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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:
Sejladsudvalg
Aktivitetsudvalg:

Ib Leif Christiansen
Jørgen Lind
Bente Henriksen

46 15 11 01
46 15 15 97
30 13 82 51

Ø-udvalg
For SHS

Marianne Pedersen

26 84 18 62

Dette nr. af SØFORKLARING er kun udgivet elektronisk
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Formanden har ordet
endnu en gang. Referat fra generalforsamlingen gengivet senere i dette blad, men
kan også ses på dette link:
http://sejlklubbenhundigestrand.dk/wp content/uploads/Referat -af-SHSgeneralforsamling-2020.pdf
COVID-19 situationen har medført en
række aflysninger: standerhejsningen som
blev foretaget alene af Hans på den aftalte
dag, besøget af Dansk Sejlunion, Greve
Marina’s generalforsamling og Vild med
Vand. Selvom fase 2 af genåbningen af
Danmark i skrivende stund er sat i værk, er
der stadig en række forhold, der skal overholdes. Dette gælder først og fremmest
forsamlingsforbuddet på mere end ti personer og anbefalingen om at holde mindst
1 meter afstand.

Kære SHS’er.
Danmark har praktisk talt være lukket ned,
siden vi afholdt generalforsamlingen den
6. marts. Nedlukningen har haft stor betydning for hele samfundet og dermed
også for arbejdet i bestyrelsen. Det planlagte bestyrelsesmøde den 16. marts blev
selvsagt aflyst, og vi har ikke afholdt noget officielt bestyrelsesmøde endnu. Men
har dog set hinanden på havnen med behørig afstand.

Hvordan COVID-19 situationen får indflydelse på sommerens aktiviteter og ikke
mindst på planlagte togter til sommer er
ikke til at sige. Bliver det kun muligt at
sejle i danske farvande og anløbe danske
havne? Vil havnene være åbne for gæster
med hensyn til bad og toiletbygninger? Vi
må vente og se. Jeg opfordrer til at følge
nyhederne på Dansk Sejlunions hjemmeside, hvor der opdateres på situationen og
hvilken indflydelse, det har på livet og
aktiviteterne i sejlklubberne.

Jeg vil gerne starte med at sige tak for en
god generalforsamling og stor tak til bestyrelsen, både til dem der tager en tørn
mere og velkommen til Jette Thøgersen
som ny suppleant. Der skal også lyde en
stor tak til Steen og Svend, der efter mange år på forskellige poster har valgt at
stoppe. Vore revisorer Inger og Per og
Hans Otto (revisorsuppleant) tager også et
år mere. Bente indvilligede også i at stå
som primusmotor for aktivitetsudvalget

I SHS går vi ind for at efterleve Sundhedsstyrelsens vejledninger. Pas på hinanden
og jer selv når vi mødes på havnen. Rigtig
god sommer til alle SHS’er.
Bestyrelsen

Deadline for stof til næste blad
1. oktober 2020
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SHS’s Generalforsamling,

6. marts 2020

Efter den traditionelle skipperlabskovs startede generalforsamlingen kl. 19.00 .
1. Valg af dirigent
Formanden, Finn Dalhoff, bød velkommen og gjorde specielt opmærksom på,
at klubbens stiftende generalforsamling fandt sted på denne dato for 40 år
siden.
Finn foreslog herefter Jette Thøgersen som dirigent og Jørgen Lind som referent. De blev begge valgt. Jette takkede for valget, foreslog som stemmetællere Lone Röttig og Lone Japp og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og rettidigt indkaldt. Hun gav herefter ordet til formanden.
Der var 13 stemmeberettigede til stede.
2. Bestyrelsens beretning
Finn henviste til den skriftlige beretning og uddybede med nogle supplerende
kommentarer.
Bestyrelsesmøder/Fællesmøder - Det er vigtigt at samarbejde med HBK om en
række aktiviteter på Mågen, og ikke mindst behovet for vedligeholdelse af
øens faciliteter. Det forventes, at der kommer øgede udgifter til klubhuset,
broer, sejlerskole og lignende. Mulig kontingentforhøjelse næste år! Formanden kunne dog komme med den glædelige meddelelse, at der ikke er pæleorme i broerne. Der blev givet udtryk for et ønske om en lidt bedre kommunikation og gerne flere fælles klubarrangementer.
Medlemmer - SHS's medlemstal ligger fortsat stabilt omkring 100, men med et
stigende antal ældre. Finn viste på en kurve, at der er "underskud" i næste
generation. Finn ønskede også, at SHS'ere lærte hinanden bedre at kende - en
broformand for hver bro?
Vild med Vand - Havneø Mågen deltog også i 2019 i dette arrangement, som
krævede et stort arbejde fra frivillige. Det er besluttet at deltage igen i 2020.
Greve Marina - Finn har været inviteret til et orienteringsmøde mellem kommunen og Greve Marina, og han håber, at de har fået en bedre forståelse for
Mågens problemer med nedslidte broer og forringet vanddybde.
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Søforklaring - Det er eneste sejlklub blad i Køge Bugt. I år har
redaktionen yderligere lavet et Jubilæumsskrift.
Finn afsluttede med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde.
Der blev stillet spørgsmål omkring samarbejdet mellem klubberne, og der
kom forskellige ideer på bordet. Herefter blev beretningen godkendt med applaus.
3. Regnskab for 2019
Hans Kofoed gennemgik regnskabet for SHS, som viste et lidt større overskud
end budgetteret. Den lidt store udgift til standere skyldes indkøb til lager, og
en stor stander ved indkørslen til Mågen.
Marianne Pedersen gennemgik regnskabet for Trivsel, som viste et pænt overskud. Den store udgift til vedligeholdelse af bygninger skyldes, at hele klubhuset blev malet.
Begge regnskabet blev godkendt.
4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
5. Budget
Hans gennemgik budgettet for 2020. Aktivitetsudvalget forventes at skulle
bruge et større beløb til særlige arrangementer i forbindelse med 40 års jubilæet.
Budgettet blev godkendt med uændret kontingent.
6. Kontingent og indskud
Aktivt medlem 750,00 kr.
Passivt medlem 300,00 kr.
Klubhusbidrag (ved indmeldelse ) 300,00 kr.
Kajakmedlem med opbevaring (aktivt ) 750,00 kr.
7. Valg af formand
Ikke relevant, da formand vælges i ulige år.
8. Valg af kasserer.
Hans Kofoed genvalgt for en periode af 2 år
SØFORKLARING
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9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bente Henriksen genvalgt til bestyrelsen. Kaj Krogh nyvalgt til bestyrelsen.
(Steen Jørgensen ønskede ikke genvalg). Marianne Pedersen genvalgt som
suppleant. Alle for en periode af 2 år.
Jette Thøgersen er valgt som suppleant for en periode af 1 år.
10. Valg af revisorer
Inger Lind og Per Henriksen genvalgt som revisorer, og Hans Otto Thøgersen
genvalgt som revisorsuppleant.
11. Valg til havnebestyrelsen for S/I Greve Marina
Johannes Bührmann er valgt som suppleant for en periode af 2 år til havnebestyrelsen.
12. Valg til udvalg
Infoudvalg: Ib Christiansen, Jørgen Lind og Finn Dalhoff genvalgt. Kaj
Krogh nyvalgt. (Svend Röttig ønskede ikke genvalg)
Sejladsudvalg: Det blev besluttet midlertidigt at nedlægge dette udvalg.
Aktivitetsudvalg: Bente Henriksen genvalgt.
13. Eventuelt.
Finn indledte med en information om, at der vil blive nogle jubilæumsarrangementer. Gode ideer er meget velkomne.
Der er planlagt en klubaften d. 31. marts 2020, fælles med HBK og GS, hvor
Dansk Sejlunion vil orientere om, hvilke fordele og muligheder klubberne
har af medlemskabet.
Marianne gjorde opmærksom på Ø-udvalgets orienteringsmøde d. 10. marts
og opfordrede til at møde op. Hun udtrykte også glæde over, at der ikke er
fundet pæleorme i broerne, men var alligevel bekymret for udgifter til andre
vedligeholdelsesopgaver. Tilsanding og uddybning er ved at blive et stort
problem. Der blev også opfordret kraftigt til at møde op til Greve Marinas
Generalforsamling d. 28. april, hvor der bl.a. skal vælges nye medlemmer til
bestyrelsen.
Jørgen kom med et forslag til at blive klogere på, hvor SHS medlemmerne
har deres både liggende, og hvad deres interesser er for klubben. I forbindelse med den kommende søsætning vil vi prøve at få en snak med hvert medlem, når båden skal i vandet. Der skal udarbejdes et skema med nogle
SØFORKLARING
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spørgsmål om f.eks. bådtype, kendskab til Søforklaring, hjemmeside, o.lign.
Vi håber, at alle vil tage positivt imod dette initiativ.
Ib ønskede at sige tak til Svend for hans engagement og de mange spændende sejltekniske artikler, han har bidraget med i Søforklaring. Ib fortsatte med
et resumé af bladets historie fra det første blad, der udkom allerede 1 måned
efter klubbens stiftelse. Det fik sit navn efter en konkurrence, hvor Svends
forslag vandt, og er brugt fra blad nr.2. I starten sørgede Hans Otto for trykningen, senere hjalp Børge Olsen og derefter Carl Aage. Jes Hermansen stod
for opsætningen i mange år, indtil Jørgen overtog i 2007.
Da der ikke var flere indlæg, afsluttede dirigenten generalforsamlingen med
tak for god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten, og han overrakte en vingave til Steen og
Svend som tak for mange år i bestyrelse og udvalg. Afslutningsvis også en
stor tak til de tilstedeværende for fremmøde.
Jørgen Lind
Referent
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Ø-udvalget orienterer
Ø-udvalget afholdt d. 10. marts et møde
for Mågens klubber.

Der kom forskellige
forslag til hvordan, vi
kan holde vores havneø pæn.

Hovedformålet var at give en orientering
fra en undersøgelse af broernes tilstand.

Et fuldt referat kan ses på dette link:
http://sejlklubbenhundigestrand.dk/wpco nt e n t/ up lo ad s/ % C3 %9 8 - u d va l g orientering-20.03.20.pdf

Man havde frygtet, at de kunne være angrebet af pæleorme, men det viste sig
heldigvis ikke at være så alvorligt - endnu!
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Velkommen til nye medlemmer
SHS byder velkommen til:
Uffe Wichmann,
Gazmir Cara,
Allan Olsen,
Per Nygaard,
Aske Holmgren Jensen,
Hjalte Jolander Kirstein,
Jaroslaw Zalewski,
Morten Rehr,
Mickey Nicholas Jardenbæk,

SØFORKLARING

Jesper Høgh Mühlendorph,
Peer Madsen,
Anders Vik Nørdum,
Grzegorz Butryn,
Nicolaj Nordstrøm,
Mark von Müller,
Kenneth Malmberg,
Orkun Akseki,
Emma Kjær Madsen.
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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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Forholdsregler mod Covid-19
Set i mågeperspektiv

Der er sikkert mange af jer, der er usikre
på hvilke muligheder, der er for at sejle på
sommerferie og anløbe forskellige havne.
Dansk Sejlunion har netop udsendt nye
retningslinjer, som kan ses på dette link:
http://sejlklubbenhundigestrand.dk/wpco n te n t/ up lo ad s/ K ul t ur mi n i st er i et Corona.pdf

Heroppe er der kun
plads til én
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Hyggekap
Greve Marinas Hyggekap er den fælles
kapsejlads for begge havneøers klubber.

stilling efter hver sejlads. Det er gratis at
deltage.

Årets Hyggekap består af i alt 22 sejladser. Den første var allerede d. 14. maj, en
sejlads i frisk vind med 16 deltagende
både. der fortsættes frem til september.

Det har været lidt spændende, om det
overhovedet ville være muligt at sejle
kapsejlads i år. Men den måde, som
Hyggekap’en bliver afviklet på, har heldigvis kunnet godkendes af de lokale politimyndigheder.

Regler og yderligere oplysninger kan du
finde på hjemmesiden under ”Sejladser”.
Her kan du også løbende se den aktuelle
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Spørgeskema
På generalforsamlingen kom der under
eventuelt et forslag om at undersøge, hvor
SHS medlemmerne har deres både liggende, og hvad deres interesser er for klubben.

har været meget positive med gode forslag, som helt sikkert vil blive taget op i
bestyrelsen.
Vi fortsætter med at spørge, men da det
ikke altid er nemt at finde hinanden, er et
spørgeskema vedlagt, og I må meget gerne udfylde og returnere det. Det kan f.eks
lægges i SHS postkassen ved bagudgangen fra klubhuset.

I forbindelse med søsætning har vi derfor
prøvet at få en lille snak med bådejerne.
Der er spurgt lidt til interessen for at læse
Søforklaring og bruge hjemmesiden. Hvilke ønsker og behov, der kunne være, for
at alle kan få mere glæde af at sejle og
være medlem af SHS. Det kunne også
handle om at kende de SHS’ere, der ligger på ens egen bro og måske ad den vej
få skabt en klub ånd.

Vi ser frem til, at I fortsat vil bidrage med
gode ideer.
Jørgen
Bonus: Er du med til at udfylde et spørgeskema, får du en gratis SHS stander.

Der har ikke været kontakt med alle endnu, men de foreløbige tilbagemeldinger
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