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Formanden har ordet
Årets første Søforklaring markerer også
starten på en ny sejlsæson med forhåbentlig mange gode oplevelser på vandet og i
havnen.
SHS holder ordinær generalforsamling
fredag den 6. marts kl. 19 i klubhuset. Dette er også datoen for den stiftende generalforsamling for 40 år siden og jubilæet
markeres derfor efter generalforsamlingen med et lille glas bobler og SHSlagkage. Bestyrelsen håber, at mange af
klubbens medlemmer vil møde op til fællesspisning inden generalforsamlingen og
til selve generalforsamlingen – også for at
markere klubbens 40 år jubilæum.
Dagsorden for generalforsamlingen og
bestyrelsens beretning kan findes inde i
bladet. Regnskabet for SHS og I/S Trivsel
er ligeledes trykt i dette blad, og du kan
læse referatet fra sidste års generalforsamling i nummeret af Søforklaring fra maj
2019.

Bestyrelsen i SHS vil gerne ønske alle
medlemmer og familie et rigtig godt nytår.
Dette første nummer af Søforklaring markerer også året for SHS’s 40 års jubilæum.
Der er i den anledning lavet et jubilæumsskrift, der kan findes på hjemmesiden.
Klik på:
Klubblad —> Diverse infomateriale

Finn

Velkommen til nye medlemmer
Vi byder flg. nye medlemmer velkommen i Vi glæder os til at se jer på havnen og til
SHS:
vores forskellige arrangementer og håber,
at I må få glæde af at være medlem i SHS.
Bent Weber, Darius Virsilas og Flemming
Jeppesen.

Deadline for stof til næste blad
1. maj 2020
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Generalforsamling 2020
SHS indkalder til Ordinær Generalforsamling
Fredag den 6. marts, kl. 19.00, 2020 i klubhuset på Havneø Mågen
Dagsorden for generalforsamlingen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for 2019
Forelæggelse af regnskab for 2019 til godkendelse
Behandling af eventuelle indkomne forslag
Forelæggelse af budget for 2020
Fastlæggelse af kontingent og indskud
Valg af formand for en periode af 2 år i ulige årstal. Ikke relevant da Finn Dalhoff
er valgt for en toårig periode
8. Valg af kasserer for en periode af 2 år i lige årstal. På valg er Hans Kofoed
9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en periode på to år
- På ulige årstal: 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant. Ikke relevant da Johannes
M. Bührmann til bestyrelsen og Kaj Krogh som suppleant er valgt for 2 år
- På lige årstal: 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. På valg er Bente Henriksen og Steen Jørgensen samt Marianne Pedersen som suppleant
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. På valg er 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. Ikke relevant da Marianne Pedersen er
valgt for en periode af 2 år
- På lige årstal: 1 suppleant. Der mangler en suppleant
12. Valg af medlemmer til udvalg.
- Infoudvalg, nuværende: Ib Leif Christiansen, Jørgen Lind, Finn Dalhoff og
Svend Röttig
- Sejladsudvalg, nuværende: Jørgen Lind og Steen Jørgensen.
- Aktivitetsudvalg, nuværende: Bente Henriksen
13. Eventuelt
Mød op til generalforsamlingen og få en gratis SHS-stander.
Vel mødt
Bestyrelsen.
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Bestyrelsens beretning for 2019
Bestyrelsesmøder

også i 2019 trak mange besøgende til havnen. Igen var der lagt et stort arbejde fra
frivillige for at gennemføre dagen og få
det hele til at fungere. I forbindelse med
Vild med Vand dagen blev der afholdt en
fælles middag / fest med HBK. Klubben
støttede de deltagende medlemmer fra
SHS med 85,- kr. pr person.

SHS bestyrelse har afholdt fem bestyrelsesmøder i 2019 og to fælles bestyrelsesmøder med HBK. Vi har i SHS en meget
stabil bestyrelse, hvilket betyder, at SHS
er en klub, hvor vi i bestyrelsen kan diskutere alle emner.
Klubbens medlemstal ligger stabilt med
99 aktive og 5 passive medlemmer ved
årsskiftet. Der er lidt tilgang og frafald i
løbet af året, og vores kasserer er meget
påpasselig med at udsende opkrævninger
og rykkere til dem, der måtte have glemt
at indbetale kontingent.

I efteråret blev der afholdt en aften med
instruktør fra Dansk Sejlunion under Sejl
Sikkert kampagnen. Der var først oplæg
ved instruktøren i klubhuset, hvorefter det
var arrangeret med myndighederne, at vi
kunne få lov til at afskyde nødraketter og
nødblus på havnen. Det var en aften med
stor tilslutning, som blev afholdt i fællesskab mellem SHS, HBK og Greve Sejlklub.

Vi har i bestyrelsen brugt en del tid på at
diskutere havnens økonomi. Det er uundgåeligt, at der kommer øgede udgifter til
vedligehold af klubhuset, broerne og havnen i fremtiden.

Greve Marina
Som formand for SHS blev jeg inviteret til
orienteringsmøde mellem havnen og Greve Kommune. Dagen havde udgangspunkt
på Hejren, hvor de fremmødte politikere
blev orienteret om havnen og fremtidsplanerne af formanden for Greve Marina.
Efterfølgende havde jeg fornøjelsen at
have tre af de lokale parlamentarikere med
ude på en lille sejltur, hvor jeg havde mulighed for at tale lidt mere specifikt om de
problemer, vi har på Mågen med nedslidte
broer og forringet vanddybde i dele af
havnen. Der blev lyttet interesseret, men
ikke givet lovning på noget. Dagen blev
afsluttet med frokost i vores cafe.

Sejlerskole
Der har i årets løb været talt om at starte
en sejlerskole igen. Sidste vinter blev der
afviklet et genopfriskningskursus i navigation, men ikke noget, der lagde op til en
rigtig duelighedsprøve. HBK købte også
en båd, der skulle bruges til sejlerskolen,
men SHS afslog i første omgang at deltage i konstruktionen. Både fordi vi ikke var
blevet hørt, men også da vi ikke har aktive
medlemmer, der har ressourcer til at deltage i det frivillige arbejde med at bygge en
ny sejlerskole op på nuværende tidspunkt.
Hvad der kan komme på tale i SHS, er
kurser i praktisk sejlads.

Bestyrelsen SHS

Klubarrangementer
Årets største begivenhed i havnen er uden
tvivl Vild med Vand arrangementet, der
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Resultatopgørelse pr. 31.12.2019
Regnskab 2019

Indtægter

Budget 2019

Kontingent

65.000,00

65.250,00

Extra klubhusbidrag

10.000,00

9.800,00

1.500,00

3.600,00

Kommunalt tilskud

0,00

477,44

Renter

0,00

0,73

Medlemstilskud

0,00

0,00

76.500,00

79.128,17

-11.000,00

-11.321,64

Stander

-4.000,00

-7.883,75

Kontor

-3.500,00

-3.202,18

Gaver

-500,00

-250,00

Møder/tlf

-500,00

-220,00

Trivsel

-30.500,00

-27.866,00

Information

-12.500,00

-9.690,50

-3.000,00

-3.824,85

Extra klubhusbidrag

-10.000,00

-9.800,00

I alt
Årsresultat over/under

-75.500,00
1.000,00

-74.058,92
5.069,25

Indskud

I alt
Omkostninger
Sejlunion

Akt.udv.

Skipperlabskovs
Café Mågen serverer traditionen tro skipperlabskovs før generalforsamlingen.
Der er åbent fra kl. 17.00
Tilmelding til Café Mågen senest 1. marts.

Ring eller SMS til
tlf. 93 94 72 70
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Balance pr. 31.12.2019
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

204,00
7.293,54
54.103,69
13.000,00
40.000,00
62.699,91
18.446,05
81.145,96
195.747,19

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

172.231,89
18.446,05
190.677,94
5.069,25
0,00
0,00
0,00
195.747,19

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

20. januar 2020

Inger Lind

Per Henriksen

Revisor

Revisor
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Et underskrevet eksemplar vil
ligge til gennemsyn på generalforsamlingen.

Budgetforslag for 2020
Budget
2019
Kontingent
Extra klubhusbidrag
Indskud
Kommunalt tilskud
Renter

Regnskab
2019

Budget
2020

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

65.250,00
9.800,00
3.600,00
477,44
0,73

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

0,00

0,00

0,00

76.500,00

79.128,17

76.500,00

Sejlunion
Stander
Kontor
Gaver
Møder/tlf
Trivsel

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

-11.321,64
-7.883,75
-3.202,18
-250,00
-220,00
-27.866,00

-11.000,00
-2.500,00
-3.500,00
-300,00
-200,00
-27.000,00

Info
Akt.udvalg

-12.500,00
-3.000,00

-9.690,50
-3.824,85

-10.000,00
-12.000,00

Extra klubhusbidrag

-10.000,00

-9.800,00

-10.000,00

Årsresultat

-75.500,00
1000,00

-74.058,92
5.069,25

-76.500,00
0,00

Medlemstilskud

Budgetforslaget forudsætter følgende uændrede 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 2019
Aktive
Passive

99
5
104
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I/S Trivsel - Greve Marina - Mågen
Resultatopgørelse for 2019
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.

Ekstra tilskud

Total

Budget
43.773,00

24.266,00

24.267,00

64.310,00
20.700,00
9.600,00
162.650,00

64.260,00
6.000,00
5.000,00
143.300,00

39.568,47
12.734,92
3.910,00
12.289,06

48.000,00
15.000,00
6.000,00
10.000,00

62.459,94
10.307,88

36.000,00
18.000,00
10.000,00
300,00
143.300,00

19.400,00
9.800,00

29.200,00

277,30
141.547,57

RESULTAT FRA DRIFT
Medlem. (01.10.2019)
HBK
201,5
SHS
100,5

Ordinært
43.774,00

21.102,43
Indb. Klubber Fordel tilskud
43.774,00
31.317,62
24.266,00
15.619,95

302,0

68.040,00

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

Aktiver
25.008,68
223.735,89
48.802,38

AKTIVER

297.546,95

Resultat Ekstra tilskud
12.456,38
19.400,00
8.646,05
9.800,00

Status
186.000,99
81.145,96

21.102,43

29.200,00

267.146,95

Kapital primo2019

216.844,52

46.937,57

Passiver

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

50.302,43
5.400,00
154.144,61
62.699,91
25.000,00
40.000,00
-40.000,00
297.546,95

_________________ _____
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.

Ø-udvalget/Trivsel -

pluk fra nyhedsbreve

Ø-udvalget for Havneø Mågen har i efteråret skiftet sammensætning og består af:
Marianne Pedersen
Jens Bondo Rasmussen
Peter Karlshøj
Aksel Glæsner
Jørgen Jespersen (suppleant)
Greve Marina har nu fået sit ny vartegn på
plads på hjørnet af Hundige Strandvej og
Havnevejen. Det markerer sig, så man
ikke burde være i tvivl om, hvor Greve
Marina ligger.

På Mågen er låsene på klub-, maste- og
miljøhus skiftet. Har du/I ikke fået byttet
nøgle endnu, er der kun én vej: - op på
havnekontoret! Husk den gamle i bytte.

Bestyrelsen for Greve Marina har også
besluttet at opgradere internettet på de 2
havneøer med et nedgravet fibernet. Det
skulle give en forbedring af wifi, hvilket
vi vist alle ser frem til.

Det nye mastehus er blevet ryddet og organiseret lidt bedre. Reglen er, at de korteste og letteste master ligger øverst, tunge
og lange nederst. Så meget grej som muligt skal afmonteres, ingen salingshorn
osv., der stritter alle vegne. Jo mere der
pilles af, des mindre kan stjæles / gå itu,
og så giver det plads til alle. Alle master
og bomme er selvfølgelig MÆRKET TYDELIGT med navn, bro og pladsnummer!
Der er undersøgelser
i
gang om mulig uddybning
ved nogle af
broerne. Specielt ved de
inderste broer
er der en del
tilsanding, så
der ikke kan
sejles
ved
lavvande.
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Tilbageblik
I det tidligere omtalte 40 års Jubilæumsskrift er der en artikel ”Tilbageblik”, der
handler om tiden før Strandparken og
Hundige Havn blev taget i brug.

I Ishøj blev der midlertidigt bygget en
nødhavn på frivillig basis.
I arkiverne er der fundet nogle billeder fra
dengang, dvs. årene 1978/79.

Frivillige ildsjæle
”Aldrig har så mange så få at takke for så
meget” et citat af Winston Churchill fra
sidste verdenskrig. Mange foreninger
kunne ikke fungere uden frivillig arbejdskraft. Heller ikke Sejlklubben Hundige
Strand. Vi har igennem alle 40 år haft
stor glæde og hjælp af medlemmer, som
frivilligt har lagt megen tid og arbejde i
bestyrelse og udvalg og dermed skabt en
attraktiv sejlklub.

Der arbejdes på bro 9

Ib
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Sejl Sikkert
Fik du prøvet dine gamle nødraketter og
nødblus? Det var der lejlighed til d. 20.
november 2019, da vi afholdt en klubaften
for SHS, Greve Sejlklub og HBK med
temaet Sejl Sikkert. Søren Holst-Sørensen
fra Dansk Sejlunion var inviteret til at
fortælle om nødkommunikation og brug af
sikkerhedsmidler.

Kontakt til land er mulig med mobiltelefon, hvis der er dækning, ellers VHF via
kanal 16. En mulighed er også den ny
App: SejlSikkert alarm.

Det blev en lærerig aften for de mange
fremmødte. Udgangspunktet var en gennemgang af de 5 sejlråd:

Det er vigtigt at
kontrollere, at de
ikke er for gamle. Vi fik efter
foredraget lejlighed til at afprøve
”gamle” raketter,
nogle virkede,
andre ikke!! Det
var meget lærerigt.

Når du planlægger en tur, er det vigtigt at
orientere om forventet hjemkomsttid og
derefter fortælle, når du er i havn eller om
evt. forsinkelse.

Se i øvrigt mere på TrygFondens hjemmeside.

Er du i et alvorligt problem, krise, kan det
være nødvendigt med yderligere opmærksomhedssignaler, som raketter og nødblus.

Jørgen og Ib
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Mand over bord!!
Hvis man er uheldig, at en person falder
overbord, er det vigtigste allerførst at holde øje med den pågældende og samtidig
trykke på MOB (mand over bord) knappen på GPS navigator.

100 kg. for enden af
bommen. Derfor kan det
være nødvendigt at sikre
med ekstra ophal f.eks.
ved at sætte storsejlsfaldet fast ved løftepunktet
eller ved at understøtte bommen.

Derefter nemmest og hurtigst, evt. med
motor, sejle op til personen, så denne ligger på læsiden af båden.

En ekstra sikkerhed er i dag de moderne
personlige
nødsendere
(PLB), som
viser din position, og de er
sel v fø l gel ig
specielt nødvendige, hvis
du er alene.

Den vanskelige opgave kan nu være at få
personen ombord, men i en sejlbåd vil der
altid være noget, du kan bruge . Fx spil,
fald og skøder, som man kan hejse med.
En stormfok kan også bruges som redningssejl. Selv med et spil er det tungt –
meget tungt – at hale en person op fra
havoverfladen. Forudsætningen er, at den
person, der er faldet over bord, selv kan
hjælpe til.

En redningsvest er og bliver det vigtigste
til alle om bord, husk at tage den på.

Bruger du storskødet som talje og bommen som kranarm, er bomdirk eller rodkicker ikke dimensioneret til at bære over

Jørgen og Ib
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Året der gik

Højvande
Vild med vand

Stander ned

Kapsejlads

Bådoptagning
Vild med vand

Havnestemning

Stander ned

Afriggerfest

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
14

En tur i sejlbåd til Bøgeskoven Havn

Køge Bugt har ikke mange interessante
udflugtsmål for en dagstur med båd. Bøgeskov Havn på Stevns er nok det bedste
sted i bugten. Med heldig vind kan man i
en sejlbåd nå derover på 2.5 time (ca. 12
sm). Havnen ligger ved en sænkning i
klinten og er et gammelt ladested for landbrugsvarer til København. På et tidspunkt
i 1800 tallet var der 15 skippere med hver
sin båd beskæftiget i denne trafik.

steder for at danse og more sig f.eks til
Pinse. Tidligere var der kun en dækmole
af meget store sten, som sejlere kunne
søge læ bag. Jeg har set sejlere svømme
ind med deres dansetøj på et redningsbælte, når de skulle på kro. Mellem dækmolen og stranden var der en strømrende, så
når vandet nåede til anklerne, kunne man
springe på hovedet i vandet.
Når man går ad vejen, som passerer kroen
og fortsætter gennem skoven, kommer
man til Møllesøen, som især forår og efterår er meget fuglerig. Et stykke længere
fremme ad vejen på højre side lidt inde i

Sejladsbåker skal fra anduvningsbøjen
holdes over et. Ud for molerne drejer man
vinkelret mod bagbord og holder tæt mod
styrbords molehoved. Tilsanding er et
tilbagevendende problem i indsejlingen,
men både med en dybgang på 125-130 cm
har som regel ingen problemer.
Denne plet i bugten er så typisk dansk,
som noget kan være. En dejlig skov at gå
tur i, og når sult og tørst overmander en,
er der også en skovpavillion, der kan byde
på mad og drikkelse, men kun i sommerhalvåret. Spisestedet er af en type, som
der førhen var mange af i Danmark, men
nu er der kun 7 tilbage af slagsen. Det var
ofte lokalbefolkningen, der søgte disse
15

skoven, findes en gravplads,
der vidner om, at der har
levet mennesker her langt
tilbage i tiden. Der er ca. 30
små gravhøje ca.1m høje og
3m i diameter.
Når man er ude på vejen
igen og skuer ud over søen,
er der et næs, hvorpå der
ligger en ruin, delvis af en
borg og et mindre slot som
hed Søholm. Kort før Reformationen 1534-1536 i det,
der kaldes Grevens Fejde, blev borgen
omringet og skudt i grus. Ejeren var tro
mod den afsatte Christian d. 2, men han
måtte overgive sig for at redde livet. Han
indgik i den hær, der havde belejret ham
og ødelagt hans hjem. Den nye konge fratog af denne grund hele hans ejendom,
men ca. et år efter fik han det igen. På
borgtomten byggede han et mindre slot,
som blev revet ned 1720.

der et større bygningsanlæg, som var en
kridtmølle. I novemberstormen 1872 skyllede det hele samt et kystbatteri fra englandskrigene væk. Meget værre gik det
under 2 verdenskrig. En fiskerfamilie, der
boede tæt på kroen og var i familie med
værten, havde deres bolig tæt på stranden.
Ud over fiskerfamilien var der 2 politibetjente indlogeret i huset, men de var på
nattevagt, da huset blev overfløjet af engelske bombemaskiner, der kom fra Tyskland og var på vej hjem. En af maskinerne
smed resterne af sin bombelast over fiskerhuset, som blev fuldstændig ødelagt.
Fiskeren blev dræbt, sønnen blev alvorligt
kvæstet, og moderen flakkede forvirret
rundt ude i stranden for at lede efter sin
familie, da hjælpen nåede frem. Hun blev
aldrig sig selv igen og døde 10 år efter.
Denne historie kendte jeg fra 1960, idet
lærerinden i den nærliggende landsby
Holtug var datter af kroværten i Bøgeskoven. Den nye vært har sat en avisreportage
op i krostuen i glas og ramme, måske
hænger den der endnu.

Selv de skønneste steder kan have en dramatisk historie. Der, hvor kroen ligger, lå

Set i mågeperspektiv

God tur til Bøgeskoven Havn og med lidt
held tager det også kun 2,5 time, så er man
igen i Greve Marina.

Det var min far, der sad her
for 40 år siden

Hilsen Jørgen Jespersen.
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Standerhejsning
I 2020 hejses standeren lørdag d. 4. april.
Arrangementet er et fælles arrangement
mellem HBK og SHS.

holde traditionen i
hævd.
Hold øje med
hjemmesiden.

Efter at de 2 standere er hejst, mødes vi til
fælles spisning. 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. 13
juni. 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.

Jubilæumsskrift
Som omtalt tidligere i
bladet er der udgivet
et Jubilæumsskrift i
anledning af SHS’s
40 års jubilæum.

uddelt til alle, der møder op til generalforsamlingen.
Desuden kan det ses på hjemmesiden, og
er man interesseret i at modtage et eksemplar, skriv til redaktionen:

Jubilæumsskriftet er
trykt i et begrænset
oplag, men vil blive

Mail til:
Redaktion@sejlklubbenhundigestrand.dk

Søsætningsdatoer i 2020
Fredag d. 3. april

Lørdag d. 11. april

Torsdag d. 16 april

Torsdag d. 7. maj

Tirsdag d. 12 . Maj

Tirsdag d. 26. maj
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Lørdag d. 25. april

Aktivitetskalender
2020
6. marts

40 års jubilæum

6. marts

SHS generalforsamling, se side 4

4. april

Standerhejsning, se side 18

21. april

Greve Marina generalforsamling,
kl. 19.00 på Arena skolen.

13. juni

Vild med Vand, Havnens dag,
se side 18

31. 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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