, Tarpline,  

Tuttis lille savværk og private 

Så vi i dag på jubilæumsdagen 

Med stolthed kan indvi  

Disse 2 flotte shelters til 

Forhåbentlig stor fornøjelse  

For medlemmer, deres 

Familier, gæster og ikke 

mindst Børneklubben. 

Fantastisk arbejde og  

Sammenhold der er 

Ydet omkring dette  

Projekt. TAK. 


