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Den ny Formand har ordet
søgt, så ville man have en
plads, skulle man ikke komme
sent i havn. På vores ferietur opdagede vi,
at der var rigtig mange nye sejlere på vandet, så det kneb lidt med vigeregler. Jeg
skal nu nok ikke selv være for smart , vi
løb på grund, fordi vi sad og sov, så det
var lidt af en øjenåbner.
Der er blevet afholdt et par generalforsamlinger både for SHS og for havnen. Hos
os gik det stille og roligt. Desværre er
fremmødet ikke så sort, men læs referatet i
bladet. Men nu kan vi mødes igen, og vi
skal have gang i såvel gamle som nye opgaver. Af de gamle er blandt andet broformand/kvinde, hvordan vi får de nye medlemmer til at deltage aktivt i vores klub, og
det er også vigtigt, at de nye brugere på
havnen får et netværk, så der er lidt at tage
fat på.

Kære SHS’er.
Jeg vil lige præsentere mig og sige tak for
valget. Jeg hedder Bjarne Henriksen, er
pensionist. Uddannet autolakerer, senere
pædagog, men efter 30 år på skoler fik jeg
nok af børn og lærere og arbejder nu på
deltid som pedel.

Udover vores klub aftner har der været to
aftner først med Dansk Sejlunion, som
fortalte om unionens arbejde, hvad de
gjorde for søsport og for almindelige klubber, og hvilke fordele vi har som medlemmer. Der er f.eks. adgang til ankerbøjer, så
vi skal bestille deres stander til vores både.
VHF skolen var på besøg, det var en rigtig
god aften med gennemgang af udstyr fast
VHF radio, håndholdt, med mere og lidt
om kursus. Vi er nok nogle,
som lige skal se vores udstyr
igennem.

Er gift mad Marianne og bor i Roskilde.
Vi havde først en Maxi 68 og har nu en
Møn 829 på bro 10.
Så er det tid til at se tilbage på året, der er
gået. Corona påvirker stadig vores hverdag
med mundbind, håndsprit og test i et væk.
Sejler sæsonen har selvfølgelig været påvirket af det, men i år har vi da kunnet
sejle til de steder, vi ville besøge Det har
været dejligt, men det har jo også betydet,
at de forskellige havne har været godt be-

Jeg ønsker alle
Bjarne

Deadline for stof til næste blad
1. februar 2022
SØFORKLARING
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SHS’s generalforsamling,

d. 5. oktober 2021

Efter den traditionelle skipperlabskovs startede generalforsamlingen kl. 19.00 .
1. Valg af dirigent
Formanden, Finn Dalhoff, bød velkommen og foreslog herefter Jette Thøgersen som dirigent og Jørgen Lind som referent. De blev begge valgt. Jette takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var
lovlig og rettidigt indkaldt. Hun gav herefter ordet til formanden.
Der var 13 stemmeberettigede til stede.
2. Bestyrelsens beretning
Finn henviste til den skriftlige beretning og kommenterede kort problemerne
med at få afholdt møder p. gr. af Coronaen.
Finn afsluttede med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde.
Der var ingen kommentarer, og beretningen blev godkendt med applaus.
3. Regnskab for 2020
Hans Kofoed gennemgik regnskabet for SHS, som viste et pænt overskud.
Der har været en stor medlemstilgang, som betød et større kontingent og indskud end budgetteret. På udgiftssiden betød flere aflyste aktiviteter - på grund
af Corona - en ret stor besparelse. Der måtte dog købes en del flere standere
til de nye medlemmer. Klubbladet Søforklaring blev kun udsendt elektronisk,
så både trykning og udsendelse blev sparet.
Der blev spurgt til den bådplads, som klubben ejer, kunne den evt. sælges
"privat". Det undersøges.
Der blev også spurgt til værdiansættelsen af klubhuset. Det er en "skønnet"
genbrugsværdi, som HBK og SHS er blevet enige om at anvende.
Regnskabet blev herefter godkendt.
Marianne Pedersen gennemgik regnskabet for Trivsel, som også viste et pænt
overskud. Kontrakten med Caféen er ændret, så de nu sørger for rengøring
mod en lavere leje. Installation af nyt fibernet har været bekosteligt.
Regnskabet blev herefter godkendt.
4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
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5. Budget
Hans gennemgik budgettet for 2021. Der er skønnet et middeltal for antal
medlemmer: det "normale" og det høje i 2021.
Standere udleveres nu gratis, derfor den større udgift.
Budgettet blev godkendt med uændret kontingent.
6. Kontingent og indskud
Aktivt medlem 750,00 kr.
Passivt medlem 300,00 kr.
Klubhusbidrag (ved indmeldelse ) 300,00 kr.
Kajakmedlem med opbevaring (aktivt ) 750,00 kr.
Det uændrede kontingent blev godkendt
7. Valg af formand
Finn ønskede ikke genvalg. Bjarne Henriksen stillede op og blev valgt som
formand for 2 år.
8. Valg af kasserer.
Ikke relevant, da kasserer vælges i lige år.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Johannes Buhrmann genvalgt til bestyrelsen. Jette Thøgersen genvalgt som
suppleant. Begge for en periode af 2 år.
10. Valg af revisorer
Inger Lind og Per Henriksen genvalgt som revisorer, og Hans Otto Thøgersen
genvalgt som revisorsuppleant.
11. Valg til havnebestyrelsen for S/I Greve Marina
Marianne Pedersen er valgt for en periode af 2 år til havnebestyrelsen. Kaj
Krogh er valgt som suppleant for en periode af 1 år til havnebestyrelsen. Kaj
Krogh afløser Johannes Bührmann som suppleant i utide, idet Johannes er
valgt ind i havnebestyrelsen på Havnens generalforsamling for en periode af 2
år.
12. Valg til udvalg
Infoudvalg: Ib Christiansen og Jørgen Lind genvalgt. Kaj Krogh nyvalgt.
Aktivitetsudvalg: Dette udvalg er lagt ind under bestyrelsen.
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13. Eventuelt.
Finn vil gerne fortsat arrangere temaaftener i samarbejde med de andre klubber i Greve Marina. Han nævnte i den forbindelse, at der allerede tirsdag d.
12. oktober er et møde med Dansk Sejlunion, og senere d. 18. november et
møde om brugen af VHF.
Havneudvalget afholder d. 11. november et orienteringsmøde om Greve Marinas fremtidige struktur. Der er bl.a. planer om at udnytte Dykanden. Som omtalt på havnens generalforsamling er der også planer om at indføre differentieret havneafgift, dvs. havneafgiften afhænger af pladsstørrelsen. Der var en del
diskussion om disse emner.
Som afslutning fik Finn overrakt en gave som tak for de 4 år som formand.
Jørgen Lind
Referent

Jette Thøgersen
Dirigent

Tak til Finn
Finn har i det meste af sin formandstid
også været med i Bladudvalget. Vi har
haft stor glæde af hans kritiske indspark
og ideer til artikler.
Vi håber Finn nyder de kommende sejlsæsoner uden at have ansvar for klubbens ve og vel. Men vi håber dog, at han
vil komme med små indlæg til de kommende blade.
Stor tak fra
Bladudvalget.

SØFORKLARING
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Stander ned
Han håbede at se alle til vinterens arrange
menter og glædede sig til at komme på
vandet i 2022.

Sejlsæsonen 2021 sluttede med, at standeren blev halet ned d. 6. november. Vores
nye formand, Bjarne, holdt den traditionelle tale med tak for en god sejlsæson.

Greve Marina,

Efterfølgende samledes de fremmødte i
Cafeen først til en skål, og derefter hyggede man sig med Ebbe’s smørrebrød.

Ekstraordinær generalforsamling

Greve Marina har afholdt en ekstraordinær generalforsamling med det ene formål at få afklaret, om havneafgiften skal
være ens for alle pladsejere eller afhænge
af pladsstørrelsen, såkaldt differentierede
havneafgifter.

Den efterfølgende spørgelyst var stor
(her må der henvises til et kommende
referat) inden man nåede frem til afstemning. Den viste et klart flertal for en differentieret havneafgift.
Der var oplæg til en gennemsnitlig stigning på ca. 15%, men detaljerne for hvordan stigningen skal fordeles mellem små
og store bådpladser, kan først besluttes
på den næste ordinære generalforsamling.

Formanden , Bjarke Christensen, indledte
med at redegøre for, at der er behov for
højere havneafgifter. Havnen er 40 år og
det har sat sine spor. Man må forudse, at
vedligholdesesudgifterne stiger, mange
bropæle er angrebet af pæleorme, uddybning, flere elstandere med mere.

SØFORKLARING
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Dansk Sejlunion,

Orienteringsmøde 12.10.2021

Sejlklubberne i Greve Marina havde besøg
af Henrik Tang Kristensen fra Dansk Sejlunion for at fortælle om, hvad de gør for
Nordskoven
sejlerne og klubberne.

En App der hedder Tursejler-App indeholder havnekort og takster, mulighed for at
sende position til familie og venner, så de
kan følge, hvor du er. En god sikkerhed!

Der varMuseum
et ganske pænt besøg, og der blev
stillet mange spørgsmål, hvilket skabte en
god dialog, hvor både vi som sejlere og
Henrik fik noget med hjem.

Man har også mulighed for at ankre op ved
DS-Turbøjer, dem kan man finde på Tursejler-Appp’en. Hvis man benytter en turbøje, bør man have en DS stander i masten, så det fremgår, at man må benytte
den.

Som sejler kan vi få gode råd og inspiration gennem Nyhedsbreve. Man kan tilmelde sig på hjemmesiden indenfor 3 grupper:
Fritidssejler/Klubliv/Kapsejler.

Klubliv er mere møntet på klubudvikling,
ledelse og uddannelse. Kapsejlads er selvfølgelig for nørderne.

I den første og mest aktuelle er der praktiske sejladsbeskrivelser, tilbud på forsikringer, råd om vedligeholdelse og omtale af
diverse love og regler, som det er klogt at
have kendskab til.

SØFORKLARING
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Fælles klubaften
Sejlklubberne i Greve Marina havde d.
18. november 2021 arrangeret en klubaften med et tema om brugen af VHF/DSCradio. Mogens Larsen fra VHF skolen
kom og fortalte om forskellig radioer og
alarmeringsudstyr. VHF skolen er en
privat skole, der har specialiseret sig i at
undervise i kommunikation til søs. Man
kan både fysisk eller via internettet på
egen PC tilegne sig viden og erhverve sig
certifikat og dermed tilladelse til brug af
radioudstyr. Mogens er indehaver og
daglig leder af skolen.

Under en grundig gennemgang fortalte
Mogens om de forskellige radioer, som
findes på markedet. (Mogens er selv importør og forhandler). Vi fik oplyst priser
og fordele ved de forskellig modeller.
Mogens krydrede det med små anekdoter.

De fleste har en mobiltelefon, men den
har en begrænset rækkevidde, er ikke
vandtæt og kan ikke kommunikere med
andre skibe i en nødsituation. Mogens
anbefalede at opbevare telefonen i en
vandtæt pose.

Der var stor spørgelyst blandt de fremmødte fra HBK, GS og SHS. Vi fik
blandt andet svar på, at et for tyndt antennekabel kunne være årsag til, at der ikke
blev sendt noget signal.

Set i mågeperspektiv

Det blev et par spændende timer og til
orientering har Mogens en hjemmeside:
”www.whfskolen.dk”, hvor man kan hente
mere information.
Ib Christiansen

Jeg har flyverejser
ligesom gåsen i
”Niels Holgersens Rejse”
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Velkommen til nye medlemmer
SHS byder velkommen til:
Jesper Steiness
Ole Krüger Bodholdt Larsen
Peter E.S. Andersen
Leon Frost
Rie Lindehammer
Mohammad Qadoura
Jens Johan Schwarzer
Henrik Manager
Viktoria Kripaityte
Ergün Cavusogly

Sune Sejer Nielsen
Thomas Willumsen
Jean-Claude Guinot
Vi glæder os til at se jer
på havnen og til vore forskellige arrangementer og
som formanden nævner,
håber vi også, at nogle af
jer kunne have lyst til at
deltage aktivt i klubben.
Vel mødt

Hyggekap
Årets Hyggekap bød på en masse gode
sejladser, de fleste i god frisk vind, enkelte i hård vind og en enkelt måtte aflyses,
da ingen nåede over mållinien indenfor
tidsfristen.

på, og der er plads til alle, bemærk f.eks,
at 13 både prøvede at vinde, det er næsten
halvdelen. Hyggekap er sjovt, og det giver
alligevel rutine og sejlerfaring, noget der
er så vigtigt at have.

Der var også et eksempel på, hvor svært
det er at lave vejrudsigter, især i Køge
bugt. Vejrmeldingen havde sagt meget let
vind, og der var heller ikke meget, mens
man lå bag startlinien. Men pludselig kom
der krusninger på vandet, og i løbet af få
minutter blæste det op til 6-8 m/s. Det
blev en lækker sejlads hele banen fundt ,
men dårligt var vi kommet over mållinien
før den døde igen, og vel inde i havnen
var det igen blikstille. Vejrguderne har
deres egne regler for Køge Bugt!!

En liste med resultaterne fra de enkelte
sejladser findes på vores hjemmeside:
www.sejlklubbenhundigestrand.dk
Sejladser
Resultater 2021
Jørgen

Der har i alt været 33 både med i 1 eller
flere sejladser. Det er næsten det samme
som sidste år, men det ville være dejligt,
hvis det var muligt at lokke endnu flere
med. Det er en ideel måde at få rørt båden
SØFORKLARING
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Vind en søsætning
I tiden her op til jul vrimler det med lotterier og konkurrencer, hvor der udloves
præmier. SHS vil ikke stå tilbage og kommer her med en mulighed for at vinde en
søsætning eller bådoptagning efter eget
valg.
Forklaring: I mange år har det været en
tradition at afholde en afriggerfest efter
sæsonen i forbindelse med, at standeren
blev taget ned. Som en del af underholdningen har der været afholdt et lotteri med
forskellige gaver.
Som bekendt blev der i år ikke nogen afriggerfest, men klubben havde modtaget
et gavekort på en søsætning/optagning fra
vores vognmand Kenneth Wittrog.

Indsend svaret senest d. 31.12.2021 kl.
12.00 til:
webmaster@sejlklubbenhundigestrand.dk

Klubben har derfor valgt at udlodde præmien i en konkurrence, der går på at tælle
hvor mange nisser, der er i dette blad,
SØFORKLARING Dec 2021.
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Sejltur for begynder
.”Vi har købt en båd” ringede min svigerinde stolt. ”Den ligger i Skudehavnen.
Den skal sejles til Holbæk Marina, hvor vi
har fået plads. Vil du være behjælpelig
med at sejle den hjem”. Denne fortælling
udspandt sig i begyndelsen af 1970, hvor
det var blevet moderne at sejle, men selv
havde jeg kun sejlet som ung i Køge Bugt
og følte mig ikke kompetent til at påtage
mig dette ansvar.

og dampede videre i Øresund. I Gilleleje
var der ingen benzin stander i havnen, så
de måtte gå ca. 5 km til den nærmeste
tankstation med en 20 liters benzin dunk.
Det blev en lang, varm og anstrengende
tur tilbage til havnen, hvor benzinen blev
hældt på tanken, og turen kunne fortsætte.
De sejlede ind i Issefjorden og nåede syd
for Kulhuse, da motoren satte ud.
Det var efterhånden blevet sent. Solen var
gået ned og mørket var faldet på. Nu gik
der panik i skipper, som foreslog, de skulle svømme i land. Det skal lige siges, at
vandet var koldt, og der var mindst 10
sømil til land. Dette forslag syntes Helge
var en dårlig ide og foreslog, de kastede
anker, slog koldt vand i blodet og ventede
til det blev lyst og så måske få kontakt til
andre sejlere.

”Hvor meget har din mand sejlet? ” spurgte jeg forundret, jeg havde nemlig aldrig
hørt hendes nye mand fortælle om dette.
Jo, han havde da været indkaldt som marinesoldat!! Det blev i stedet vores nevø
Helge, som havde sejlet Issefjorden tynd,
som blev hyret som gast.

Hjemme var der almindelig ængstelse, da
det efterhånden var ved at være sengetid,
og familien ikke havde hørt noget fra de
sejlende. Min Svigerinde kontaktede politiet og efterlyste båden, der både havde
VHF, radio og nødraketter om bord (det
var før, der var noget som hed mobil telefoner). Helges forældre startede deres bil
og kørte ind til den mand, der havde solgt
båden og ringede på hoveddøren. Der blev
tændt lys i huset, døren blev forsigtig åbnet. og der stod en mand i pyjamas med
en lille dreng i den ene hånd og en stor
hund i den anden og så meget forundret
ud. (Det var efterhånden langt over midnat). ”Undskyld vi forstyrrer” sagde Helges far, ”men den båd de lige har solgt, er
der nogen problemer med den, for den er
efterlyst".

En lørdag kl.14 løsnede de fortøjningerne
i Skudehavnen og sejlede mod nord med
forventet ankomst til Holbæk kl.19.
I
Rungsted
havn fik de
tanket
op
(båden
var
udstyret med
en
benzin
motor),
og
selv fik de
lidt fast food
SØFORKLARING
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Nu viste det sig, at sælgeren havde skiftet adresse og slet ikke boede i huset
længere, så Helges forældre undskyldte
mange gange, fik mandens ny adresse
og kørte afsted til denne.
”Der er skam ikke noget i vejen med
båden ” fortalte sælger de ængstelige
forældre. Der var kun to ting. Radioen

var ikke med om bord, den havde han
nemlig hjemme, og så var der det med
benzin måleren. Den var ikke helt i
orden Når den viste halv fuld, var tanken hel tom, en oplysning sejlerne ikke
havde fået!!
Det var altså en tom tank, der fik motoren til at stoppe.
Men hjemme havde politiet imidlertid hørt om
drivrester i området og
alarmeret SOK. Klokken
4.30, da det lysnede,
hørte sejlerne lyden af en
helikopter, som fløj hen
over motorbåden, og i
sin store begejstring fyrede skipper (helt unødigt) alle nødraketterne
af. Få minutter efter dukkede en af marinens
kystfartøjer fra Kongsøre op. Den
tog motorbåden på slæb og besætningen om bord.
Her blev de budt på en kop kaffe,
(som de selv måtte betale), og så
kom de i søforhør. Til skippers
store forbavselse fik han at vide,
at han nok måtte forvente at få en regning på ca. kr.75.000 for eftersøgningen,
en regning han heldigvis aldrig kom til
at betale.

Skarven tænker

Båden kom godt til
Holbæk Marina.

Hvorfor ikke tælle skarver
i stedet for nisser

Den gamle redaktør
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Aktivitetskalender 2022
31. december

Nytårskur kl. 12

4. marts

SHS Generalforsamling

23. april

Standerhejsning

Café Mågen
Café Mågen holder åbent
fra kl. 05.30 til kl. 20.00 alle hverdage
fra kl. 8.00 til kl. 20.00 i weekend’er og helligdage
Vi sørger for mad og drikke til havnens sejlere og andre brugere:
smørrebrød, dagens ret (dansk mad), små lune retter m.m.
se opslag i caféen.
Vi lytter til jeres ønsker. Ring, hvis I har spørgsmål.
Dagens ret - også fredag - og som sædvanlig stegt flæsk med
persillesovs hver onsdag.
Café Mågens tlf. Køkken: 93 94 72 70 , Ebbe: 93 92 72 70
Se nyheder på facebook: greve marina - café mågen
SØFORKLARING
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