hvor der blev valgt 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Foreningens navn: ”Foreningen til bevarelse af Skibningsbåden i Kl

Den 6. marts konstituerede bestyrelsen sig med følgende sammen
Formand: Mine Odder, Vestermøllevej 36, Klitmøller
Tlf. 20 11 31 35 - e-mail: bakodder@hotmail.com

Næstformand: Peter Sand Mortensen, Vestermøllevej 37, Klitmølle
Tlf. 40 40 11 21 - e-mail: psm@klemer.dk
Kasserer: Niels Jørgensen, Ørgårdssti 7, Klitmøller
Tlf. 20 14 27 99 - e-mail: nj@tur.one
Sekretær: Ove Holler, Vestermøllevej 11, Klitmøller
Tlf. 30 33 88 42 - e-mail: oth@altiboxmail.dk

Skibningsbåden.
Det er nu, vi har muligheden for at få ’vores’ skibningsbåd tilbage til Klitmøller.

Ulla Frost, Ørhagevej 167, Klitmøller
Tlf. 20 65 83 86 - e-mail: ullafrost@mail.dk
Bjarne Bak Pedersen, Vestermøllevej 36, Klitmøller
Tlf. 23 60 78 55 - e-mail: bakodder@hotmail.com

En skibningsbåd er en specialkonstrueret båd, som blev brugt i skudetiden, hvor
Klitmøller var en af de største udskibningspladser her på vestkysten med handel på
Tage Grønkjær, Åstien 11, Klitmøller
Norge.
Tlf. 22 88 42 71- e-mail: tageg@mail.tele.dk
Skudernes storhedstid er perioden fra 1600-tallet til ca. 1850. Skuderne fragtede
Suppleanter:
hovedsagelig korn fra Danmark til Norge. Og tømmer fra Norge til Danmark.
Svend Åge Frost, Frede Kristensen
Klitmøllers skibningsbåd er den eneste kopi, der er bevaret i Danmark, og bygget
Revisor: Niels Høvring
omkring år 1900 i Klitmøller. Den befinder sig i dag i en speciel bygning ved Hanstholm fyr, hvor den har været en del af Thisted museums fiskeriudstilling.
Alle boende Klitmøller.

Fiskeriudstillingen er nedlagt i Hanstholm og flyttet til Klitmøller. Museet ønsker
Bestyrelsen har fastlagt det årlige kontingent til 100,- kr. pr. person
ikke længere at have skibningsbåden i Hanstholm, men de er meget interesserede i,
Det skal her oplyses – og som nævnt før - at foreningen allerede ha
at den kommer til Klitmøller, hvor den oprindelig hører til.
25.000,- kr. fra Grethe og Jørgen Bornerups Fond.
Vi er en gruppe mølboer, som gerne vil have båden tilbage, idet den er en del af

skulle udføres reparations-og vedligeholdelsesarbejder på fiskerlejets ophalingsspil.
Det kunne eksempelvis være, hvis hovedwiren skulle udskiftes, eller hvis kasteblokken ude i havet var sandet til.
Skibningsbåden blev flyttet til Hanstholm i 1981, efter at bygningen, hvor den blev
opbevaret, blev ødelagt under en voldsom storm.
Klitmøller Egnssamling, blev i sin tid også flyttet til museet i Hanstholm.
Nu er det så, at man gerne vil have det hele samlet, hvor det oprindelig hører til, og
foreningen foreslår et ’skibningshus’ opført ved Ørhage, og placeringen vil ske efter
nærmere aftale med relevante foreninger og myndigheder.
Huset skal så rumme skibningsbåden samt en udstilling om fiskeriet - som det var med alle de relevante udstillingsgenstande og film. Der skal også være forskellige
andre formidlingstilbud.
Af interessant litteraturtilbud angående emnet kan nævnes ’Ideoplæg og forprojekt
til Skudefartsmuseum’ / Klitmøller Skudefartsmuseum. Ideoplægget er fra 2004.
Når foreningens hjemmeside er oppe at køre, vil alle foreningsreferater og relevante oplysninger samt aktiviteter være lagt ind.

Støt os
Bliv medlem.
’Foreningen til bevarelse af Skibningsbåden i Klitmøller’.
Medlemskontingent: 100,- kr. pr person / år.
Kontingent / frivillige bidrag indbetales til:
Sparekassen Thy: 9083 000 430 8441
Mobile Pay: 84775
Man er også velkommen til, at betale medlemskontingent til et af
bestyrelsesmedlemmerne
Følg os på Facebook: Æ' Skibningsboed – Klitmøller
Man er også velkommen til, at kontakte bestyrelsesmedlemmerne
for nærmere information.

