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SØFORKLARING

MEDLEMSBLAD FOR

SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Formand:

Marianne Pedersen
Vor Frue Hovedg. 54

Tlf. 46 37 18 62
4000 Roskilde

Næstformand:

Steen Jørgensen
Spjeldager 11

Tlf. 43 71 06 60
2630 Tåstrup

Kasserer:

Kjeld Pico Larsen
Engrøjel 84

Tlf. 43 90 44 34
2670 Greve

Best.mdl.:

Svend Röttig
Ahornvej 16

Tlf. 46 15 04 53
2690 Karlslunde

Best.mdl.:

John Flarup
Knuds Alle 26

Tlf. 29 23 62 12
2800 Lyngby

Suppleant:
Suppleant:
Revisor:
Revisor:
Suppleant:

Bente Henriksen
Yvonne Lundgreen
Jørgen Løvendahl
Inger Lind
Hans Otto Thøgersen

Tlf. 43 90 89 60
Tlf. 44 65 80 11
Tlf. 43 73 60 07
Tlf. 46 15 15 97
Tlf. 56 14 43 81

Havnekontoret:

Havnefogeden har kontortid:
mandag til fredag kl. 12 -13, samt onsdag
kl. 16 - 18 i perioden 1/4 til 30/9.

Bådplads, kontrakter, adresseændring og lign.:
Henvendelse til
Tlf. 43 90 67 59/
havnekontoret i kontortiden.
40 15 86 18

Klubhuset:
Køkkenet:

Hundige Havnevej 2, 2670 Greve.
Lis Villadsen
Tlf. 51 94 75 33

S/I Hundige Havn: ved Kurt Palmqvist

Tlf. 46 61 10 26

SØFORKLARING udgives af Sejlklubben Hundige Strand.
Trykt i 150 eksemplarer. – Fila Offset Aps.

Formanden har ordet
Nu kan bådene endelig få polish, voks og
knofedt og på varme solskinsdage drømmes der om lange dage på vandet, dage
som vi alle savner.
På årets generalforsamling mødte rigtig
mange op, først til skipperlabskovs og
bagefter til kaffe og kage omkring årets
dagsorden. Der blev bl.a. diskuteret Dansk
Sejlunion og alle var enige om, at det medlemskab skal bevares, for det giver adgang
til megen glæde i sejlerregi, hvilket er meget positivt.
Ved standerhejsningen kom mange nye
såvel som ældre medlemmer, og vi havde
nogle hyggelige timer med Lis’ skønne
buffet, snak om forårets kommen, samt
håb og ønsker for sommeren.
Så blev det endelig forår. I haven vælter
blomster af en hver art op af jorden, strækker sig og nikker op mod solen Sejlerne,
der dukker op på havnen, smiler mod solen og byder den velkommen efter det
lange fravær.

Jeg håber, alle må få netop den sommer,
de drømmer om, og ønsker alle sejlere i
SHS en rigtig god sejlsæson.
Håbefulde og forårsfriske sejlerhilsner
Marianne

Velkommen til nye medlemmer
Siden sidste blad har vi fået tre nye medlemmer, nemlig Torben Jensen, Flemming
Jørgensen og Kenneth Malmberg.
SHS ønsker jer og jeres familier hjertelig
velkommen i klubben og håber, I må få
rigtig meget ud af medlemskabet af SHS.

problemer, sjove oplevelser, gode fif og
meget mere over en kop kaffe og lidt
hjemmebag.
Vi håber, I får tid og lyst til at møde op,
ellers mødes vi på havnen før eller siden.
Velkommen i SHS!!

Vi mødes fra den 9. maj hver onsdag aften
kl. 19 i klubhuset, og får vendt opgaver,

Sejlerhilsner på klubbens vegne
Marianne

Deadline for stof til næste blad
14. september 2012
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SHS’s Generalforsamling

23-03-2012

I år var det vor nye bestyrer Lis i Cafè Mågen, som havde fremstillet den traditionelle
skipperlabskovs. Den nød de mange fremmødte, og der var stor ros til Lis for den
veltillavede ret.
Efter middagen startede generalforsamlingen som planlagt. Marianne bød velkommen og
var glad for at se så mange deltagere, som også omfattede flere af vore nye medlemmer.
1. Valg af dirigent
Marianne foreslog Jette Thøgersen, som blev valgt. Hun kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og gav derefter ordet til formanden.
2. Bestyrelsens beretning.
Marianne gennemgik årsberetningen, som er optrykt i Søforklaring februar 2012, og
hun havde ikke noget at tilføje. Beretningen blev herefter godkendt.
3. Regnskabet.
Kjeld Pico Larsen fortalte, at SHS havde fået 24 nye medlemmer i årets løb, en fin
tilgang som havde medvirket til et overskud på kr.15.000. Der havde også været en
naturlig afgang af medlemmer. Nogle var ophørt med sejlads og havde solgt deres
både, andre var flyttet til nye havne, så det samlede antal medlemmer var på nuværende tidspunkt 112.
Trivsel havde ikke haft så mange udgifter. Men klubbens indskudte beløb på
kr.10.000 blev imidlertid ikke returneret fra Trivsel, men hensat til uforudsete udgifter. Trivsel har nu kr. 40.000 stående som buffer.
Udgiften til Søforklaring var blevet lidt større, da trykket i farver var lidt dyrere end
sort hvid. Vi måtte i den forbindelse forvente en mindre forhøjelse, hvilket vores
trykker havde varslet, idet han hidtil havde givet os bladet til en meget fordelagtig
pris. Søforklaring er et meget stort aktiv for klubben, såvel informativt som PR. ud ad
til.
Der blev spurgt om udgiften til elforsyningen til Trivsel. Den ligger på kr. 55.000 –
60.000 et beløb, der stort set har været det samme de sidste 5 år.
4. Indkomne forslag.
Der var ingen forslag.
5. Budgetter.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, og at der blev afsat lidt mere til Søforklaring.
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Medlemskontingent 2012
Aktive medlemmer
Familiemedlemmer
Passive medlemmer
Nye medmedlemmer klubhusbidrag
Budgettet blev herefter godkendt.

650,00
750,00
300,00
200,00

6. Medlemskab af Dansk Sejlunion ?
Marianne begrundede spørgsmålet med, at der var medlemmer, som synes at posten
DS var forholdsvis stor, og hun var blevet spurgt om, hvad vi fik for vores medlemskab. Bestyrelsen havde derfor på demokratisk vis ønsket, at spørgsmålet blev drøftet med vore medlemmer.
Marianne gennemgik herefter indlægget i Søforklaring februar 2012 side 11.
Der kom mange positive kommentarer fra generalforsamlingen.
John Flarup sagde, at vi fik et udmærket blad, ”Sejler”, fra DS.
Carl Aage fremhævede DS´s mange argumenter omkring bundmaling.
Ib henviste til artiklen om en ny vindmøllepark i Køge bugt ud for vores havne. Det
kunne blive et stort problem, som de enkelte klubber ikke enkeltvis ville kunne løse,
men måske i fællesskab med DS.
Kjeld fortalte, at SHS betalte kr. 91 pr. medlem heraf kr. 5 til forsikring dvs. ca.
kr.600 om året en præmie vi næppe kunne få meget forsikring for andre steder.
Finn Dalhoff gik ind for medlemskab som en naturlig ting for en sejlklub.
Generalforsamlingen var således enige om at bibeholde medlemskabet af DS.
7. Valg af kasserer: Kjeld Pico Larsen genvalgt.
8. Valg til bestyrelsen: Steen Jørgensen genvalg, John Flarup nyvalgt.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen: Yvonne Lundgreen genvalgt, Bente Henriksen
nyvalgt.
10. Valg af revisorer: Jørgen Løvendahl og Inger Lind genvalgt, suppleant Hans Otto
genvalgt.
11. Valg til udvalg:
Infoudvalg: Ib Leif Christiansen, Jørgen Lind, Svend Röttig og Louis Svane genvalgt, John Flarup nyvalgt.
Sejladsudvalg: Jørgen Lind og Steen Jørgensen genvalgt.
Klubhusudvalg: John Flarup genvalgt, Svend Röttig og Hans Kofoed nyvalgt.
Svømmeudvalg: Udvalget hviler i øjeblikket.
Idrætsunionen: Marianne Pedersen genvalgt.
Standerudvalg: Yvonne Lundgreen genvalgt.
Aktivitetsudvalg: Marianne Pedersen med ad hoc genvalgt.
Havnebestyrelsen: Kjeld Pico Larsen genvalgt, suppleant John Flarup.
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12. Eventuelt.
Kjeld mindede om havnens generalforsamling den 25.4.2012 på Arena Skolen
(tidligere Gersager Skolen). Svend Röttig ønskede ikke at genopstille. Peter Karlshøj fra HBK opstiller i stedet. Der er herefter 3 medlemmer fra HBK og 1 medlem
fra SHS, som repræsenterer havneøen Mågen i Hundige Havns bestyrelse. Kjeld
erindrede om, at han havde fuldmagtblanketter, som man kunne få, hvis man ikke
ønskede at møde op, men alligevel ville afgive sin stemme.
Marianne havde henstillet til Hundige Havns formand, at lokale problemer på Hejren ikke skulle indgå i generalforsamlingen, som det skete sidste år.
Yvonne spurgte, om tidspunktet til besøget på Stevnsfortet var fastlagt. Svend oplyste, at han ville foretage en rekognoscering den 4. april og bl.a. finde et sted, hvor
man evt. kunne spise. Tidspunktet vil herefter komme på e-mail, så interesserede
kan tilmelde sig.
Vedr. Præstø turen til Pinse deltog kun 2 både sidste år. I Søforklaring var der forslag om at ændre pinseturen til Køge. Yvonne spurgte, om vi kunne ligge i Codan
Havnen i stedet for i lystbådehavnen. Jørgen Lind fik tlf.nr. og vil undersøge dette
sammen med sejladsudvalget.
Finn Dahlhoff takkede for den pæne modtagelse, han som nyt medlem havde fået i
SHS. Han spurgte, om vejrstationen og internettet i havnen fungerede? Kjeld oplyste, at det gør det ikke. Vejrstationen var nedlagt. Man var i gang med at få internettet til at fungere overalt. Jørgen ville slette vejrstationen fra vores hjemmeside.
Samtidig oplyste han, at Infoudvalget ville afholde en klubaften den 5/4 i klubhuset, hvor alle var velkommen til at høre om brugen af hjemmesiden og dennes muligheder. Man kunne samtidig komme med ideer til forbedringer af hjemmeside,
som var under revidering. Jørgen ville indkalde via mail. Svend havde et nyt emne
til udflugter, H.C.Ørstedsværket, hvor man kunne se en af B&W´s ældste motorer
blive startet op.
Hans Kofoed oplyste, at dette var den mindste, og det foregik om onsdagen. De
store kunne beses hver anden søndag kl. 11.
Peter Christensen omtalte det hemmelig udvalg, som arrangerede fisketur til Hven.
Den bliver ikke annonceret, man skal selv være aktiv. Der var ikke adgang for
damer. Turen er blevet gennemført hvert år og starter den første weekend i efterårsferien. Sidste år var der 18 både som deltog. Det havde været en hyggelig tur, men
der havde ikke været den store fangst.
Yvonne erindrede om Kristi Himmelfarts turen den 17.maj til Tårbæk Havn med vandretur til Bakken og evt. besøg hos syngepigerne.
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Kjeld Pico forklarede den tekniske procedure ved en vedtægtsændring. Der skulle
være mindst 1/3 del af klubbens medlemmer, som var fremmødt, og heraf skulle 2/3
stemme for vedtægtsændringen.
Dirigenten konkluderede, at der denne aften var tilkendegivet fra alle de fremmødte
medlemmer, at man fortsat ønskede, at SHS forblev medlem af DS. Diskussionen
om dette skulle således være afsluttet:
SHS skal fortsat være medlem af DS.
Marianne efterlyste emner til klubaftener. Hun var glad for, at der
også var mødt flere HBK`er op til vores sidste klubaften, hvor
Dennis Klarskov fra KKE motor fortalte om bådmotorer, idet økonomien blev mere overkommelig. Der havde således været en udgift på kr.100 pr
næse.
Marianne takkede Per Henriksen for 5 års arbejde i Trivsel som kasserer, og Svend
Röttig for sit mangeårige arbejde i Havnebestyrelsen.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere som ønskede ordet og kunne herefter
afslutte generalforsamlingen med tak for god ro og orden. Hun gav derefter ordet til
formanden for en afsluttende bemærkning.
Marianne takkede dirigenten og de fremmødte. Hun syntes, vi havde haft en god
generalforsamling og ønskede alle en god hjemtur.
Generalforsamlingen sluttede kl. 20.55.
Ib Leif Christiansen
Referent

Jette Thøgersen
Dirigent
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Mødereferater
I/S Trivsel
Udvalgsmøde nr. 97
Mødedeltagere:
John Bo Christensen, formand, HBK
Svend Röttig, SHS – referent
Gunhild Hansen, HBK
Per Henriksen, SHS - delvis

24. april 2012 i klubhuset
Hans Kofoed, kasserer, SHS
Torben Simonsen, HBK
John Flarup. SHS

1. Konstituering
Udvalget konstituerede sig. John Bo fortsætter som formand.
Hans, nyt medlem i udvalget, blev valgt til kasserer, idet Per ønskede at
udtræde
Eva Jørgensen udtræder og erstattes af Svend. Begge fra SHS
2. Forrige referat
Der forelå intet skriftligt referat fra forrige møde.
3. Dokumenter
John fremlagde:
Forpagtningsaftale med Lis Villadsen. Aftalen er trådt i kraft, den 15. marts 2012. De
to klubformænds underskrifter mangler, ligesom bilag1: ”Inventarfortegnelse” mangler
Lejeaftale med Johny Blik v/ Johny Sørensen. Trivsel mangler at underskrive
4. Mødet
Siden sidst
John oplyste: at gaskomfuret er blevet renoveret for ca. kr. 3.000
at der er indkøbt service for kr. 720
at forhold omkring diverse el–regninger endnu ikke er afklaret
Overdragelse af regnskab
På mødet fik den nye kasserer Hans Kofoed overdraget regnskabsmaterialet fra den
afgåede kasserer, Per Henriksen, og de to aftalte en nærmere gennemgang af dokumenterne
Stort el-forbrug
Udvalget fandt, at elforbruget forekommer meget stort, og at besparelsesmuligheder
skal undersøges. Det er især badeværelserne, der er energislugende, gulvvarmen kører
konstant hele året rundt, og vinduerne står meget ofte åbne. I budgettet er der for
2012, afsat kr. 60.000 til el.
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Havnens Dag
På Havnens Dag, den 13. maj, ønsker Trivsel, at der ryddes op i Skolestuen. John Bo
aftaler nærmere med Bent Lorentzen, Ø-udvalget.
5. Regnskab
Per afleverede regnskab pr 24. april 2012
Ny emhætte og ny kaffemaskine i køkkenet monteret, kr. 6.176. Årsbudget,
”Inventar”, kr. 18.000
Maling indkøbt kr.1.656. Årsbudget, ”Vedligeholdelse bygninger”, kr. 20.000
6. Ny organisation
På det seneste fællesmøde mellem klubbernes bestyrelser og Trivsel blev det besluttet
at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne og konsekvenserne
ved en strukturændring vedrørende administration mv. af klubhuset. Arbejdsgruppen
består af:
Aksel Andrea, HBK, Svend Röttig, SHS, Aage Dyhr, HBK og Per Henriksen, SHS.
Udvalget skal færdiggøre sit arbejde senest 1. oktober 2012, således, at det kan behandles på fællesmødet den 9. oktober 2012
7. Diverse
John Flarup ville gerne have mere liv i klubhuset, og han ventilerede muligheden for
at afholde musik arrangementer eller lignende. John Bo fastslog, at udvalget alene har
en vicevært-funktion at varetage. Skal der holdes særlige arrangementer, er det forpagteren, efter tilladelse fra udvalget, der står for sådanne, også økonomisk.
Næste møde
Onsdag, den 6. juni, kl. 19.00 i klubhuset.

Pinsetur
Pinseturen går i år til Bøgeskoven. Der
regnes med afgang i løbet af lørdagen, så
vi kan mødes til hygge om eftermiddagen,
før vi forbereder at grille. Vi håber at kunne være udendørs.

Havnefogeden har fortalt, at hele havnen
er blevet uddybet til 2 m.
Vi håber, der er interesse for at deltage,
selv om det ikke er til Præstø, som der
ellers har været tradition for. Til gengæld
er det meget nærmere, og derfor lettere at
komme hjem i tilfælde af dårligt vejr.

Søndag morgen samles vi til fælles morgenbord. I løbet af dagen vil vi arrangere
forskellige aktiviteter afhængig af vejret.
Nogle sejler måske hjem andre bliver til
mandag.

SEJLADSUDVALGET
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SHS Infomøde
Infomøde
30. april 2012 (hos Ib)
Deltagere: Ib, Svend, Louis, John og Jørgen
Referent: Jørgen
John Flarup blev på generalforsamlingen valgt ind som nyt medlem, velkommen.
1. Evaluering af sidste nummer.
Ingen kritiske kommentarer
2. Stof til næste nr.
Billede til forsiden. John, Louis og Jørgen prøver at tage lidt forskelligt fra havnen.
Svend: har skrevet 2 store artikler. Der skal skrives om den nu planlagte tur til
Stevnsfortet.
John: ny hjemmeside omtales.
Ib: SHS generalforsamling, kort om HH generalforsamling, lidt om vintergåture, PC
møder, motormøde, Havnens dag og klubaften (onsdag).
Jørgen: Pinsetur, Hyggekap
Navne på side 2 og 23 rettes iflg. nye valg
3. Kalender
Datoer for klubaftener, Tordenskjold og fisketur indsættes
4. Reklamefolder
Vi har tidligere foreslået en opdatering af en lille folder (flyer) til specielt nye medlemmer. En mulighed er at lægge den ind i et klubblad, som de får ved indmeldelse i
havnekontoret. En anden er, at ”en af os” personligt afleverer den, når man mødes
på broen/båden. Det sidste giver en bedre mulighed for direkte kontakt.
5. Næste møde:
Næste møde er den 18. september 2012. Tidspunkt og sted aftales.

Køkkenet
Fra den 22. maj vil Lis holde åbent fra kl. 11.00 til kl. 20.00 alle ugens
dage, dog er mandag lukket. Der bliver således mulighed for igen at få
dagens varme ret fra kl. 17.00.
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Pluk fra Hundige Havns generalforsamling,

d. 25-04-2012

Formanden bød velkommen, og der blev
valgt dirigent, som erklærede generalforsamlingen for lovlig.
Greve kommune har i år givet 500.000 kr.
til fordeling på de 2 øer.

Greve Kommune ikke ønsket at gøre indsigelse overfor Københavns Kommune.
Strandparkens havne bør sammen med
Dansk Naturfredningsforening søge at
bevare området som den naturpark, man
oprindelig havde tænkt.

I beretningen omtalte Kurt Palmquist antallet af bådpladser, der er kun få ledige
pladser tilbage på begge øer.

Kurt sluttede med at takke de mange frivillige, uden hvilke det ikke var muligt at
opretholde de mange havneaktiviteter.

Gæstesejlere kan ligge gratis i 3 dage.

Svend Röttig blev efter mange års arbejde
i havnebestyrelsen afløst af Peter Karlshøj
fra HBK. Vi siger tusind tak til Svend for
hans store indsats i de mange år.

Havnens mål er at være selvforsynende
med energi og dermed CO2 neutral.
Den tidligere omtalte vindmøllepark i
Køge bugt ud for havnene vil være til stor
gene for sejlbåde. På trods af det havde

Jørgen og Ib

Motoraften
Den 7. marts havde vi besøg af Dennis Kaltoft, KKE motor som kom med mange tips
om vedligeholdelse af indenbordsmotorer.

Set i (m)rågeperspektiv

Vinterkonservering af motorer er vigtig.
Men det er ikke nok blot at suge frostvæske
ind, hvis motoren er kold og termostaten
stadig lukket.
Man bør derfor tømme motoren for vand
eller fjerne termostaten for at være sikker
på, at frostvæsken kommer rundt ind i hele
motorblokken
Han anbefalede endvidere at tømme brændstoftankene helt for at undgå dieselpest.

Hvor blev mågen af?

Ib
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Ny hjemmeside
have det private forum op at køre, så medlemmerne kan ytre sig med informations
givende artikler og billeder. Vi vil opfordre jer alle til at kikke ind på siden og
registrere jer. Det er desværre nødvendigt,
selv om man var registreret på den gamle
hjemmeside. Prøv at se de vejledninger,
der er for at lægge artikler og billeder ind
på siden.

SHS har får en ny hjemmeside, og
hvorfor nu det?
Der var nogle tekniske problemer på den
gamle side, hvor vi ikke rigtig fik det private forum til at køre. Og så skulle softwaren opgraderes.
Vi har så valgt et lysere design og lagt stor
vægt på gode billeder på siden. Vi skal

John Flarup
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Vinter - Vår - Klubaftener
Så kom foråret og dermed afslutning på
vinterens gåture om søndagen fra parkeringspladsen ved Hundige Strandpark.

grill. Følg med på hjemmesiden for nærmere detaljer.
Vi har også en ide om at putte et maritimt
tema på nogle af aftenerne. Det kunne
være dagens knob, repetere forskellige
principper for ”mand over bord”, hvordan
reparerer man småskader på båden osv.
Alle er velkomne til at komme med ideer,
som vi så tager op hen ad vejen.

Det blev en rigtig god sæson, hvor alle de
fremmødte gik cirka ¾ time, som er den
korte tur mod Ishøj og retur. Vi fik frisk
luft, motion og som afslutning lidt at forfriske os på i klubhuset. Der var flere gange, hvor det blev til et lille eller større
festmåltid, med sild, lune frikadeller, æblekage, tærter, kaffe og the.

Er der interesse kan man også aftale at
sejle en mindre fælles tur i en eller flere
både, hvis vejret tillader det.
Vi håber med disse tiltag at gøre klubaftenerne mere interessante
Vi glæder os til at se nye såvel som gamle
medlemmer.
Redaktionen

Våren stater med vores klubaftener om
onsdagen første gang d. 9. maj
Normalt mødes vi i klubhuset kl. 19, får
kaffe og måske lidt hjemmebag. Snakken
går og der udveksles ideer til ferieture,
hjælp til problemer og meget andet.
Som noget nyt vil vi i år prøve at lave en
grill aften en gang om måneden. Vi kunne
mødes ved 18-tiden ved grillen (nogen har
påtaget sig at tænde den ) , den medbragte
bøf lægges på, vi bænker os i grillhuset,
og så kan vi forhåbentlig nyde en dejlig
solnedgang.
Vi foreslår i første omgang d. 16. maj og
d. 13. juni som udvidet klubaften med
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Hyggekap
Den 26. april blev der afholdt et informationsmøde om de populære Hyggekapsejladser. Sejladsudvalget havde evalueret
sidste sommers sejladser og fremlagde
deres forslag til reglerne for denne sæson.

30 juni, og den tæller med i det samlede
resultat. Efter sejladsen samles man til
grill og hygge.
En anden ændring er, at man i den første
sejlads sejler med det lystal, man sluttede
med sidste sæson, altså ikke bådens basis
lystal.

Der var stort fremmøde og stor spørgelyst.
Der er ingen ændringer af grundideen: det
er en kapsejlads for ikke fanatiske kapsejlere. Der sejles efter søvejsreglerne - ikke
kapsejladsreglerne - dvs. fair sejlads, hvor
der ikke skal kæmpes om pladserne ved
mærkerundinger.

Det komplette sæt regler vil blive bragt på
vores hjemmeside, så snart de er udsendt.
Første sejlads vil blive torsdag d. 24 maj
med start kl. 18.30 og 18.40. Banen er ca.
4 sm, typisk tager det en times tid. Alle
kan være med, der er ingen undskyldning
for ikke at tage en aftentur på bugten sammen med en masse andre sejlere.

Der blev vedtaget nogle få ændringer i
forhold til reglerne fra sidste år.
Der indføres en distancesejlads på ca. 12
sm. Starten foregår således, at båden med
det laveste lystal starter først, derefter
båden med næstlavest osv. Det skulle teoretisk betyde, at alle både kommer i mål
samtidig. Sejladsen gennemføres lørdag d.

Tilmelding kan ske på mail:
hyggekap@gmail.com

IT aften
John Flarup fortalte om den nye
hjemmeside, som nu er aktiv og
findes på vores sædvanlige adresse:
www.sejlklubbenhundigestrand.dk
Fremover vil der også være mulighed for at udveksle gensidige informationer. Der kan f.eks. oprettes
en gastebørs, køb/salg og ad hoc
arrangementer.
Redaktionen
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Hjertestarter!
Har du set hjertestarteren i klubhuset,
det er vigtigt at vide, hvor den hænger, så man hurtigt kan yde assistance, når et hjertestop forekommer.

Kan du for øvrigt huske, hvordan man giver hjertemassage:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Undersøg om personen er bevistløs,
råb og rusk forsigtigt, tal til personen
Skab frie luftveje, bøj hovedet tilbage og løft hagen op.
Ring 1-1-2
Giv hjertemassage. Tryk så brystkassen sænker sig 5-6 cm. Giv 30
tryk (100 tryk pr. min.).
Kunstig åndedræt, klem personens
næse sammen og pust ind i munden.
Fortsæt med 30 tryk og 2 pust til der
kommer hjælp, eller personen åbner
øjnene og trækker vejret normalt.
Genopliv evt. med hjertestarter.
Tænd hjertestarteren og følg dens
talte instruktionen.
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Mastekran
Mastekranen er blevet udstyret med eltalje.
El-taljen er forsynet med en betjeningsenhed med to knapper en til op og en til ned.
Taljen kører med 4 meter i minuttet og
skal derfor køres med omhu, så der er styr
på masten.
El-stik og betjeningsenhed findes i det
aflåste skab på kranen.

Udliggeren på kranen anbringes som vist
på billedet, der sidder på kranen.
Med sejlerhilsen
Ø-udvalget

Hvad skal du bruge:
- Klubhusnøgle til at åbne skabet på kranen.
- El-ledning med CE-stik, der kan nå elstanderen
- El-kort til el-standeren
Efter brug af kranen:
Kæden med krogen køres op, så hele kæden er i kædehuset i toppen i kranen.
Betjeningsenhed anbringes i skabet, der
efterfølgende låses.
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Stevnsfortet

Stevnsfortet var under den kolde krig sammen med Langelandsfortet ”Proppen i
Østersøen”. Intet skib kunne passere uden
at blive observeret og i givet fald beskudt.
Stevnsfortets primære opgave var, ud over
at foretage observationer af skibstrafikken
igennem Øresund, at beskytte eventuelle
danske mineudlægninger, der skulle forhindre passage af skibe gennem Øresund.

den. Det bortgravede materiale blev simpelthen smidt i vandet. Den næste morgen
var alt materiale væk, takket være den
stærke strøm.
Den specielle undergrund på Stevns Klint
(geologisk kendt som Bryozo-kalk) var
særligt velegnet. De indlejrede flintlag var
meget dæmpende på eventuelle rystelser,
hvorfor eksplosioner fra granater ikke
havde den store effekt 18 meter nede. Dog
var besætningen meget udsat. En fuldtræffer med atomvåben ville medføre en trykpåvirkning af størrelsen 9 gange tyngdekraften.

Fortet blev bygget fra 1952, og i 1954
stod den nærliggende kasserne færdig.
Inden byggeriet blev påbegyndt, var der
omfattende studier af tyske stillinger bygget i Danmark under 2. Verdenskrig. Endvidere havde man undersøgt engelske stillinger i Dover, der havde en undergrund,
der lignede Stevns.

Fortets bevæbning
Fortets primære bevæbning bestod af 4
stk. 150 mm kanoner, installeret i to kanontårne. Disse kanoner stammede fra det
tyske slagskib Gneisenau. Slagskibet havde under den 2. verdenskrig foretaget flere
raids ud i Atlanterhavet og havde sænket

1,7 kilometer tunnel blev boret ud i undergrunden, og der blev indrettet en lang række faciliteter 18 meter nede i kalken. Fortet blev placeret for enden af klinten med
et par små udgange direkte ned til stran17

adskillige allierede handelsskibe. Det var
også med i den tyske invasion af Norge i
1940. Det endte sine dage under et britisk
luftangreb, hvor skibet lå i havn i den pol-

kilometer og kunne fra sin beliggenhed
også dække eventuelle invasionsstrande i
Køge Bugt og Fakse Bugt.
Gradvis skiftede fortet karakter fra kystfort til luftværns-missil base og blev udrustet med en del raketbatterier. Fortet fik nu
en ny rolle som et element i det samlede
luftforsvar af København.
Museum
I dag er den kolde krig for længst afsluttet,
fortet er nedlagt som et aktivt værn mod
fremmede, uvenlige magter. Det fungerer
nu som ”Koldkrigsmuseum”, og bærer
vidnesbyrd fra en periode i historien, hvor
det var nødvendigt, at være på vagt. Og
hvor det kunne være gået grueligt galt.

ske havneby Gdynia. Fire af skibets kanoner endte så efter verdenskrigen som hovedbevæbning i Stevnsfortet.
Stevnsfortets kanoner kunne række 23

Svend.

Besøg på Stevnsfortet
Som tidligere omtalt i Søforklaring, er der
interesse for at besøge Stevnsfortet.

at sejle til Rødvig, da
der er 3 km flot spadseretur ad Trampestien langs klinten.

Man møder blot op ved Stevnsfortets indgang søndag d. 3. juni kl. 13.00, ingen
tilmelding.

Vi har talt om at spise frokost bagefter
og aftaler hvor efter
besøget. Det kan
f.eks. være Rødvig.

Der er guidet rundgang, som varer ca. 5
kvarter. Prisen pr. deltager er 90 kr.
Der er mulighed for at køre i bil, men også
18

Slaget ved Køge Bugt
567 mand. Her aftales signaler, og her
aftales det, at formere flåden i tre eskadrer
med Marquor Rodsten som chef for 1.
eskadre, Niels Juel, hele flådens fører,
kommanderer samtidigt også 2. eskadre,
og sluttelig 3. eskadre med Jens Rodsten
som chef.
Søndag morgen tidligt, den 1. juli 1677,
begynder ”Slaget i Køge Bugt”. Niels Juel
beordrer signalet ”Dansk Løsen”, 3 skud
affyret som tegn på, at kampen skal indledes.
1. juli 1677
Vi lader i tankerne tiden gå 335 år tilbage.
Vi står på Stevns Klint, det er koldt og det
blæser hårdt. Der ligger en let dis ud over
havet. Pludselig dukker en mægtig flåde
op, der, lige for øjnene af os. Et kolossalt
opbud af skibe, sejl, mænd og kanoner.
Pludselig lyder der torden og brag fra skibenes kanoner. Det største søslag i Danmarks og Nordens historie tager sin begyndelse. Det Dansk–Norske Riges fremtid afgøres lige nu og her, lige for øjnene
af os.

I løbet af natten er det blæst op til kuling
fra syd og sydvest. De to flåder løber parallelt med hinanden med kurs mod Stevns
Klint. Afstanden mellem de to linjer er ca.
1,5 sømil. Svenskeren ligger sydligst, mod
luvart dvs. nærmest vindøjet. Niels Juel
trækker nærmere mod den svenske linje
og åbner slaget. Klokken er 05.00 om
morgenen. Skydningen er hård, og svenskerne sender tre brandere mod den danske flåde, dog uden at have held til at forvolde ulykke i den danske linje.

Danmark og Sverige er i krig igen, igen.
(Den skånske krig 1675-1679)
Den svenske flåde er på 30 orlogsskibe,
samt 17 mindre skibe med en samlet besætning på ca. 8.600 mand, ledet af admiral Henrik Horn.
Her overfor stiller den danske flåde med
27 orlogsskibe, 5 fregatter, 2 jagter, 2
brandere med en samlet besætning på ca.
6.700 mand.

Flåderne nærmer sig nu den nordlige runding af Stevns Klint. De forreste, svenske
skibe kommer for tæt på land, og
”Draken” går på grund. Horn giver kommando til at vende og stå mod sydøst for

Aftenen før selve slaget er der chefmøde
om bord på orlogsskibet Christianus Quintus, med 84 kanoner og en besætning på
19

at komme ud på åbent vand, idet han efterlader 6 skibe til at beskytte ”Draken”. Fra
Stevns Klint kan man iagttage kampen,
her flokkes folk. Landmilitsen er også på
vagt, og de tager sig af de strandede fjender.

Gennembruddet
Flåderne bevæger sig ned i imod farvandet
syd om Sverige. Niels Juel foretager nu
den siden meget berømte manøvre. Han
gennembryder den svenske slagorden og
har nu luven. Samtidigt er de svenske fartøjer blevet splittet op i mindre grupper.

Begge flåder vender nu og gør ”kontramarch”, dvs. de sejler tilbage på modsat
kurs i retning mod Falsterbo Rev. Den
voldsomme kanontorden kan høres viden
om, søslaget foregår med stor voldsomhed. I alle sognekirker i Østdanmark er
menighederne samlet i bøn med ønske om
dansk sejr.

Denne manøvre indbragte senere Niels
Juel et kompliment fra selveste Karl 2.,
konge af England. Juel er nu den største
admiral i Europa – underforstået på det
europæiske kontinent. England som altid
fraregnet.
Den hårde kamp fortsætter. Niels Juel har
fra begyndelsen ført kampen fra flagskibet
”Christianus Quintus”, men skibet bliver
så forskudt, at den må trækkes ud af linjen, og Niels Juel, flytter sin admiralstander over på ”Fredericus Tertius”. Også
dette skib må han forlade, da det bliver
svært beskadiget af den svenske beskydning. Til sidst leder han slaget fra
”Charlotte Amalie”, stadig med herredømme og overblik over situationen.

Den danske konge, Christian den 5., der er
med hæren i Sverige, sidder ifølge historien i kirketårnet i Skanør, og skuer ud over
havet. Han bider negle og er tavs, han ved,
at inden for de næste timer kan den danske
sag være tabt. Tiden går, kongen er nervøs. Til sidst observerer han så, til sin
uhyre lettelse, at kanon tordenen trækker
længere mod syd. Det kan kun betyde, at
svenskerne er på flugt.

Den svenske orden er nu brudt sammen,
og de svenske skibe flygter. Fjenden forfølges helt over til farvandet omkring
Bornholm. Sejren er komplet.
Det svenske tab er på mellem 9 og 12 store skibe og flere tusinde døde og sårede.
Den danske flåde mister ikke et eneste
skib, og har kun ringe tab i døde og sårede.
En truende svensk landgang var afværget,
og den danske hær i Skåne blev ikke afskåret.
Søslaget blev overværet af en stor menneskemængde, der blandt andet var samlet
rundt omkring Stevns. Det blev siden fortalt, at kanontordenen kunne høres helt
over til Fyn.
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ningen var på 568 mand, og det førte 86
kanoner.

Niels Juels skibe
Som en repræsentant for de store skibe i
linjen ses her ”Norske Løve”, der deltog i
søslaget under ledelse af viceadmiral Henrik Spam. Skibet blev bygget på orlogsværftet i København 1643. Skibets længde
var 49 meter, bredden 9,7 meter. Besæt-

Afslutning
For de prisepenge Niels Juel, fik udbetalt
efter sejren, var han i stand til at købe
Valdemar Slot på Tåsinge. Han erhvervede også et byhus i København. Det er det
smukke hus, der i dag huser den franske
ambassade på Kongens Nytorv.
På sine ældre dage var han højt skattet, og
en smuk repræsentant for den gamle, danske adel. Man kaldte ham ”Den Gode Ridder”. Vores største flådefører og søhelt
blev stedt til hvile 1697 i Holmens Kirke.
På hans Sarkofag, er Thomas Kingos digt
indhugget:

Stå vandringsmand, og skue en søhelt an i sten,
og er du selv ej flint, er da hans døde ben,
thi det er hr. Niels Juel! Hvis marv og ben og blod
med fyrigt hjerte for sin konges ære stod!
Hvis manddoms drifter i så mange søslag står
og gennem hav og luft og land med ære går!
En mand af gammel dyd og dansk oprigtighed,
af ja og nej og hvad godt og ærligt véd!
Hans sjæl den er hos Gud, hans ben i denne grav,
hans navn i minde, mens der findes vand i hav.
Svend
…..oooOOOooo…..
Sidste år ”druknede” svaneæggene på grund af højvande.
I år er der lagt en palle ud til
hjælp, men det havde svanerne ikke forstået.
Venlige sejlere har forsøgt
at hjælpe med at løfte reden,
så oversvømmelse forhåbentlig kan undgås.
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Aktivitetskalender
2012
9. maj

Klubaftener begynder igen, kl. 19.00 i klubhuset

17. maj

Kristi Himmelfarts tur til Tårbæk

26. maj

Pinsetur, se side 9

3. juni

Besøg på Stevnsfortet, se side 18

13. juni

Klubaften med grill

27. juni

Sidste klubaften inden sommerferien

15. august

Første klubaften efter sommerferien

1. september

Tordenskjolds Under Cup

13. oktober

Fisketur til Hven

10. november

Stander ned, afriggerfest

.
Husk der er mulighed for ad hoc arrangementer
God sommer til alle
Redaktionen
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