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Formanden har ordet
styrelsen håber, at mange af vores medlemmer vil møde op til fællesspisning inden generalforsamlingen og til selve generalforsamlingen. Du får en gratis klubstander, hvis du deltager. Læs dagsorden for
generalforsamlingen og bestyrelsens beretning inde i bladet. Regnskaber for SHS og
I/S Trivsels er ligeledes trykt i dette blad,
og du kan læse et referat af sidste års generalforsamling i Søforklaring fra maj 2018.
Jeg skal også opfordre til at møde op til
generalforsamlingen i Greve Marina den
30. april, da der skal vælges et nyt medlem
fra Mågen til bestyrelsen.
Som formand for SHS vil jeg gerne slå et
slag for de frivillige i klubben og havnen,
som gør et kæmpe job. Hvis de ikke var
der, så havde vi ingen klub eller havn.
Derfor skal de frivillige behandles med
respekt. Det er muligt, at man er uenig,
men der er regler for havnen og klubberne,
der skal efterleves, for at vi alle kan være
her og ikke være til gene for hinanden. Vi
som bestyrelse for enten havn eller klub er
offentlige personer, men er underlagt reglerne for databeskyttelsesloven og kan
derfor ikke besvare urigtige eller ubehagelige mails i det offentlige rum. Derfor skal
al henvendelse foregå i et ordentligt og
sobert sprog og uden brug af det danske
sprogs værste gloser – det er vel ikke et
urimeligt ønske?

Fra SHS’s bestyrelse vil vi gerne ønske
alle medlemmer og familie et rigtig godt
nytår med dette første nummer af Søforklaring for 2019.
Sommeren 2018 blev den bedste for aktiviteter på vandet, man kunne ønske sig. Vi
har derimod startet 2019 med flere kraftige
blæsevejr / storme, der har skabt problemer i havnen med henholdsvis meget høj
og lav vandstand og efterfølgende skader
på nogle af broerne. Næsten alle klimaforskere siger, at dette er den nye ”orden”, og
vi skal vænne os til flere storme og stigende vandstand. Dette er bekymrende for
verden og Danmark som helhed, men også
på lokalt plan. Jeg ved dog, at der bliver
arbejdet med forslag fra forskellig side for
at kunne håndtere disse forandringer på
lokalt plan i havnen.

Med sejler hilsen
Finn

SHS holder ordinær generalforsamling
fredag d. 15. marts kl. 19 i klubhuset. Be-

Deadline for stof til næste blad
1. maj 2019
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Generalforsamling 2019
SHS indkalder til Ordinær Generalforsamling
Fredag den 15. marts, kl. 19.00 i klubhuset på Havneø Mågen
Dagsorden for generalforsamlingen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for 2018
Forelæggelse af regnskab for 2018 til godkendelse
Behandling af eventuelle indkomne forslag
Forelæggelse af budget for det kommende år
Fastlæggelse af kontingent og indskud for det kommende år
Valg af formand for en periode af 2 år i ulige årstal. På valg: Finn Dalhoff
Valg af kasserer for en periode af 2 år i lige årstal. Ikke relevant.
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en periode på to år
På ulige årstal: Valg af 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant. På valg: Johannes M.
Bührmann til bestyrelsen og Kaj Krogh som suppleant.
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. På valg: Inger Lind og Per Henriksen
som revisorer, og Hans Otto Thøgersen som revisorsuppleant.
11. Valg til havnebestyrelsen for S/I Greve Marina
På ulige årstal: 1 bestyrelsesmedlem. På valg: Marianne Pedersen
12. Valg af medlemmer til udvalg.
Infoudvalg: På valg: Ib Christiansen, Jørgen Lind, Finn Dalhoff og Svend Röttig
Sejladsudvalg: På valg: Jørgen Lind og Steen Jørgensen.
Aktivitetsudvalg: På valg: Bente Henriksen
13. Eventuelt
Mød op til generalforsamlingen og få en gratis SHS-stander.
Vel mødt
Bestyrelsen.

Skipperlabskovs
Café Mågen serverer traditionen tro
skipperlabskovs før generalforsamlingen.
Der er åbent fra kl. 17.00

Tilmelding til Café
Mågen ønskes.
Ring eller SMS til
tlf. 40 71 72 70
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Bestyrelsens beretning for 2018
oprette et sejler- / teorikursus. Her i begyndelsen af 2019 har der været undervisning, som fokuserer på at forstå og bruge
et søkort.

Bestyrelsesmøder
2018 har været et relativt roligt år i klubben. Der har ikke været behov for at arbejde med vedtægterne eller andre administrativt tunge opgaver. Dette afspejler sig
også i antallet af afholdte bestyrelsesmøder, som har begrænset sig til fire.

Klubbens medlemstal ligger stabilt med
103 aktive og 5 passive medlemmer ved
starten af 2019. Det virker som om, at det
er dette leje som passer godt til klubben
og dens aktiviteter – ”Små Hundrede Sejlere”. På den baggrund har klubben en
stabil og sund økonomi, og der plejer at
komme medlemmer til i løbet af året.

Der har dog været et tiltag som den nye
Persondataforordning, der trådte i kraft
den 25. maj 2018, som afløser for den
gamle persondatalov. Idrætsforeningerne i
Danmark har i mange år været underlagt
lovregler for behandling af personoplysninger.

Greve Marina
Greve Marinas bestyrelse har været igennem et år med en del ”søgang” og der er
sket udskiftninger på flere poster af forskellige årsager.

Forordningen medfører en skærpelse af
nogle af de pligter, der følger med, når
SHS beder om personoplysninger, f.eks.
forpligtelser om dokumentation for, hvordan SHS behandler personoplysningerne,
og om orientering af dig som medlem af
SHS af, hvordan disse oplysninger bruges.

Havneøens dag - Vild med Vand
Vild med Vand blev afholdt d. 9. juni.
Igen havde teamet bag arrangementet lagt
et kæmpe arbejde i at få dagen arrangeret
med mange aktiviteter. Det blev en rigtig
fin dag med mange besøg på havnen. Nordea Fonden har besluttet at støtte begivenheden nogle år endnu og i 2019 afholdes
Vild med Vand den 25. maj

Lidt forenklet sagt kræver forordningen, at
SHS som dataansvarlig har vurderet forholdene og truffet fornuftige beslutninger.
Bestyrelsen har derfor udarbejdet en privatlivspolitik, som kan findes på klubbens
hjemmeside. Personoplysningerne koordineres med Havnekontoret på Mågen og
med Dansk Sejlunion.

SHS-aktiviteter
Standerhejsningen den 7. april 2018 var et
fælles arrangement mellem SHS og HBK.
En fin dag, men desværre uden den store
tilslutning fra SHS.

Der er afholdt to møder imellem bestyrelserne for SHS og HBK for at koordinere
aktiviteter og for at øge antallet af aktiviteter. For at få større tilslutning er der indledt et samarbejde mellem SHS, HBK og
Greve Sejlklub.

Standeren blev strøget igen den 10. november efter den mest solrige sejlsæson i
mands minde. Stander ned blev afholdt
som altid, et rent SHS-arrangement, med
god tilslutning til fælles spisning og lotteri
med gavekort fra Tempo Både og Wittrog.

På Mågens Facebook side, men også klubberne imellem, har der været talt om at
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I år rykkes datoen frem til lørdag d. 26.
oktober for at se, om det giver anledning
til, at flere medlemmer møder op.

side kan du finde link til oplysninger om
sejladserne og resultater fra de tidligere år.
Caféen
Caféen drives forsat, heldigvis, af Jytte og
Ebbe med stor succes, og de havde stillet
op til den store julefrokost den 16. december, hvor der var pyntet op til julehygge
med dejlig julemad.

Klubaftenerne finder i sejlsæsonen sted
hver tirsdag kun afbrudt af sommerferien i
juli. Udenfor sæsonen er det første tirsdag
i måneden. Det er en hyggelig aften, hvor
der bliver talt om alt mellem himmel og
hav over en kop kaffe og dagens kage.
Mød op og deltag – jo flere jo bedre.

Info
Vores klubblad, Søforklaring, udkommer
tre gange om året, og bestyrelsen synes,
det er en vigtig del af klubbens identitet.
SHS er den eneste klub i Køge Bugt der
udsender et ”rigtigt klubblad”. Det er derfor vigtigt at støtte op om bladet, og alle
opfordres til at indsende materiale til bladets redaktør.

Som et resultat af samarbejdet mellem
SHS, HBK og Greve Sejlklub blev der
afholdt en meget velbesøgt fælles klubaften, hvor GS-formand, Lis, og hendes
mand fortalte om en tur til Caribien.
I efteråret blev det også forsøgt at samle
medlemmer fra de tre klubber til en fælles
fisketur. Der var desværre for ringe tilslutning til dette arrangement til, at det kunne
gennemføres.

Da klubbladet kun udkommer tre gange
om året, er det dog også vigtigt, at du holder dig orienteret på klubbens hjemmeside
www.sejlklubbenhundigestrand.dk. Her
finder du altid de opdaterede oplysninger
om arrangementer og kalender. Brug
hjemmesiden, hvis du har noget på hjerte.

Traditionen tro mødtes en standhaftig flok
ved årsskiftet for at ønske hinanden godt
nytår. Dejligt, at denne tradition bliver
holdt i hævd ved en lille sammenkomst
klubberne imellem på årets sidste dag.

Generalforsamling 2018
Et udførligt referat af generalforsamlingen
fra 2018 kan læses i maj udgaven af Søforklaring fra 2018.

Fisketur og fiskefrokost blev, som traditionen byder, gennemført. Fem både nåede
frem til Hven, men rygtet siger dog, at det
var meget småt med fangsten, og at der
var rigelig plads tilbage i fiskekvoten efter
turen. På trods af dette blev den traditionsrige fiskefrokost dog gennemført først i
januar.

Til slut, vil jeg som formand for SHS,
gerne sige en stor tak til resten af bestyrelsen, Havnebestyrelsen / Ø-udvalg, suppleanter i både SHS og havnebestyrelse for
deres store engagement i klubben og havnen.

Hyggekap
Det gode samarbejde mellem alle klubberne i havnen forsatte også i 2018 med afvikling af kapsejladser i løbet af sæsonen.
Det er gratis, og alle kan deltage, når man
blot er medlem i en af de fire klubber. I
2018 var der 43 tilmeldte både, der blev
gennemført 22 sejladser. På SHS hjemme-

Uden deres indsats var der ingen klub
eller havn med aktiviteter.
Uden aktive medlemmer ingen sejlklub.
Med venlig hilsen
SHS’s Bestyrelse
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Resultatopgørelse pr. 31.12.2018
Regnskab 2018

Indtægter

Budget 2018

Kontingent

65.000,00

67.525,00

Extra klubhusbidrag

10.000,00

10.150,00

1.500,00

5.400,00

Kommunalt tilskud

0,00

0,00

Renter

0,00

0,73

Medlemstilskud

0,00

0,00

76.500,00

83.075,73

-11.000,00

-10.881,15

Stander

-1.500,00

-1.441,75

Kontor

-3.000,00

-2.797,48

Gaver

-500,00

-235,00

Møder/tlf

-500,00

-300,00

Trivsel

-36.500,00

-40.486,00

Information

-11.500,00

-10.136,93

-2.000,00

-1.463,35

Extra klubhusbidrag

-10.000,00

-10.150,00

I alt
Årsresultat over/under

-76.500,00
0,00

-77.891,66
5.184,07

Indskud

I alt
Omkostninger
Sejlunion

Akt.udv.

Velkommen til nye medlemmer
Vi byder flg. nye medlemmer velkommen i SHS:
Ramazan Øzer, Jon Hall Andersen,
Hilda Victoria Alisdatter, Arne Kiilerich og Anna Hjortsø Schmidt.

Vi glæder os til at se jer på
havnen og til vores forskellige arrangementer og
håber, at I må få glæde af
at være medlem i SHS.
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Balance pr. 31.12.2018
Aktiver
Kassebeholdning incl udvalg
Bankkonto
Girokonto
Havneplads
Andel i værdi af bygning
Andel i Trivsel primo
Årets resultat i Trivsel
Andel i Trivsel ultimo
Aktiver ialt

574,00
7.292,81
48.665,17
13.000,00
40.000,00
38.248,43
24.451,48
62.699,91
172.231,89

Passiver
Egenkapital primo
Årets resultat i Trivsel
Egenkapital ultimo
Årets resultat
Forudbetalt kontingent
Regulering havneplads
Regulering ejendom
Passiver ialt

142.596,34
24.451,48
167.047,82
5.184,07
0,00
0,00
0,00
172.231,89

Foranstående resultatopgørelse og balance er udarbejdet af SHS på grundlag af
bogføringen samt meddelte oplysninger.
Finn Dalhoff

Hans Sode Kofoed

Steen Jørgensen

Formand

Kasserer

Næstformand

Bente Henriksen

Johannes M. Bührmann

Best.medlem

Best.medlem

Foranstående resultatopgørelse og balance er revideret og fundet i overensstemmelse med de dertil knyttede bilag.
Greve, den

. januar 2019

Inger Lind

Per Henriksen

Revisor

Revisor
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Et underskrevet eksemplar vil
ligge til gennemsyn på generalforsamlingen.

Budgetforslag for 2019
Budget
2018
Kontingent
Extra klubhusbidrag
Indskud
Kommunalt tilskud
Renter

Regnskab
2018

Budget
2019

65.000,00
10.000,00
1.500,00
0,00
0,00

67.525,00
10.150,00
5.400,00
0,73
0,73

65.000,00
10.000,00
1.500,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

76.500,00

83.487,73

76.500,00

Sejlunion
Stander
Kontor
Gaver
Møder/tlf
Trivsel

-11.000,00
-1.500,00
-3.000,00
-500,00
-500,00
-36.500,00

-10.881,15
-1.441,75
-2.797,48
-235,00
-300,00
-40.486,00

-11.000,00
-4.000,00
-3.500,00
-500,00
-500,00
-30.500,00

Info
Akt.udvalg

-11.500,00
-2.000,00

-10.136,93
-1.463,35

-12.500,00
-3.000,00

Extra klubhusbidrag

-10.000,00

-10.150,00

-10.000,00

Årsresultat

-76.500,00
0,00

-77.891,66
-5.184,80

-75.500,00
1.000,00

Medlemstilskud

Budgetforslaget forudsætter følgende kontingent:
Aktivt medlem
750,00 kr
Passivt medlem
300,00 kr
Klubhusbidrag (ved indmeldelse)
300,00 kr
Kajakmedlem med opbevaring (aktivt)
750,00 kr
Medlemstal pr. 31. december 2018
Aktive
Passive

103
5
108
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I/S Trivsel - Greve Marina - Mågen
Resultatopgørelse for 2018
INDTÆGTER:
Klubtilskud HBK
Extra tilskud HBK
Klubtilskud SHS
Extra tilskud SHS
Tilskud Kommune
Forpagtning husleje
Badepoletter +fastliggere
Indskud nye medlemmer
INDTÆGTER I ALT.
UDGIFTER:
Elforbrug
Forsikring skat
Møder
Rengøring
Kontorhold porto
Vedligeholdelse bygninger
Vedligeholdelse inventar
Øvrige udgifter
Bank omk.
UDGIFTER I ALT.

Regnskab
61.614,00
18.500,00
35.086,00
10.150,00

Budget
62.614,00

58.900,00
18.906,00
12.000,00
215.156,00

61.800,00
4.800,00
5.000,00
168.300,00

75.428,85
12.236,89
4.160,00
4.679,94

48.000,00
30.000,00
4.000,00
16.000,00

45.730,54
5.676,25

36.000,00
24.000,00
10.000,00
300,00
168.300,00

360,90
148.273,37

RESULTAT I ALT

35.086,00

66.882,63

Medlem. (01.10.2018)
HBK
SHS
Total

Indb. Klubber Fordeling tilskud
188,5
61.614,00
19.182,85
104,5
35.086,00
10.634,52
293,0
96.700,00
29.817,37

Balance
Bank Depositum
Bank (Vedligeh.)
Bank Giro
Debitorer
Tilgode HBK
Tilgode SHS

Aktiver
25.000,00
94.371,87
162.472,65

AKTIVER

Resultat
42.431,15
24.451,48
66.882,63

Status
154.144,61
62.699,91
216.844,52

Passiver
Kapital primo 149.961,89

281.844,52

Årets resultat
Kreditorer
andel HBK
andel SHS
Deposita
Lån Havnen
Afdrag på lån

66.882,63
111.713,46
38.248,43
25.000,00
60.000,00
-20.000,00

PASSIVER

281.844,52

_________________ _____
Kasserer I/S Trivsel
HBK revisor
SHS revisor

Marianne Pedersen

____________________

__________________

Kirsten Tonnung

Susan Andresen

_____________________

__________________

Inger Lind

Per Henriksen
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Et underskrevet
eksemplar vil ligge
til gennemsyn på
generalforsamlingen.

Nyt fra Ø-udvalget/Trivsel
Først skal lyde ønsket om et rigtig godt
nytår til alle medlemmer.

Vi har, som tidligere udsendt til jer, fået
en tilføjelse i havnens reglement. Der er
meget, der tyder på, at mange ikke kender
til Ordens- og havnereglementet, hvorfor I
opfordres til at læse det på hjemmesiden,
eller hente det på havnekontoret. Det hænder, at folk bliver vrede, når vi henviser til
reglementet, hvilket er ret uhensigtsmæssigt! Derfor – læs lige div. reglementer
igennem.

Det sidste halve år har været ret turbulent i
havnebestyrelsen. Først forlod formanden
for havnebestyrelsen sin post, så måtte
Ole Petersen gå af grundet sygdom, og
Brian Krøyer blev sat ind i stedet. Vi har
mange bolde i luften og prøver at gribe
dem i en fornuftig rækkefølge, men det
lykkes ikke altid med den hastighed og i
den rækkefølge, vi gerne så det ske.

Vi havde på sidste orienteringsmøde en
diskussion om, hvorvidt vi skal afholde
Havnens Dag i Vild med Vand-regi den
25. maj eller på et andet tidspunkt sammen med Hejren. Alle var dog enige om,
at vi gennemfører dagen den 25. maj med
Peter Karlshøj som rorgænger, så hvis I
har gode idé’er til dagen eller gerne vil
give en hånd med, kan han kontaktes på
havnekontorets mail under emnet Vild
med Vand. maagen@greve-marina.dk

Vi har siden sidste Søforklaring afholdt to
orienteringsmøder, hvor vi bl.a. har fået
nedsat et udvalg til at fremtidskigge, fremtidsplanlægge – på alle fronter - hvad og
hvordan, vi skal investere for at fremtidssikre Mågen, således at vi kan bestå som
en god og solid havn i mange år frem.
Vi er også i gang med at få en ordning på
alt det slam, der udledes i vores havn fra
slusen, men mange instanser er inde over,
så det går ikke så hurtigt, som vi gerne så
det.

Har I husket at give havnekontoret en kopi
af jeres forsikringspolice? Har kontoret
jeres mobilnummer, rigtige adresse og emailadresse???? Af mange grunde må I
meget gerne forhøre jer, når I kommer
forbi kontoret, da vi er ved at indføre et
nyt IT-system, der bl.a. gør det nemmere
at komme ud til alle hurtigt og sikkert –
hvis vi vel at mærke har jeres korrekte
oplysninger.
Vi ønsker alle et godt forår med forhåbentlig mange gode stunder på Mågen og i
bådene.

”Man kan ikke gå på vandet”
Vi er ved at undersøge markedet og priser
for en bedre løsning på telefoni og WIFI
på Mågen, således at vi måske kan få en
bedre dækning – uden meromkostninger.

Venlig hilsen
Ø-udvalget
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Pluk fra

Orienteringsmøde

Brian bød velkommen og orienterede om,
at der var en del punkter .

31.01.2019

ejer, der skal rydde
op efter sig. Slusen
blev drøftet på
mødet, og siden
har der et par gange om ugen været
”folk” ved slusen.
Måske har den
været i ”udu” i en
længere periode.
Det blev foreslået at få en dialog med
kommunen om slammet.

Vores havnefoged fortalte derefter, at det
er bådejerens ansvar at holde øje med sin
båd og fortøjninger. I situationer, som ved
sidste omgang højvande, hvor en båd var
drevet ind under broen, og det så ret voldsomt ud, er det altid ejerens ansvar.
På Mågen kommer der desværre ofte nogle unge mennesker, som skaber utryghed
blandt andre besøgende og havnens brugere ved deres opførsel og hashrygning. Der
er nedsat en arbejdsgruppe fra begge klubber; Finn, Bente, Aksel og Steen samt
Brian, til at skabe et godt samarbejde med
politiet og SSP og få klarlagt, hvilke muligheder der er for at skabe tryghed på
havnen

Susan fortalte kort om det nye medlemssystem, som havnekontoret fremover bruger. Det kan bl.a. sende en mail ud til alle
på én gang. Derfor er det vigtigt, at havnekontoret har alle mail adresser, og at man
selv husker at sende mail til havnekontoret, hvis man skifter sin mail adresse.

Carsten Ring orienterede om det møde,
der har været med kommunen vedr. uddybning. Kommunen siger, at det er lods-

Se det fulde referat på SHS’s hjemmeside
Redaktionen
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Året der gik
Stander ned

Glad vært

Oprydning
Nytårskur

Afriggerfest

Nytårskur

Vild med vand

Fisketur

Café Mågen
Café Mågen holder åbent
fra kl. 05.30 til kl. 20.00 alle ugens dage .
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 og på facebook.
Som sædvanlig er der stegt flæsk med persillesovs hver onsdag
Grill Buffet’en kommer igen til sommer.
Vi lytter til jeres ønsker. Ring, hvis I har spørgsmål.
Café Mågens tlf. 40 71 72 70
Se nyheder på facebook: greve marina - café mågen
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På eventyr med Dina 2
Klubaften med HBK, GS og SHS.

forrygende uvejr, og Kent måtte ned i kahytten for at bede Lis om assistance til
rebning, men da han kom derned, var Lis
pist borte. Så forsøgte han forsigtig at banke på toilets døren. ” Hvem er det? ” lød
det derinde fra.

Lis og Kent kom og fortalte om deres
spændende sejlads til Caribien i 2012.
De havde opsagt deres stillinger, solgt bil,
hus og indbo. ” Dina 2” var i topform med
en næsten ny motor, riggen forsynet med
nye wire, og båden ellers udstyret med det
nyeste elektroniske navigationsudstyr.
(Kent er uddannet skibsfører.)

Det var ikke alle, som var i stand til at
gennemføre en sådan tur. De havde set
flere, som havde opgivet undervejs og sat
deres båd til salg.
På de Caribiske øer var der desværre pirater. Kent og Lis fik en aften en sørgelig email om, at 2 sejlere, som de havde lært at
kende på turen, lige var blevet dræbt og
deres båd plyndret!

De stævnede ud fra Hundige d. 27/6, og vi
fik nogle flotte billeder fra turen og hørte
om tidevandet i Den Engelske kanal og
om skiftende vejr. ”Hvorledes klarer man
det mentalt over så lang tid og på så lille
et fysisk område?” Det kræver stor tolerance!

Den 28. december sluttede Kent og Lis
deres sejlads og fik ”Dina 2” hjem på et
fragtskib. Selv tog de et fly hjem til Danmark, hvor de så måtte starte deres tilværelse på ny.
Vi siger tusind tak til Lis og Kent for en
spændende aften.
Ib.

Så fortalte Kent en sjov episode om, hvorledes der var optræk til dårligt vejr, og Lis
gerne ville have mindsket sejlføringen,
hvilket Kent ikke mente var nødvendigt.
”Så må du også selv om det” sagde Lis og
forsvandt under dæk. Desværre blev det et
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Lille Vejleå
Vel er Lille Vejleå ikke Nilen, og vel er
havnebassinet ved Hundige ikke Middelhavet, men det er ikke desto mindre de
samme mekanismer, der er tale om i begge tilfælde. Et vandløb transporterer, ud
over vand naturligvis, en mængde sedimenter i form af grus, sand og slam.
Transportevnen afhænger i høj grad af
vandhastigheden. Når vandet når frem til
recipienten og løber ud i vores havn ved
slusen, placeret ved Hundige Havnevej,
falder hastigheden til noget nær nul, og de
sidste finkornede sedimenter dvs. slam vil
bundfælde sig.

Kigger man efter i ”Regulativ for Lille
Vejleå”, udgivet af Københavns Amt og
Roskilde Amt, revisionen af 1995, finder
man et kortbilag, der viser det samlede
opland, der afvandes til havnen.

Oplandet, der har en samlet størrelse på 48
kvadratkilometer, strækker sig op til Hedehusene og Reerslev og omfatter tillige
en stor del af Hundige.
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48 kvadratkilometer er dog en betragtelig
størrelse, og man må da også formode, at
det i årenes løb er betragtelige mængder
slam, der har aflejret sig i havnebassinet.
Det stemmer ganske godt overens med
den kendsgerning, at både placeret ved
broerne 1, 2 og 3 (det er de bådebroer, der
ligger tættest på Lille Vejleå’s udløb) efterhånden ofte oplever, at de står på grund,
også i perioder, hvor det ikke er specielt
lavvandet.

ste måling – findes en reduceret vanddybde på ca. 18 centimer og altså en gennemsnitlig vandstand på 1,32 meter
Dette resultat indikerer altså, at der finder
en aflejring sted fra Lille Vejleå.
Den nye opmåling af vanddybderne skal
ses som rent foreløbig med det formål at
konstatere, at der rent faktisk eksisterer et
problem. Der står nu tilbage at foretage en
ny, udvidet opmåling for at fastslå omfanget af slamaflejringerne, dvs. udbredelsen
og lagtykkelsen.

Opmåling af vanddybden
Vanddybderne er oprindeligt opmålt ved
havnens færdiggørelse i 2081 ved en række målelinjer, der stort set er parallelle
med broerne 1, 2 og 3. Resultatet viser en
gennemsnitlig vanddybde ved normal
vandstand på 1,50 meter.

Møde i klubhuset
I begyndelsen af december måned 2018,
blev der i klubhuset afholdt et møde mellem repræsentanter fra Havneø Mågen og
repræsentanter fra forvaltningen i Ishøj
Kommune. Formålet med mødet var en
gensidig orientering om det problem, der
er ved at dukke op i den inderste del af
havnebassinet med forringet vanddybde.
I dag forvaltes Lille Vejleå (efter den seneste kommunalreform) af Greve og Ishøj
kommuner i fællesskab. Ishøj Kommune
har således ansvaret for den nederste del
af vandløbet frem til og med slusen, der er
placeret i selve udløbet til havnebassinet.
Mødet forløb i en behagelig og konstruktiv stemning. Vi blev orienteret om, at der
i den allernederste ende af åen og på Ishøjs del bliver bundfældet mængder af
sand og andet. Vi blev også oplyst, at Ishøj Kommunes ansvar sluttede ved slusen,
og alt, hvad der sker nedstrøms herfor, er
havnens problem.

Der er foretaget en ny opmåling af vanddybderne omkring broerne 1, 2 og 3, den
10. oktober 2018, hvor der ifølge DMI er
registreret en vandstand på ca. 30 cm over
daglig vande. Sammenligner man resultaterne fra 1981 og nu - idet der tages højde
for den forhøjede vandstand ved den sene-

Set i mågeperspektiv

Sejlergaden
Oversigtskort over havnen indgår som
Bilag 4 i Lokalplan 11.43, og viser havnen
udbygget til fuld, fremtidig kapacitet, dvs.
inklusive udvidelse af havneøerne og anlæggelse af nye bådebroer. Bilaget viser

Heroppe er jeg sikker på
ikke at få våde fødder
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get, hvor Lille Vejleå udmunder i havnebassinet.
Regnskab
Regnskabet for havnen deles i tre afdelinger. En for hver af de to havneøer Mågen
og Hejren, og en for fællesmængden, der
blandt omfatter sejlergaden. På dette sted
er der blandt andet blevet optaget udgifter
til uddybning af forhavn og moler herunder molelys.
Det kan nu forudses, at der her vil komme
en udgift til fjernelse af det omtalte slamlag i den nordligste ende af sejlergaden, så
de både, der er placeret her, rent faktisk
kan komme ud at sejle.
Det er Ø-udvalget for Mågen, der må bringe sagen frem til behandling i Havnebestyrelsen.
også sejlergaden fra indløbet til havnen
ude fra Køge Bugt og helt frem til den
nordligste ende af havnen til sluseanlæg-

Svend.

Hvem har den mest:
komiske
syrede
finurlige
frække
morsomme
åndssvage osv., osv. - tekst til billedet?
Redaktionen udlover en flaske til
det bedste forslag.
Vi havde en weekend hytte, vi benyttede
meget i min drengetid. Uden for hytten var
der et brændeskur og et lokum. På indersiden af døren hertil, havde en vittig hund
skrevet:
Svend
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”Lad det bryde, lad det gære!
Stem ej strømmen, tål dets brag!
Den vil bære
Grøden på en sommerdag”.

Standerhejsning
I 2019 hejses standeren lørdag d. 6. april.
Arrangementet er et fælles arrangement
mellem HBK og SHS.

holde traditionen i
hævd.
Hold øje med
hjemmesiden.

Det, der er fælles, er buffet’en efter standerhejsningen. Bestyrelsen håber, at der
som i tidligere år, vil møde rigtig mange
SHS medlemmer op, og være med til at

Bestyrelsen

Vild med Vand
Vi er jo alle vilde med vand, og vi vil derfor gerne gøre andre opmærksom på, hvor
meget glæde det kan give.
Derfor er vi på Mågen, som omtalt i formandens beretning, igen med i arrangementet ”Havnens dag”, som afvikles d. 25
maj. Der kommer meget mere i bladet og
på hjemmesiden, når vi nærmer os, men
reserver allerede nu dagen, til enten at hjælpe med eller bare nyde det forhåbentlig
gode vejr med familie og venner.

Temamøde om Forsikringer
Det næste fælles klubarrangement på Mågen skal handle om maritime forsikringer.
Hvad dækker de, hvad er der behov for osv.
Forsikringsselskabet PANTAENIUS
kommer og fortæller onsdag d. 13.03.2019.
Se programmet på hjemmesiden og om evt.
tilmelding til fællesspisning.

Søsætningsdatoer i 2019
Tirsdag d. 2. april

Fredag d. 12 april

Lørdag d. 20. april

Torsdag d. 25. april

Tirsdag . 7. maj

Lørdag d. 11. maj

Fredag d. 17. maj

Tirsdag d. 28. maj
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Aktivitetskalender
2019
13. marts

Temamøde om bådforsikringer, se side
18

15. marts

SHS generalforsamling, se side 4

6. april

Standerhejsning kl. 14.00, se side 18

30. april

Greve Marina generalforsamling,
kl. 19.00 på Arena skolen.

25. maj

Vild med Vand, Havnens dag,
se side 18

26. oktober

Stander ned
Følg med på hjemmesidens kalender for
detaljer om arrangementerne.

SHS’s meninger udtrykkes i lederne. De individuelle artikler og
kommentarer er ikke nødvendigvis udtryk for SHS’s synspunkter

SØFORKLARING udgives af Sejlklubben Hundige Strand
Mail: redaktion@sejlklubbenhundigestrand.dk
Trykt i 150 eksemplarer. – Fila Offset Aps.
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