
  

 

Handbjerg Marina 

Handbjerg Sejlklub 

Marinaens Venner 

Handbjerg Vinterbaderklub 
Nyhedsbrev 

Kære Alle 
Velkommen til vores JULE ”Nyhedsbrev” fra Handbjerg Marina A/S.  

Årets sejlsæson er endnu en gang et overstået kapitel på Handbjerg Marina og igen i år er det på 

formidabel vis lykkedes for Handbjerg Yacht Service at få de mange både opmagasineret i hallerne i den 

tidligere møbelfabrik.  

Dette ”Nyhedsbrev” vil traditionen tro give jer en status over hvad der er ”sket siden sidst” og en 

orientering om, hvad der er af planer for den kommende sæson. 

Eventudvalget 

Eventudvalget har siden de blev etableret i foråret/sommer 

arbejdet på forskellige arrangementer til Marinaen. Der er i 

skrivende stund planlagt Fyrværkeri show, et par foredrag 

og vinsmagning til foråret. Alle arrangementerne vil 

løbende kunne findes på hjemmesiden 

www.handbjergmarina.com  

Handbjerg Marina arrangerer også ”Østerssafari” i 

samarbejde med Hedevang Outdoor. – Der er stadig få 

ledige pladser tilbage, til de som måtte have lyst    ATOER 

Seneste nyt fra Handbjerg Sejlklub 

Handbjerg Sejlklub takker for endnu en fin sæson. Vi har igen i år udvidet sejlklubbens materiel, denne 

gang med joller. Handbjerg Sejlklub har nu en god basis for at komme endnu bedre i gang. Vi mangler 

dog nogle frivillige – eller nogle ildsjæle - der vil assistere os i sæsonen 2023. Det kan være alt fra reklame, 

instruktør eller en hjælpende hånd m.h.t. at planlægge arrangementer. 

Kontakt os derfor gerne hvis du kunne se dig som aktiv eller frivillig i vores spændende univers. Vi håber 

meget på at kunne tilbyde optimistjolle sejlads for børn og unge med instruktør i sæson 2023. 

Seneste nyt fra Vinterbaderne Handbjerg Marina 

Vi er fyldt op med 520 medlemmer, og har fået flere unge medlemmer i år. Der er god aktivitet, og der er 

næsten hele tiden folk som bruger faciliteterne. 

Vi har flere arrangementer bl.a. fællesbadning ved fuldmåne, gæstebadning den første lørdag i hver 

måned hvor medlemmer kan medbringe familiemedlemmer og venner. Den 4. februar 2023 holder vi 

åbent hus, hvor det er muligt at komme og prøve vinterbadning med sauna. 

Ønsker du at blive medlem af klubben, så skriv dig på ventelisten her: 

https://handbjergmarina.com/da/klubliv/vinterbaderklubben/ 

Seneste nyt fra Marinaens Venner: 

Den 17. december 2022 havde Marinaens ”klubber” i samarbejde med Kajak Freak et julearrangement på 

marinaen. Vi startede på marinaen med juletræ på subboard, kajakker på vandet med 

grønlændervendinger, musik og 3 vinterbadere, der trodsede det kolde vand og svømmede en tur rundt 

om juletræet. 

RELEVANTE DATOER 
Husk at sætte kryds i kalenderen 

28. december 2022 

Fyrværkeri Show på Marinaen 

26. januar 2023 

Foredrag, Alene i Vildmarken 

21. februar 2023 

Foredrag, Enke på Harley 

28. marts 2023 

Vinsmagning v. Claus Eegholm 
 

http://www.handbjergmarina.com/
https://handbjergmarina.com/da/klubliv/vinterbaderklubben/
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Efterfølgende stod Marinaens Venner samt frivillige hjælpere for gløgg og æbleskiver hos Kajak Freak. 

I 2023 står Marinaens Venner for 3 arrangementer. To solnedgangsaftener og en gudstjeneste i 

samarbejde med Handbjerg Kirke. Yderligere information om arrangementerne vil blive tilgængelig på 

Marinaens hjemmeside.  

 

Seneste nyt fra Handbjerg Marina A/S 

Forpagter søges 

”Efter 43 år i restaurationsbranchen, er tiden nu inde til at træde lidt tilbage. Derfor søger vi nu den rigtige 

til at drive vores succes på Handbjerg Marina videre”. Joan & Philip Harpøth (nuværende forpagtere). 

Vi (bestyrelsen i Handbjerg Marina A/S) har derfor siden starten af oktober i samarbejde med Philip søgt en 

ny forpagter til vores fine faciliteter på Marinaen. Efter opslaget på de sociale medier har der indtil videre 

været 3-4 seriøse henvendelser, men endnu ingen af dem har sagt ”ja tak” til muligheden. 

Så hvis I kender nogen som kunne tænke sig; en arbejdsplads med Limfjordsudsigt, at drive egen 

virksomhed og servicere havnens gæster, så send dem gerne vores vej! 

Lidt generelt 

Fundament til de to nye shelters er stadig på to-do listen, og vi håber at det kan blive lavet 

til foråret samtidigt med at der bliver etableret bålsteder med nye svingriste.  

I 2022 har vi desværre brugt en del tid på at indkræve penge for manglende betaling af 

bådplads m.m. og derfor har vi til 2023 sæsonen opdateret Marinaens 

betalingsbetingelser, hvilket medfører at der bliver pålagt rykkergebyr for hver rykker.  

I oktober søgte vi TrygFonden om redningsstiger til Marinaen. Vi er nu glade for at kunne 

oplyse, at Marinaen har fået bevilliget 2 redningsstiger fra TrygFonden. Stigerne vil blive 

leveret til maj, og skal monteres på Honnørkajen nær mastekranen og nær Cafe Isbåden. 

 Projekt ”VENTUM ”- fase 1 badehus 

Siden sidst har vi fået tildelt midler fra FRILUFTSRÅDET i alt kr. 450.000!  

Status er således: 

• Handbjerg Marina A/S har selv fremskaffet kr. 1.150.000 

• Vi har fået tildelt kr. 1.290.000 fra FLAG Vestjylland. 

• Vi har fået tildelt kr. 350.000 fra NYKREDIT fonden. 

• Holstebro Kommune Fritids- og Kulturudvalget har indstillet os til kr. 300.000 i 2023. Indstillingen 

skal godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet.  

• Vi har fået tildelt kr. 450.000 fra FRILUFTSRÅDET. 

• Desværre fik for nyligt afslag fra TRYGFONDEN på et ansøgt beløb til badehuset. 

 

Vi mangler forsat de sidste midler for at være helt i mål med finansieringen til projektet. Men parallelt med 

fundraising er der udarbejdet et myndighedsprojekt, som er indsendt til Holstebro Kommune samt 

Kystdirektoratet, og vi afventer nu en byggetilladelse til projektet.  

 

http://www.handbjergmarina.com/
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Boathouses 

Handbjerg Marina har indgået en samarbejdsaftale med 

Boathouses ApS. Jesper Larsen der står bag Boathouses har 

udviklet et nyt koncept, hvor man har mulighed for at booke 

overnatning i en flydende hytte på vandet. Efter planen vil der i 

første omgang komme 6 små hytter på hver deres flydende 

ponton. Boathouses ApS står for udlejningen, linned, rengøring 

m.m. og betaler et årligt gebyr til Marinaen for leje af pladser, 

brug af faciliteter, fællesmarkedsføring m.m. 

Vi tror at dette kan blive et rigtigt godt supplement til Bo på 

Båd, vores shelters og tiltrække glade turister til Marinaen.  

 

Husk at du kan støtte Marinaen – helt gratis via vores sponsoraftale med OK Benzin. 

Marinaens Venner har som forening indgået en sponsoraftale med OK Benzin. Det betyder at 

du/I har mulighed for at støtte Marinaens Venner hver gang du/I tanker hos OK. For hver liter 

benzin/diesel der tankes får Marinaens Venner 0,05 kr. Det koster dig ikke 

ekstra og aftalen gælder både ved brug af deres OK-kort og/eller ved brug af 

APP´en.  Ved brug af kortet skal du selv kontakte OK og oplyse, at det er Marinaens Venner 

du vil støtte og ved brug af APP´en kan du selv vælge under ”Mig” – ”Sponsorstøtte”. Når du 

først har tanket én gang, finder du let ud af hvor fint systemet fungerer. APP´en kan også 

bruges i deres vaskehaller og ved parkering. Så download APP´en nu og registrer dit 

betalingskort, Mobilepay og evt. dit COOP medlemsnummer.  Det indsamlede beløb går 

ubeskåret til støtte af Handbjerg Marina. 

Se også OK´s hjemmeside: www.ok.dk/privat/ok-og-sporten 

Program for 2023 

Arrangementer og fredagsmusikprogram for 2023 er fastlagt, og i skrivende stund bliver den nye folder for 

2023 trykt. Den nye folder vil være klar til uddeling ved Fyrværkeri showet den 28. dec. 

Arbejdsdag på Marinaen samt Havnefest 

Lørdag d. 29. november var der mødt over 20 personer op til årets sidste arbejdsdag, hvor der bl.a. blev 

repareret bro, musikkutteren blev fjernet, defekte tagplader og lamper blev udskiftet. - Og der blev pyntet 

op til aftenens Havnefest, som igen i år var en stor succes.  

En STOR tak til alle fremmødte til disse events og vi håber at se jer igen i 2023!  

 

De bedste Julehilsner. 

DEC 2022 

HANDBERG MARINA A/S 

BESTYRELSEN 
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