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Formanden har ordet
også førte til, at traditionen med at synge
standeren op blev taget op igen. Det er
bedst at se standeren gå op til tonerne fra
sang. Tak til alle der var mødt op.
Efter standerhejsningen kunne de fremmødte nyde buffeten i klubhuset. Der er jo,
som alle ved, kommet nye forpagtere af
Café Mågen. Jytte og Ebbe holdt et brag af
en reception i marts for at markerer åbningen af en ny sæson, og det er dejligt at se,
hvordan de har formået at trække folk ind i
cafeen.
Her indledningsvis skal årets største begivenhed på havnen også nævnes. Havneøen
Mågen vil forsøge at gentage sidste års
succes af Vild med Vand den 27. august.
Jeg vil allerede her opfordre alle til at støtte op omkring projektet, da det er et kæmpe arbejde at organiserer alle aktiviteterne
denne dag. Sidste år var det en stor succes
og det er med til at synliggøre sejlerlivet
og aktiviteterne på havnen.

En ny sæson er begyndt og også en ny
formand er kommet til. Vi havde som vanlig generalforsamling i marts og Svend
takkede af efter endnu en tørn ved roret.
På vegne af SHS vil vi endnu en gang sige
tak for indsatsen. Som vanlig, fristes man
til at sige, var der også forslag til vedtægtsændringer på dagsordenen. Den nye
omgang af vedtægtsændringer er nødvendige for at leve op til bankens krav i forbindelse med elektronisk betaling og overførelse af penge. Den ordinære generalforsamlingen var ikke beslutningsdygtig i
forhold til vedtægtsændringer, og der blev
derfor indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. Referater fra begge generalforsamlinger kan læses på klubbens hjemmeside.

Til slut vil jeg takke for valget til formand
for SHS. At det skulle være undertegnede
kom dog lidt bag på mig. Jeg vil selvfølgelig prøve at være så synlig som muligt,
men da jeg har min landkrabbebolig lidt
langt væk fra Mågen, er det ikke hver dag,
jeg er på havnen. I er selvfølgelig altid
velkommen til at kontakte mig med forslag af alle slags - kontaktinfo findes på
hjemmesiden. Til sidst vil jeg opfordre alle
til at støtte op om både bestyrelsen og Øudvalgets arbejde. Der er folk, der gør et
stort stykke arbejde for at få havnen og
klubben til at fungere.
Finn

Den ekstraordinære generalforsamling
blev afholdt i forbindelse med standerhejsningen, hvor klubben officielt markerer
starten på en ny sæson. Det var dejligt at
se det forholdsvis store fremmøde, hvilket

Deadline for stof til næste blad
24. oktober 2017
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SHS’s Generalforsamling,

17-03-2017

1. Valg af dirigent
Formanden, Svend Röttig, bød velkommen og konstaterede, at der
var 17 stemmeberettigede til stede.
Svend foreslog herefter Jette Thøgersen som dirigent. Jette takkede
for valget og foreslog Jørgen Lind som referent og som stemmetællere Kaj Krogh og
Marianne Pedersen. De blev alle valgt, og det konstateredes, at generalforsamlingen
var lovlig og rettidigt indkaldt. Hun gav herefter ordet til formanden.
2. Beretningen.
Svend resumerede kort beretningen, som er udsendt i Søforklaring Feb 2017.
Årets store begivenhed var Vild med Vand arrangementet d. 29. maj 2016. Formålet
var at skabe større interesse for sejlsporten. Marianne fik stor ros for sit engagement i
projektet.
Ø-udvalget har fortsat arbejdet med at renovere Havneø Mågen. Området omkring
Bro 10 er rettet op og forstærket, klubhuset har fået nye tagplader, og toiletterne er
blevet malede og fremtræder nu venlige og indbydende.
Café Mågen har fået nyt bestyrerpar, Ebbe og Jytte, vi ser frem til et godt samarbejde.
Hyggekap'en er en uformel kapsejlads, hvor alle i havnen kan være med. Et godt initiativ der er med til skabe samarbejde på tværs af klubberne.
SHS afholder forskellige arrangementer som standerhejsning, klubaftener med temaer, fisketur til Hven, standernedtagning med afriggerfest m.m. Medlemmerne kan holde sig orienteret gennem klubbladet Søforklaring, Hjemmesiden og info-mails.
Svend kom herefter ind på den højaktuelle situation med højere vandstand i havene.
Vi så det i havnen i januar, hvor vandet stod 20 cm over broerne. I følge langtidsprognoserne kan vi forvente en niveaustigning på 80 cm. I Greve kommune arbejdes der
med planer om at bygge høje diger i kystområderne og sluser ved havnene. Hvis det
får indflydelse på broer og landarealer, kræver det investeringer, hvor skal pengene
komme fra - kommunen?
Der var ingen kommentarer, og beretningen blev godkendt.
3. Regnskab
Hans Kofoed fremlagde regnskabet. Mange indmeldelser pyntede på det, selv om der
også har været et frafald. Det samlede årsregnskab viste et overskud på 3.914,20 kr.
Ingen kommentarer til regnskabet, der blev godkendt.
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Hans opfordrede til at tilmelde sig PBS betaling, det letter
arbejdet og billiggør processen.
4. Indkomne forslag
Forslag til revision af Vedtægter §12
Bestyrelsen har foreslået at sætningen: Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand som kasserer slettes i sidste afsnit af §12. Fra Aage Jaenicke er der kommet et ændringsforslag, som består af en tilføjelse til ovennævnte
sætning: Kassereren kan - via netbank - efterfølgende og egenhændigt, betale de løbende regninger i forbindelse med ovennævnte dispositioner.
Baggrunden for, at en ændring er nødvendig, er, at SHS's bankforbindelse (Danske
Bank) har gjort opmærksom på, at foreningens praksis med, at kassereren alene betaler løbende regninger gennem netbank, som det har været praksis i mange år, ikke er
forenelig med vedtægternes formulering: Ved økonomiske dispositioner kræves dog
underskrift af såvel formand som kasserer.
Hans gennemgik den korrespondance, der har været med Danske Bank, hvoraf det
klart fremgik, at nuværende formulering skal ændres for, at kassereren fortsat kan
bruge netbank. Hvis sætningen: Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift
af såvel formand som kasserer, imidlertid blev fjernet, ville der ikke være nogle problemer. SHS havde fået en dispensation på 1 år fra sidste års vedtægtsændring. Andre
løsninger blev ikke anset for mulige.
Det viste sig i øvrigt, at Dansk Sejlunions standardforslag til vedtægter heller ikke
tager højde for dette problem.
Aage argumenterer sit forslag med, at det formindsker risikoen for misbrug af foreningens økonomiske midler fra enkelt personer i en bestyrelse.
Johannes Bührmann: i en anden sejlklub havde man indført et max. Beløb, kassereren
måtte udbetale alene. Da man ikke vidste, om Danske Bank ville godkende dette i
SHS's tilfælde, kunne der være en risiko for, at det måtte ændres igen.
Marianne: hvis banken er tilfreds, kan vi vel alle være tilfredse.
Generalforsamlingen skal derfor forholde sig til, om den har tillid til, at kassereren vil
føre regnskabet på hæderlig vis. Det blev bemærket, at formanden selvfølgelig har
adgang til regnskaberne på bankkontoen, og derfor til enhver tid kan kontrollere, at
der ikke forekommer uregelmæssigheder.
Efter denne redegørelse gik dirigenten over til afstemning ved håndsoprækkelse:
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Aage Jaenickes ændringsforslag
0 stemmer for
Bestyrelsens forslag
16 stemmer for
Bestyrelsens forslag er dermed vedtaget.
Forslag til revision af Vedtægter § 4
Bestyrelsen foreslår en præcisering af "Aktive medlemmer", så der står: Er myndige
personer med eller uden egen båd.
Begrundelsen er, at man ønsker at tydeliggøre, at det ikke er et krav for aktive medlemmer, at de er bådejere.
Der var ikke spørgsmål til dette, og dirigenten gik direkte over til afstemning:
Forslaget blev vedtaget med 16 stemmer for.
En vedtægtsændring kræver jf. vedtægterne § 15, at min. 1/3 af foreningens medlemmer er til stede på den ordinære generalforsamling, i modsat fald indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med standerhejsning d. 8. april 2017.
Forslag til ændret kontingent
Dette punkt blev flyttet til behandling under punkt 5.
Forslag til bedre udnyttelse af mastehusene
Aage Jaenicke har fremsendt et forslag om at udvide kapaciteten af mastehusene ved
at reducere afstanden mellem hylderne og tilføje en ekstra hylde. Der foreslås samtidig en mere struktureret placering af masterne på hylderne, hvorved det skulle være
muligt at få alle master ind i det nye mastehus med taljer.
Der var stor enighed om, at mere disciplin er ønskelig, når masterne lægges på plads.
Svend: ombygninger i mastehusene er ikke noget, der kan besluttes i klubregi, det er
Ø-udvalget, der har ansvaret for det. Forslaget er derfor videregivet til Ø-udvalget
med gode ideer og skal ikke til afstemning.
Store master bør f.eks. have plads i det nye mastehus i fornuftig højde i forhold til
mastevognen.
Marianne: da der er plads nok i de 2 mastehuse tilsammen, er der ikke grund til at
bruge penge på en ombygning. Men mere selvjustits, JA.
Ø-udvalget vil komme med nye retningslinjer.
5. Budget og kontingent for 2017
Bestyrelsen har fremsendt et forslag om at hæve kontingentet fra 650 kr. til 750 kr.
årligt pr. medlem. Samtidig hæves klubhusbidraget (engangsbeløb) for nye medlemmer fra 200 kr. til 300 kr. Kontingent for passive medlemmer uændret 300 kr. årligt.
Forslaget begrundes med, at Trivsel, der har ansvaret for klubhuset, ønsker at opbygge
en pulje til dækning af større omkostninger til vedligeholdelse af klubhuset, der ældes
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og slides. De 2 klubber på Mågen, HBK og SHS, ønsker derfor at hæve klubkontingentet med 100 kr.
Forslaget blev vedtaget med stor majoritet.
Hans gennemgik derefter budgettet, og da der ikke var yderligere kommentarer, blev
det godkendt.
Marianne gennemgik I/S Trivsels regnskab og budget. Det viste et pænt overskud,
hvilket skal ses i lyset af det ekstra tilskud fra SHS og HBK.
6. Valg af formand
Svend Röttig havde meddelt, at han ikke ville genopstille. Finn Dalhoff havde stillet
sig til rådighed som kandidat, og på dagen meldte Johannes Bührmann sig også som
kandidat. Inden afstemning trak han dog kandidaturet tilbage, da han erfarede mulighed for at blive valgt ind i bestyrelsen på en vakant plads.
Finn Dalhoff blev derefter valgt.
7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem
Der meldte sig 3 kandidater til posten. Svend Röttig (trak sig dog, da der var flere
kandidater), Johannes Bührmann og Kaj Krogh. Ved skriftlig afstemning fik:
Johannes Bührmann 10 stemmer, dermed valgt til bestyrelsen
Kaj Krogh
5 stemmer
8. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
Kaj Krogh valgt som suppleant til bestyrelsen, jf. punkt 7.
9. Valg af 2 revisorer: Inger Lind og Per Henriksen - genvalg
Valg af 1 revisorsuppleant: Hans Otto Thøgersen - genvalg
10. Valg til udvalg
Infoudvalg: Ib Christiansen, Jørgen Lind, Finn Dalhoff og Svend Röttig - genvalg
Sejladsudvalg: Jørgen Lind, Steen Jørgensen genvalg, Johannes Bührmann - nyvalg
Aktivitetsudvalg: Bente Henriksen med flere ad hoc medlemmer - genvalg.
Havnebestyrelsen: Marianne Pedersen - genvalg.
11. Eventuelt
Marianne opfordrede til at møde op på Hundige Havns generalforsamling d. 26. april
2017, det er vigtigt, at Mågen er repræsenteret, der er bl.a. valg til havnebestyrelsen,
og der skal stemmes om Hundige Havn skal ændre navn til Greve Marina.
Der er i år igen "Vild med Vand" arrangementer: d. 10. juni på Hejren og d. 27. august på Mågen.
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Havneø Mågen er kommet på facebook!!
WiFi signalet er rimeligt udenfor, men desværre svagt indendørs. Det vil kræve ekstra installationer at få det bedre - er der penge til det?
Kontingentet til Havnen vil fremover blive opkrævet 1 gang om året.
Herefter kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen.
Den ny formand Finn fik af Svend overrakt et splinter nyt flag og stander til flagstangen. Det bliver flot til standerhejsningen d. 8. april 2017.
Svend fik overrakt nogle flasker som tak for det store arbejde som formand i 4 år.
Finn takkede for valget og glædede sig til formandskabet, selv om han nok ikke bliver en hyppig gæst på havnen, da han bor i Hillerød.
Jørgen Lind
Referent.

Jette Thøgersen

Dirigent
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Ekstraordinær Generalforsamling
8-04-2017
1. Valg af dirigent
Vores nye formand, Finn Dalhoff, indledte sit første officielle job med at byde velkommen til den Ekstraordinære Generalforsamling. Jette Thøgersen blev foreslået
som dirigent, og hun blev valgt.
Der var 13 stemmeberettigede til stede.
Den officielle indkaldelse til den Ekstraordinære Generalforsamling blev offentliggjort d. 19. marts 2017, dvs. en dag for sent i forhold til krav om 3 ugers varsel. De
fremmødte blev spurgt, om de kunne godkende, at generalforsamlingen var lovlig og
beslutningsdygtig. Der var enstemmig godkendelse.
2. Godkendelse af reviderede klubvedtægter
Finn resumerede kort argumenterne for de ændringer til §4 og §12, der blev vedtaget
på den ordinære generalforsamling.
Marianne kommenterede til §12, at der selvfølgelig altid er risiko for, at der kan ske
uregelmæssigheder, men med en seriøs og omhyggelig revision og den mulighed, at
formanden til enhver tid kan gå ind og se posterne på bankkontoen, er der ingen grund
til at se spøgelser.
Svend Nielsen nævnte muligheden for at indføre et max. beløb, som kassereren kan
udbetale alene. En mulighed kunne også være, at få banken til at informere kasserer
og formand, når der trækkes et beløb over en vis størrelse. Bestyrelsen blev opfordret
til at undersøge denne mulighed
Da der ikke var flere kommentarer, blev forslagene sat til afstemning ved håndsoprækning.
§4 blev vedtaget med 13 stemmer, ingen stemte imod.
§12 blev vedtaget med 13 stemmer, ingen stemte imod
3. Eventuelt
Marianne beklagede på havneudvalgets vegne, at der til den kommende generalforsamling fejlagtigt var blevet sendt et regnskab ud for 2015. Det korrekte regnskab for
2016 er efterfølgende sendt ud. Fejlen skyldes trykkeriet, der havde opgaven at trykke
og udsende indbydelse og regnskaber.
Jørgen Lind
Referent

Jette Thøgersen
Dirigent
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Klip fra

Hundige Havns Generalforsamling

27-04-2017
Formanden Kurt Palmqvist bød velkommen og efter valg af dirigent, fremlagde han havnebestyrelsens beretning for de 94 fremmødte medlemmer (20 fra Mågen). Kurt sporede
en vis optimisme for havnen. Den er nu den 3. største havn i Danmark. Hejren har stort
set samme antal ledige bådpladser som sidste år dvs. 60, mens der var færre på Mågen,
hvor der er 331 solgte og udlejet, 45 tomme og 3 fastliggere.
Måling af sand ved molehovederne gennem 2 år viser, at aflejringerne ikke har ændret
sig. En glædelig nyhed er, at vi fra Kystinspektoratet har fået lov til at lægge opgravet
sand på kysten i stedet for at skulle dumpe det ude i havet, hvilket vil spare os penge.
Turistkontoret har fået større søgning, og Greve kommune har fremstillet en ny turistbrochure. Kommunen venter snart at få borger nr. 50.000, og Hundige Havn vil markere
dette med et gavekort til denne.
Café Mågen har fået nyt forpagterpar, som fungerer godt og ønskes held og lykke.
Arrangementet ”Vild med vand” var en stor succes med mange besøgende og vil blive
gentaget 10. juni på Hejren og 27. august på Mågen.
Til forebyggelse af mulig oliekatastrofe er der bygget et hus på Hejren til opbevaring af
flydespærring.
4. januar steg vandet 157 cm over daglig vande og oversvømmede broer og tilkørselsveje
til havnen.
Havnen kan højst klare yderligere 50 cm! Man overvejer at forhøje ydermolerne med en
halv meter.
På Mågen er det kommunale tilskud anvendt til renovering af de offentlige toiletter.
Efter godkendelse af beretningen og regnskaber og budget var der 2 forslag fra bestyrelsen;
1. Hundige Havn ændrer navn til Greve Marina.
Mågens havnefoged, Thomas Sand, spurgte om Hundige Havnevej så også skulle ændre
navn, men fik ikke svar. Der var mange indlæg for og imod. Kommunens repræsentanter oplyste, at et enigt byråd anbefalede det nye navn. Det ville være omkostningsfrit,
idet kommunen ville give et tilskud på kr. 200.000 til dækning for evt. udgifter. Sejlerne
behøver ikke ændre hjemstavnshavn på deres båd.
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Ved skriftlig afstemning var der 79 for forslaget, og det er hermed vedtaget. Da der ikke
var tilstrækkelig fremmødte medlemmer, kræver dette en ekstraordinær generalforsamling, som vil blive indkaldt.
2. Vedtægterne § 4 andet afsnit tilføjes: Herved forstås ved brev eller elektronisk (email eller lignende)
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Valg. De opstillede medlemmer blev genvalgt
Carsten Ring, HBK blev valgt som suppleant
Formanden sluttede med at takke for et godt og konstruktivt møde og for fremmødet.
Det fulde referat kan fås på havnens kontor
Den gamle redaktør.

Café Mågen
Café Mågen holder åbent fra kl. 10.00 til kl. 20.00 alle ugens dage.
Vi sørger for mad og drikke til havnens sejlere og andre gæster:
Dagens ret: mandag til fredag

75,00 kr

Stegt flæsk med persillesovs hver onsdag
Desuden smørrebrød, små lune retter m.m.
se opslag i caféen.
Café Mågens tlf. 30 96 30 70
Pinselørdag skal der være fest på havnen med musik og mad.
Grill hvis vejret tillader. Pris 125 kr.

Velkommen til nye medlemmer
Et stort velkommen til klubben SHS skal
lyde til Jimmy Mouritzen, Ezzelino Robol, Michael Jensen, Thomas K. Nielsen
og Karim Akdeniz.

Vi glæder os til at se jer på havnen og til
nogle af vores forskellige arrangementer
og håber, at I må få glæde af at være med i
SHS.
Vel mødt
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Nyt fra Ø-udvalget
Mandag den 27. februar dukkede rigtig
mange op i klubhuset for at smage Jyttes
mørbradgryde og høre CT-bandet spille.
Det blev en hyggelig aften med dejlige
toner fra musikken og lækker mad til ganen. Det bliver helt sikkert ikke sidste
gang, vi lægger ører til bigbandet!
Jytte og Ebbe
åbnede
Café
Mågen den 1.
marts med en
helt fantastisk
reception den
18. marts, hvor
der var dejlig
mad og drikke og festlig musisk underholdning. Med sådan en åbning kan det
kun gå forrygende for caféen fremover.

På havnens generalforsamling den 26.
april blev det med et meget stort flertalt
vedtaget, at Hundige Havn skifter navn til
Greve Marina. DOG kræver denne vedtagelse en ekstraordinær generalforsamling,
som vil finde sted den 7. juni. Dagsorden
er udsendt.
Mange både er kommet i vandet nu, og
vinteropbevaringspladserne skulle så gerne være klar til at blive brugt som parkeringspladser. Fik du ryddet op efter dig? –
ja, selvfølgelig gjorde du det! Og tak for
det!

Den 8. marts holdt vi vores årlige orienteringsaften, hvor en hel del sejlere kom og
var med til at sætte dagsordenen for, hvad
vi skal arbejde videre med i den nærmeste
fremtid. Dejligt med idéer, men endnu
bedre med medlemmer, der melder sig til,
i samarbejde med os og andre sejlere, at
føre idéerne ud i livet. Bl.a. kom vi samme aften på Facebook, og der er allerede
mange, der er med. Så skal vi bare have
den vedligeholdt, samt sat gang i div. udvekslinger også.

Søndag den 11. juni inviterer vi alle til
at komme og give et nap med til at få
vores ø til at se lidt bedre ud inden den
store sejlsæson. Vi skal have malet lidt,
frisket legepladsen og petanquebanen
op, samt hygget over morgenkaffen fra
kl. 9.00 og lidt frokost ved 12.30-tiden.
Vi håber at se rigtig mange denne dag.

Den 22. marts var vi igen samlet i klubhuset, denne gang for at høre Anna og HP
fortælle om deres fantastiske sejlads sydover mod Middelhavet. Dejligt de ville
fortælle om turen, og dejligt så mange
igen fandt vejen til klubhuset. Næste år
har Anna og HP lovet at komme og fortælle om, hvor langt de kommer/kom denne sommer.

Vel mødt den 11. juni og rigtig god sejlsæson ønsker vi jer alle.
Ø- udvalget
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Vild med vand – havneøens dag
Som det sikkert efterhånden er alle bekendt, afholder vi havneøens dag
søndag den 27.august .
På nuværende tidspunkt har vi nogle idéer,
samt nogle aktører på plads, men hvad
synes du, dagen skal indeholde??
Kom og lad os høre dine idéer, samt hvad
du eventuelt selv kan byde ind med på
dagen,
onsdag den 24. maj klokken 19.00 i
klubhuset.

Jens Koch fra Dansk Sejlunion holdt d. 19. februar et lærerigt foredrag om el og galvanisk tæring
i både. Der var stor tilslutning og spørgelyst, og
det kan anbefales at anskaffe hans bog med mange eksempler på, hvad man bør gøre eller henholdsvis ikke bør gøre.
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Hyggekap
Hundige Havns Hyggekap er den fælles kapsejlads for begge havneøers klubber.
Årets Hyggekap består af i alt 22 sejladser.
Første sejlads er torsdag d. 18. maj og fortsætter hver torsdag frem til september. Regler og yderligere oplysninger kan du finde på
hjemmesiden under ”Sejladser”. Her kan du
også løbende se den aktuelle stilling efter
hver sejlads. Det er gratis at deltage.

Set i mågeperspektiv

Jørgen

Herfra kan jeg se den
nye formand

Billeder fra standerhejsningen

Den nye formand
Irlins bag/værk
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The Great Tea Race
Alle tiders race fandt sted i 1866, hvor tre
af de deltagende ”tea clippere” kom tilbage til London samtidigt, dvs. inden for 1
time og 15 minutter - efter en sejlads på
99 døgn og på 14.000 sømil.

Cutty Sark for fulde sejl
Cutty Sark deltog i det årlige Tea Race fra
Kina og til Storbritannien i1872. De gale
englændere skulle jo nødvendigvis have
deres daglige Five o’clok Tea, og der var
mange penge på spil for at bringe årets
første høst hjem fra Kina, den såkaldte
Premium Tea. Konkurrencen var hård om
at blive det første skib, der kom tilbage
med årets første last, og det kaldte på de
bedste kaptajner og besætninger og ikke
mindst på de hurtigste skibe.

Her vises den rute en af deltagerne, Ariel,
valgte
Cutty Sark var ikke med i denne sejlads,
men kom med i 1872, hvor konkurrenten
var Thermopylae. Begge sejlskibe afsejlede samtidigt fra Shanghai i Kina. Cutty
Sark var kommet 400 sømil foran konkurrenten, da hun mistede roret under en
storm ved Kap det Gode Håb ved Afrikas
sydspids. I stedet for at gå i nødhavn fik
man ude til søs i stormvejret rigget et provisorisk ror til og fortsatte sejladsen. Cutty
Sark kom derfor først til London 7 dage
efter Thermopylae
Dagene for de store, stolte ”tea clippere”
var imidlertid ved at være omme. I 1869
åbnede Suez kanalen og afkortede ruten
mellem Kina og England med 3.300 sømil. På samme tid var dampmaskinen
igennem en rivende teknologisk udvikling. En damper kunne gå igennem Suezkanalen ved egen kraft. Det kunne sejlskibene ikke, de behøvede slæbebådsassistance. Damperne var nu i stand til at sejle

Ariel med Taeping liggende agten for.
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Sark og Thermopylae, der var oppe mod
hinanden. I 10 år i træk kunne Cutty Sark
trække sig ud som vinder af årets sejlads.
Hun var og blev havets stolteste svane.
Efterfølgende endte hun efter en lang omtumlet tilværelse som museumsskib i
Greenwich.

betydeligt hurtigere, og de kunne medbringe 2 eller 3 gange så stor en last.
De store, stolte ”tea clippere” måtte finde
andre muligheder. Skibene begyndte så at
eksportere uld fra Australien til Europa
dvs. London. Endnu kunne sejlskibene
konkurrere på de lange, oceangående
strækninger. Det var endnu engang Cutty

Svend.

Cutty Sark
Hvorfra stammer navnet Cutty Sark?
Første gang, det optræder, er i et digt af
Robert Burns. Robert Burns (1759 –
1796) betragtes som Skotlands nationaldigter. Han skrev blandt meget andet, i sit
korte liv, også digtet om Tam o’ Shanter.
Tam sidder som så mange gange før på
den lokale kro sammen med krofatter og
kromutter samt en af drukvennerne. De
sidder lunt og godt foran den åbne pejs,
hvor ilden buldrer lystigt. De har siddet
der alt for længe og har fået meget godt
skotsk whisky og ale indenbords. Tam har
efterhånden fået en ordentlig kæp i øret,
og både dømmekraften og balancen er
usikker, Tam har helt enkelt delirium.
Men en ting nager den gode Tam, han må
se at komme hjem til konen, der venter
derhjemme. Et frygteligt perspektiv, Tam
ved af års erfaring, at dette møde ikke
bliver behageligt.

Pludselig åbner kirken sig og står som på
gloende pæle, der er lys i alle vinduer.
Hekse, djævle, spøgelser og grinende skeletter hopper og springer omkring. Tam
sporer sin hest for at komme hurtigt forbi
det frygtelige syn, men en ganske ung og
smuk pige, kun klædt i et meget kort skørt
- a Cutty Sark- springer ud efter ham og
når at få fat i hestens hale. Det er heksen
Nannie Dee, der er på spil.

Udenfor trækker det også op til et uvejr.
Det lyner og tordner allerede, men Tam
må ud i det, så han stiger op på sin gode,
trofaste hest, Meg, den kan næsten finde
hjem af sig selv. Uvejret tager til, og da de
passerer den lokale kirke står himmel og
hav i et, og det lyner og tordner uafbrudt.

Hvordan historien fortsætter, må du selv
finde ud af, men altså: Navnet Cutty Sark
stammer fra Robert Burn’s digt om Tam
o’Shanter.
Svend
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Cutty Sark som museumsskib
Faktaboks
Skibet blev søsat i 1869
Skroglængde 64,8 meter, længde
overalt 85,3 meter
Deplacement 2.100 ton i praksis
svarende til fortrængning af
2.100 m3 vand ved en dybdegang på 6.1 meter
Bredde af skrog 11,0 meter
Sejlføring 32.000 kvadratfod
svarende til ca. 3.200 kvadratmeter.

Cutty Shark stå nu i en tørdok i Greenwich i London syd for Themsen. Dokken
er overdækket med et glastag, så man kan
komme ned i tørdokken og se det elegante
undervandsskrog, der er kobberforhudet
dvs. beklædt med kobberplader for at forhindre begroning.

Længde på højeste mast 152 fod svarende
til godt 43 meter.
Maksimal registreret hastighed 17,5 knob
Museumsskib og under restaurering i perioden 2006 - 2012. Var i denne periode
udsat for en voldsom brand. Er nu restaureret og fremstår i sin fordums pragt. Ligger i dag i en glasoverdækket tørdok i
Greenwich i London Havn lige overfor
Isle of Dogs.
Galionsfiguren er selvfølgelig heksen
Nannie Dee, som den gode Tam o’Shanter
hilste på hin nat.

I gamle dage var skibe lavet af træ og
mænd af jern. Senere hen blev det omvendt, nu var skibe lavet af jern og mænd
af træ. Det er måske meget rigtigt, men
der er som bekendt altid noget eller nogen,
der er anderledes. Cutty Sark var en hybrid. Hybrid betyder ”en krydsning” mellem forskellige arter eller ting. Cutty Sark
var bygget med jernspanter og –
dæksbjælker, medens skrogets yderbeklædning og de forskellige dæk
bestod af gedigne teaktræsplanker.
Denne fremgangsmåde skulle gøre
skroget stærkere og mere stift. Samtidigt med, at det gav mere plads i
lastrummene.

Svend.
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Tsunami
ved tsunamibølger frem for almindelige
bølger er, at de har meget lange bølgelængder og lav bølgehøjde, hvilket gør, at
man måske slet ikke opdager bølgen, hvis
man sejler ude i åbent hav med stor vanddybde. Det er hele vandmassen fra havbund til vandoverflade, der er sat i svingninger, så bølgen indeholder uhyre store
energimængder. Det er karakteristisk for
en sådan bølge, at den bevæger sig med
meget stor hastighed, op til 800 – 900
kilometer i timen.

Nedenstående er et citat fra ”National
Geographic”
”Jordskælv, tsunami og et ødelagt atomkraftværk. Den 11. marts 2011 oplevede
Japan en af de værst tænkelige katastrofer,
der kostede over 10.000 mennesker livet
og gjorde mange flere hjemløse. Sorg og
angst har sat sine tydelige spor i japanernes liv, og området omkring atomkraftværket Fukushima, bliver aldrig det, det
var”.

Når bølgen ”går i land” bliver bølgelængden stærkt formindsket, men til gengæld
bliver bølgen betydeligt højere. Til sidst
bryder den i havstokken, kan skylle mange kilometer ind i land og kan smadre alt
på sin vej. Vi har alle set de mange rædselsbilleder i fjernsynet.
Svend.
Jordkloden er dækket af en skorpe, der i
virkeligheden ikke er særlig tyk, relativt
set, omkring 7 kilometer under oceanerne,
og i gennemsnit 40 kilometer under kontinenterne. Denne yderste jordskorpe er
ikke homogen og sammenhængende, men
delt op i en række plader. Lidt ligesom et
hårdkogt æg man har slået på med en teske for at få skallen af. I disse brudflader
sker der ting og sager. Langs nogle randflader bevæger pladerne sig mod hinanden, andre steder glider de fra hinanden.
Når to plader støder sammen, bliver den
ene plade trykket ned under den anden.
Hvis dette sammenstød sker ude i havet
bliver vandmasserne sat i voldsom bevægelse, og en tsunamibølge kan opstå. Et
vulkanudbrud på havbunden kan også
fremkalde en tsunamibølge Det specielle
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Aktivitetskalender
2017
24. maj

Møde om Vild med Vand, se side 13

3. juni

Pinsefest, Café Mågen, se side 11

7. juni

Hundige Havn, Ekstraordinær generalforsamling. Kl. 19 Arenaskolen

11. juni

Oprydning på havnen, se side 12

27. juni

Sidste klubaften før sommerferien

Juli

Sommerferie

8. august

Første klubaften efter sommerferien

27. august

Vild med Vand, se side 13

14. oktober

Fisketur til Hven

11. november

Stander ned - Afriggerfest

HUSK!

Fællesture og grillaftener efter behov, se
hjemmesidens kalender.
God sommerferie

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