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Sejlklubben Hundige Strand (SHS)
Mågen 2, 2670 Greve
www.sejlklubbenhundigestrand.dk
Havnekontor
Kontortid:

Havnefogeden
43 90 67 59 / 40 15 86 18
mandag til fredag kl. 12 -13, samt i perioden
1/4 til 30/9, onsdag kl. 16 - 18 .

Bestyrelse
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Medlem:
Medlem:

Finn Dalhoff
Kaj Krogh
Hans Kofoed
Bente Henriksen
Johannes Bührmann

27 87 54 51
31 76 63 70
23 81 86 41
30 13 82 51
24 60 24 46

Udvalg
Infoudvalg:
Aktivitetsudvalg:

Ib Leif Christiansen
Bente Henriksen

46 15 11 01
30 13 82 51

Ø-udvalg
For SHS

Marianne Pedersen

26 84 18 62
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Formanden har ordet
at udsætte generalforsamlingen og der er
endnu ikke sat en dato for denne, men det
bliver først efter sommeren. Jeg vender
tilbage til emnet generalforsamlinger. På
grund af coronarestriktionerne var vi også
nødsaget til at ændre formatet på standerhejsningen, da der forsat var begrænsninger i forhold til sociale sammenkomster.
Standeren blev hejst den 10. april af de
fremmødte bestyrelsesmedlemmer.
SHS, Greve Sejlklub og HBK har i samarbejde planlagt et par arrangementer til
efteråret. Det er de arrangementer der var
planlagt til efteråret 2020, men som vi var
nødsaget til at aflyse. Sæt mærke i kalenderen:

Kære SHS’er.
Vi har nået den første sommermåned og
alle har efterhånden fået deres både i
vandet. Det har været et koldt og vådt
forår, men forhåbentlig kommer det gode
vejr nu.

5. oktober kommer Henrik Tang Kristensen fra Dansk Sejlunion og fortæller om,
hvad Dansk Sejlunion er med fokus på,
hvad DS kan gøre for tursejlere.
9. november afholdes der klubaften med
deltagelse fra VHF-Skolen om brugen af
VHF/DSC-radioen. Bemærk – det er ikke
et VHF-kursus.

Det sidste blad der blev udsendt, var i
november 2020, elektronisk udgave, men
der har desværre ikke været så mange
nyheder at berette om i de forgange næsten seks måneder med coronarestriktioner.

Derudover har vi igen talt om oprettelse af
en form for sejlerskole. Der er stadig behov for en fælles forståelse af form og
indhold.

Vi har i bestyrelsen holdt os til forsigtighedsprincippet og har kun afholdt et fysisk bestyrelsesmøde siden sidste nedlukning. Som det er fremgået af hjemmesiden, startede vi med at være nødsaget til

Tilbage til generalforsamlingerne. S/I
Greve Marina har indkaldt til generalforsamling tirsdag den 15. juni 2021 på HeNæste side

Deadline for stof til næste blad
2021
SØFORKLARING
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delyskolen, Dønnergårds Alle 30, 2670
Greve. Alle bådpladsejere har modtaget
en invitation.

for S/I Greve Marina blev aflyst sidste år.
Ifølge dagsordenen er der indkommet et
forslag omhandlende ”Ny strategiplan for
havnens udvikling frem til 2030”.

På grund af coronasituationen kræves der
tilmelding senest den 11. juni på e-mail
til:
havnen@fwn.dk
og i emnefeltet skrives ”Mågen”.

Bestyrelserne fra SHS og HBK havde
lejlighed til at få visionen præsenteret ved
et fællesmøde. Der er mange spændende
ting i visionspapiret, og der er klart behov
for, at der gøres tanker om havnens fremtidige udvikling de næste 10 år. Kom og
hør om visionen og giv din mening til kende.

Der er ligeledes krav om et gyldigt Coronapas for at få adgang, samt at der skal
bæres mundbind, når ikke man sidder
ned.
Der er tre måder, hvorved der kan opnås
et Coronapas:

Vi skulle også gerne have valgt både et
bestyrelsesmedlem og en suppleant fra
SHS på generalforsamlingen.

1 - en PCR test, som er negativ inden for
72 timer
2 - have konstateret Corona Immun
3 - være vaccineret

Afslutningsvis vil jeg ønske alle SHS’er
en rigtig god sommer forhåbentlig med
gode sejleroplevelser.

På mødet skal de sidste to års regnskaber
godkendes, da også generalforsamlingen

Med de bedste sejlerhilsener
Formanden

Generalforsamling 2021
SHS’s generalforsamling for 2021 måtte
som allerede omtalt udsættes på grund af
Coronasituationen.

’Spørgeskema’ i november nummeret af
Søforklaring. Se link her
Kan vi gøre noget for at lære hinanden
bedre at kende i SHS, få kontakt med de
nye medlemmer, hvem er SHS’er på min
bro, eller er der brug for et godt råd.

Regnskaberne for SHS og Trivsel for
2020 nåede at blive revideret og godkendt
af revisorerne. De bliver derfor vist i dette blad, selv om de først kan blive godkendt, når generalforsamlingen forventeligt finder sted til efteråret.

Hvis der er nogen af jer, der kunne have
lyst til hjælpe med nogle af disse opgaver,
må I meget gerne komme ud af busken.
Kontakt formanden eller skriv til hjemmesiden - det ville være så dejligt.

Formanden gør i sit indlæg opmærksom
på, at der skal findes nogle personer, der
vil være med til bestyrelsesarbejde. I den
forbindelse vil jeg også henvise til artiklen
SØFORKLARING
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Resultatopgørelse pr 31.12.2020
Indtægter

Budget 2020

Regnskab 2020

Kontingent

65.000,00

87.850,00

Extra klubhusbidrag

10.000,00

13.200,00

1.500,00

12.300,00

Kommunalt tilskud

0,00

970,04

Renter

0,00

0,78

Medlemstilskud

0,00

0,00

76.500,00

114.320,82

-11.000,00

-11.123,84

Stander

-2.500,00

-4.048,75

Kontor

-3.500,00

-3.911,33

Gaver

-300,00

-475,00

Møder/tlf

-200,00

-191,00

Trivsel

-27.000,00

-34.570,00

Information

-10.000,00

-3.614,00

Akt.udv.

-12.000,00

-1.395,95

Extra klubhusbidrag

-10.000,00

-13.200,00

-76.500,00

-72.529,87

0,00

41.790,95

Indskud

I alt
Omkostninger
Dansk Sejlunion

I alt
Årsresultat over/under
Medlemstal pr. 31. december 2020
Aktive
Passive
SØFORKLARING
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Balance pr. 31-12-2020
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 i alt

2.787,00
52.294,32
48.310,86
13.000,00
40.000,00
81.145,96
16.947,02
98.092,98
254.485,16

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

195.747,19
16.947,02
212.694,21
41.790,95
0,00
0,00
0,00
254.485,16

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

Hans Sode Kofoed

Kaj Krogh

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

. marts 2021

Inger Lind

Per Henriksen

Revisor

Revisor

SØFORKLARING
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Et underskrevet eksemplar vil
ligge til gennemsyn på generalforsamlingen.
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Budgetforslag for 2021
Budget
2020

Regnskab
2020

Budget
2021

Kontingent

65.000,00

87.850,00

75.000,00

Extra klubhusbidrag

10.000,00

13.200,00

11.000,00

1.500,00

12.300,00

2.400,00

Kommunalt tilskud

0,00

970,04

0,00

Renter

0,00

0,78

0,00

Medlemstilskud

0,00

0,00

0,00

76.500,00

114.320,82

88.400,00

Indskud

Sejlunion

-11.000,00

-11.123,84 -14.000,00

Stander

-2.500,00

-4.048,75

-6.000,00

Kontor

-3.500,00

-3.911,33

-4.000,00

Gaver

-300,00

-475,00

-600,00

Møder/tlf

-200,00

-191,00

-300,00

Trivsel

-27.000,00

Info

-10.000,00

-3.614,00

-5.000,00

Akt.udvalg

-12.000,00

-1.395,95

-7.000,00

Extra klubhusbidrag

-10.000,00

-13.200,00 -11.000,00

-76.500,00

-72.529,87 -82.900,00

Fregatten Hvide Ørn

Årsresultat

0,00

-34.570,00 -35.000,00

41.790,95

5.500,00

Budgetforslaget forudsætter følgende kontingent:
Aktivt medlem
750,00 kr
Passivt medlem

300,00 kr

Nye medlemmer klubhusbidrag
Kajak medlem med opbevaring (aktivt)

300,00 kr
750,00 kr

SØFORKLARING
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I/S Trivsel - Greve Marina - Mågen
Resultatopgørelse for 2020
INDTÆGTER:
Klubtilskud HBK
Extra tilskud HBK
Klubtilskud SHS
Extra tilskud SHS

Ekstra tilskud

Budget
44.650

22.270,00

22.270

58.120,00
18.200,00
26.700,00
5.000,00
174.940,00

68.180
6.000
5.000

21.800,00
13.200,00

Forpagtning husleje
Badepoletter +fastliggere
Indskud nye medlemmer
Øvrige indtægter
INDTÆGTER I ALT.
UDGIFTER:
Elforbrug
Forsikring skat
Møder
Rengøring
Kontorhold porto
Vedligeholdelse bygninger

35.000,00

Vedligeholdelse inventar
Øvrige udgifter
Bank omk.
UDGIFTER I ALT.

Medlem. (01.10.2020)
HBK
218,0
SHS
132,0

48.000
15.000
6.000
10.000

28.099,84

40.800

30.787,76

24.000

276,73
157.133,95

66.920,00

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

Aktiver
25.008,68
258.759,16
61.185,16

AKTIVER

344.953,00

157.133,95

300
144.100

17.806,05

Indb. Klubber Fordel tilskud
44.650,00
30.590,67
22.270,00
18.522,98

350,0

144.100

53.028,18
17.488,89
4.690,00
22.762,55

FOR MEGET BETALT AF KLUBBERNE

Total

Ordinært
44.650,00

Resultat Ekstra tilskud
14.059,03
21.800,00
3.747,02
13.200,00

Status
221.860,02
98.092,98

17.806,05

35.000,00

319.953,00

Kapital primo2020

267.146,95

49.113,95

Passiver

Årets resultat
Kreditorer
andel HBK
andel SHS
Deposita

52.806,05
186.000,99
81.145,96
25.000,00

PASSIVER

344.953,00

_________________ _____
Kasserer I/S Trivsel
HBK revisor

SØFORKLARING

Marianne Pedersen

____________________

__________________

Kirsten Tonnung

Susan Andresen

_____________________

__________________
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Et underskrevet
eksemplar vil ligge
til gennemsyn på
generalforsamlingen.
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Stander op
Ligesom sidste år blev standeren i al stilhed hejst d. 10. april!

Set i mågeperspektiv

Jeg vil også gerne have en
vimpel på min mast
SØFORKLARING
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Generalforsamling, S/I Greve Marina
Herved indkaldes til S/I Greve Marinas ordinære generalforsamling for
2020 & 2021

Tirsdag d. 15. juni 2021 kl. 19:00
På Hedelyskolen i kantinen
Dønnergårds Alle 30, 2670 Greve

Grundet Corona vil der kun være adgang for 1 person pr.
andelshaver!
Der kræves tilmelding senest d. 11. juni 2021
til E-mail: havnen@fwn.dk mærket Mågen eller Hejren.
Der vil være krav om et gyldigt Coronapas for at få adgang!
Der vil endvidere være krav om mundbind, når ikke man sidder ned!
Denne indkaldelse bør være sendt til alle andelshavere/bådpladsejere, men
det ser desværre ud til, at ikke alle har modtaget den. Hvis du ikke har fået
den, kan du henvende dig til Mågens Havnekontor for at få tilsendt hele indkaldelsen med dagsorden og bilag.

SØFORKLARING

10

Juni 2021

Hyggekap
Hyggekapsejladserne er kommet rigtig
godt i gang, der har været ca. 20 deltagende både i hver af de første 3 sejladser.
Sejlvejret kan der heller ikke klages over,
vinden har været frisk med lidt hårde pust,
så sejlgarderoben er blevet godt gennemluftet.
Men der er plads til mange flere både,
benyt denne mulighed til at komme ud på

vandet og få genopfrisket rutinerne, så
man med god samvittighed kan sejle på
sommerferie med familien.

Skarven tænker

Sejladsregler og program kan ses på hjemmesiden under punktet ’Sejladser’.
Resultaterne kan følges på dette link:
www.sejlklubbenhundigestrand.dk
Sejladser
Resultater 2021
Jørgen Lind

Jeg tilmelder mig med
mærket Skarven

Velkommen til nye medlemmer
SHS byder velkommen til:
Moreno Gianola
Reda Visinskyte
Jørgen Fuchs
Andreas Christensen
Nina Hansen
Tina Friis Blomhøj
Niels Haugaard Sørensen
Claus Macholdt
Villy Duvander
SØFORKLARING

Vi glæder os til at se jer på havnen og
til vore forskellige arrangementer og
håber, at I må få glæde
af at være med i SHS.
Vel mødt
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Sejlerudtryk
Indenfor sejlsporten har vi, som et væld af
fagord, som for begynderen kan være
svære at forstå. Bare det at forklare, hvad

et givet ord dækker, kan være svært. Jeg
har fundet en lille liste, som måske kan
hjælpe den ny bådejer på vej.

Sejlads

Kunsten at blive våd og syg, mens man bevæger sig fremad mod
ukendte mål på en dyr og besværlig måde.

At krydse

vil sige at skifte kurs, når man befinder sig alt for langt til højre for
den retning, man ønsker at komme, så man i stedet lægger sig for
langt til venstre.

Kaj

Landingssted i havn, der giver en knasende lyd fra sig, når båden
rammer den.

Kompas

Navigationsinstrument, der registrerer flere forskellige former
for misvisning, og som ved at snurre vildt rundt med nålen, viser, at
der er maskiner og magneter ombord.

Kurs

Den retning, som sejlerskolens instruktør vil have båden til at sejle,
og hvorfra vinden kommer.

Læsiden

Den retning, hvori man kan kaste genstande, væsker eller andet uden
risiko for at møde dem igen et øjeblik efter.

Nord

Den retning i hvilken man finder den geografiske nordpol. Må ikke
forveksles med den vej kompasnålen peger,for det kan variere.
Snart peger den mod den magnetiske sydpol, snart på den magnetiske nordpol og ind imellem i alle mulige andre retninger.

Skrue

Spil - ophængt under båden - som med stor hastighed kan vinde alle
liner, der hænger udenbords, op om sin aksel.

Spiler

Meget stort ballonformet stykke letvægtssejldug, som man oftest ser slæbende i vandet efter en sejlbåd for at sænke farten.

Vindsiden

Den side, en klog mand ikke kaster sit vand.

Yacht

Et fartøj, hvis ejer ikke selv behøver at vedligeholde, eller hvis ejer
kan fratrække alle omkostninger for båden på sin selvangivelse, så
bådens driftsomkostninger dækkes. Betegnelsen bruges også, når
man skal beskrive en båd, før den sælges. Anvendes af mange bådejere om deres fartøj, når de beskriver det for personer, der ikke har
set det, og som sansynligvis aldrig kommer til det.

SØFORKLARING
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Min barndoms ”vand”
Mine forældre købte et sommerhus ved
Solrød Strand i 1941, og her tilbragte jeg
hver sommer min barndoms og ungdoms
år. Den gang var der næsten ingen bebyggelse, så huset lå på det tidspunkt i første
række til vandet. Vegetationen var meget
sparsom. Lyng og et par forblæste poppel
træer var alt, så der var fri udsigt til Køge
Bugt. På grunden var der en hulning ”en
gryde ”, hvor vi kunne ligge og solbade og
få en smule læ.

Jeg var dengang lige fyldt 8 år og fik i
starten lov til at øve mig i at ro, mens båden lå for anker på lavt vand.
Det var først nogle år efter, der kom sejlbåde. Det var de dengang meget populære
Piratjoller, der havde et storsejl og et lille
forsejl. De havde en sænkekøl og et ror,
der var delt, så halvdelen også kunne
trækkes op af vandet. Dermed kunne bådene ligge for svaj på lavt vand, hvis ikke
de blev trukket op på stranden.

Som årene gik, kom der mere bevoksning
og bebyggelse, så huset nu lå som nummer fire fra vandet,og der blev mere læ for
østenvinden.

Jeg fik af
og til lov
til at låne
naboens
Piratjolle,
men nutidens redningsveste
fandtes
ikke, og
min
far
var bange
for, at jeg skulle kæntre, så der blev afsat
grænser for, hvor langt jeg måtte sejle ud i
bugten.

Vandet var det, der altid trak, og hver dag
gik vi en tur til stranden og ned for at
”spytte i havet ”, som min far altid sagde
– hvad vi naturligvis aldrig gjorde. Det
var kun en talemåde.
U n d e r
krigen var
der rationering af
alt
også
træ, så det
var først
efter denne,
der
kom både
på stranden. Min far var en af de første,
som anskaffede sig en lille klinkbygget
jolle. Den var ca. to en halv meter lang og
kunne rumme 3 voksne, hvis det var meget stille vejr, ellers kun en på toften og en
på hækken.

SØFORKLARING

Sejlerskoler var ikke noget, vi kendte til,
så vi var alle selvlærte. Vi fandt ud af at
aflæse havet og se, når der var uvejr på
vej og så søge land i tide.
Vi fik respekt for Køge Bugt.
Den gamle redaktør.
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Aktivitetskalender 2021
15. juni

S/I Greve Marina, Generalforsamling

5. oktober

Dansk Sejlunion

9. november

VHF skole

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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