December
2005

SØFORKLARING

MEDLEMSBLAD FOR

SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

FORMANDEN HAR ORDET:
Kære sejlerpiger og – drenge.
Så er året igen ved at gå på hæld, og den nyligt afholdte
afriggerfest får som altid 6 stjerner med pil opad. Der var
fine præmier og god musik.
Søndagsturene fra parkeringspladsen kl. 12.00 er startet
igen. Mød og og deltag med eller uden stokke.
Havnefoged Jørgen har, som man vil bemærke, lavet et stort stykke arbejde – der er
pænt og ryddeligt på øen, ligesom medlemmerne er fuldt tilfredse med vores
vognmand Kenneth i forbindelse med søsætning op optagning.
Samarbejdet mellem de to klubber går fint.
Glædelig jul og godt nytår til alle SHS-ere og HBK-ere og i øvrigt alle der læser
vores blad.
Peter B.

Erratum:
Af SHS’ medlemmer i Hundige Havns havnebestyrelse, Kjeld Pico Larsen og Svend
Röttig, er jeg blevet gjort opmærksom på, at de oplysninger, som lå til grund for min
beskrivelse af Kurt Palmqvists deltagelse i sejladsen med Princess motorbåd i
oktobernummeret af SØFORKLARING, var falske og intet hold havde i
virkeligheden.
Jeg har efterfølgende fået lejlighed til at gennemgå de afsendte e-mails i forbindelse
med 25-års jubilæet og har fundet den mail, som blev sendt til Kurt Palmqvist, og
som klart viser, at han og hans hustru var inviteret til både sejladsen og den
efterfølgende frokost.
Jeg giver hermed min uforbeholdne undskyldning for artiklen og beklager de gener,
den har påført Kurt Palmqvist.
Jes.
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S/I Hundige Havn
Havnebestyrelsen informerer
Kvartalsinformation oktober 2005

Beklagelse/berigtigelse
I SHS´s klubblad ”SØFORKLARING” har der været fejlagtige oplysninger omkring
Havnebestyrelsens formand Kurt Palmqvist deltagelse i arrangementet omkring
flotillesejlads ved havnens 25 års jubilæum.
Kurt har modtaget et brev fra redaktøren, hvor følgende essens er citeret:
”Af SHS’s medlemmer i Hundige Havns bestyrelse, Kjeld Pico Larsen og Svend
Röttig, er jeg blevet gjort opmærksom på, at de oplysninger som lå til grund for min
beskrivelse af din deltagelse i sejladsen med Princess motorbåd i oktobernummeret af
”SØFORKLARING”, var falske og ikke havde hold i virkeligheden.
Jeg giver dig min uforbeholdne undskyldning.
m.m.”

Fastliggere
Havnebestyrelsen kan nu, efter flere års arbejde, lukke sagen omkring fastliggere.
Der har gennem årene været en del korrespondance og mødeaktiviteter mellem
Havnebestyrelsen, Greve Kommune og Strandparken. Problemerne der er debatteret
og ønsket belyst var regelsættet omkring anvendelse af de af Strandparken
overdragne havnearealer til kommunerne. Havnearealerne måtte kun benyttes til
lystbåde, og ved afvigelse fra dette kunne der forfalde et anseeligt millionbeløb til
Strandparken. Regelsættet omfattede ikke ”beboelse” i havnen.
Havnebestyrelsen har nu modtaget kopi af brev fra Strandparken til Greve Kommune
vedr. helårsovernatning på både. Greve Kommune har endnu ikke svaret
Havnebestyrelsen officielt.
Det væsentlige i svaret er følgende: ·
”Strandparkens bestyrelse har behandlet henvendelsen på sit møde den 08.06.2005 og
besluttet, at overnatning i egentlige lystfartøjer ikke betragtes som ændret anvendelse
af havnearealerne”.
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Havnebestyrelsen er glad for at sagen kan afsluttes til alles glæde og tilfredshed og
vores synspunkter vandt gehør.

Molefyr
Molefyrene er blevet flyttet og udskiftet og overetfyrene har fået nye kraftigere lys.

2006
Havnebestyrelsen har til Greve Kommune fremsendt ansøgning om penge til anlæg i
2006.
Der er på kommunens budget, afsat 2 mill. kr. Der er stor sandsynlighed for at
pengene bliver øremærket til gennemførelse af opgaver fra vores helhedsplan.

Hejren
Udbygning af bro 2 er færdig og alle pladser er i brug.
Vores el-anlæg er blevet renoveret.
Som forsøg på trafikdæmpende foranstaltninger har vi lagt betonklodser på det sidste
stykke af vejen fra Juniorhuset til enden af pladsen ved mastekranen. Det overvejes,
hvordan vi kan finde noget permanent der ikke er til gene for kørsel med
havnekranen.
Vi har fået byggetilladelse og er gået i gang med udbygning af havnekontor, ændring
af toiletbygning og bygning af ny miljøgård.
Ø-udvalget er gået i gang med at udarbejde en ”Helhedsplan” for Hejrens vand- og
vandrelaterede arealer.

Mågen
Som alle kan se er vi snart færdig med bygning af vores nye miljø/materielhus.
Bygningen bliver afleveret som råhus, hvilket indebærer, at vi efterfølgende skal
finde midler og kræfter til diverse installationer, isolering mv.
Først på sommeren er mastekranen blevet totalt renoveret og forlænget med ca. to
meter.
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Forlængelsen indebærer, at også bådejere med høje master kan få glæde af
mastekranen, master på indtil 18 meter er blevet løftet på land.
Både med vintertelt er flyttet til den gamle legeplads, som forinden er blevet rettet op
med stabilt grus, således hele området – 1100 m2 - kan anvendes som landplads.
Regnskabet omkring Strandparkens jubilæum, som indgår i havneøen regnskab, er
afsluttet, de festlige dage på Mågen endte med et lille overskud.
Oplysningerne i Søforklarings oktober nummer under ”Molefræsernyt” vedrørende
økonomien omkring Strandparkens jubilæum giver ikke et retvisende billede af
indtægter og omkostninger, idet oplysningerne ikke bunder i virkeligheden.
Underskudsdækningen fra Greve kommune fandt sted på baggrund af en ansøgning
fra Hejren og har således ikke indflydelse på Mågens regnskab.
Ø-udvalget arbejder med en ændring af bådpladserne på bro 6.
Først på sommeren har Ø-udvalget på møder orienteret bådejere, som fremtidig
placeres på bro 6, samt bådejere på bro 6, der flyttes til en anden plads på bro 6 eller
til en anden bro på en plads svarende til plads- eller lejekontrakt.
Ændringen er i øjeblikket til forespørgsel i Greve kommune.
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Orientering fra Ø-udvalget
Mågens Ø-udvalg har igennem en længere periode drøftet og arbejdet med at tilpasse
Havneøen til nuværende behov.
I forbindelse med gennemgang af nuværende bådes placering i havnen samt
registrering af forespørgsler fra kommende brugere af Havneøen Mågen har vi
konstateret et behov for et antal større pladser.
Etablering af større pladser kan ske med gene for færrest mulige på ydersiden af bro
6, hvor det vil være muligt at flytte værende bådejere til andre pladser, som svarer til
kontrakt eller lejeaftale.
Først på sommeren har Ø-udvalget afholdt møde dels med de bådejere, som i
øjeblikket ligger på en plads, der er for lille, dels med de bådejere, som skal flytte fra
deres nuværende bådplads til en anden bådplads svarende til kontrakt eller lejeaftale.
Ændringen af et antal bådpladser på bro 6 sker alene for at sikre havnens fremtid som
et fortsat attraktivt ”åndehul” for værende og fremtidige bådejere.
Økonomisk vil etableringen af de pågældende pladser allerede ved færdiggørelsen
hvile i sig selv og når de sidste pladser er solgt vil der være et overskud til havnens
drift.
Ø-udvalget har i indeværende år registreret en stigende interesse for køb eller leje af
bådpladser, endnu har Havnekontoret kunnet imødekomme efterspørgslen, men der er
ikke mange muligheder tilbage, når det gælder lidt større både.
Ø-udvalget
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Molefræserens kugleramme
I vort i øvrigt udmærkede klubblad Søforklaring´s oktobernummer havde
Molefræseren haft kuglerammen i brug vedrørende vores festligheder i forbindelse
med Strandparkens 25 års jubilæum, problemet er bare at kuglerammen var inficeret
med en ukendt virus, som jeg ikke kender noget antivirusprogram der kan helbrede,
måske må kuglerammen kasseres.
Som det måske er de fleste bekendt har jeg i øjeblikket ansvaret for Havneøens
økonomi og finder derfor anledning uden kugleramme at orientere om de faktiske
forhold.
Jubilæumsfestlighederne på Havneøen Mågen blev finansieret dels ved tilskud til
kulturelle indslag fra Strandparken og dels fra sponsorer, som Peter med stor
ihærdighed skaffede.
Tilskuddet fra Strandparken betød at samtlige nettoudgifter - uden moms – blev
refunderet af Strandparken, vi havde et max. beløb på ca. 28.000 kr men brugte
22.000 kr.
Sponsorindtægterne udgjorde netto 12.800 kr.
I alt 34.800 kr
Omkostningerne til musik, frokost mm udgjorde 30.872 kr, hvortil kommer betaling
af Koda/grammyafgift på 3.245 kr
I alt 34.117 kr.
Det indebærer at hele arrangementet giver et overskud 683 kr.
I ovennævnte beløb er ikke indregnet omkostninger til havnefogeden, der i
forbindelse med festlighederne var på arbejde både lørdag og søndag.
Såvel arrangementet som det økonomiske resultat synes jeg arbejdsgruppen og vi
andre kan være stolte af.
Bemærkningerne om de 60.000 kr i underskudsgaranti fra Greve kommune er ikke
relevant i forbindelse med Havneøen Mågen, da garantien var søgt af Hejren og
tildelt Hejren.
Til selve arrangementet herunder flotillesejladsen skal det i sandhedens interesse
nævnes, at havnebestyrelsens formand med hustru var inviteret til såvel
flotillesejladsen som den efterfølgende frokost, jeg betragter derfor molefræserens
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bemærkninger om tanketorsk, forglemmelse, blind passager, som resultatet af, at
molefræseren er blevet ramt af en forkert sø.
Kjeld

Møde i klubhuset
Havnebestyrelsens Ø-udvalg på havneøen Mågen inviterer havnens brugere til:

Orienteringsmøde: Tirsdag den 28 februar 2006 kl. 19.30
Emner:
Havnens drift/økonomi
Anvendelse af kommunale tilskud
Fremtidige anlægsarbejder
Havnens dag
På gensyn Ø-udvalget

Referat nr. 47
fra udvalgsmøde i “Trivsel”, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 19.00
Mødedeltagere:
Claus Andersen, formand
Gunhil Hansen
Lykke Andersen, fraværende
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Leif Larsen
Jørgen Løvendal, kasserer
Poul Erik Hubert, referent
Før start på møde bad Leif om ordet vedr. dagsorden. Formand Claus har en PC der
ikke dur i øjeblikket så Leif havde et forslag til dagsorden. Dette blev godkendt.
Punkt 1: Referat
Referat nr. 46 enstemmigt vedtaget.
Punkt 2: Regnskab/budget:
Jørgen gennemgik regnskabet. Ikke de store ændringer siden sidst. Jørgen kunne
oplyse at klubtilskuddet fra HBK er forfaldet. Regning vedr. serviceaftale på
opvaskemaskine - kontraventil udskiftet - så nu kører den forhåbentlig igen. Leif
spurgte til regnskab vedr. kassebeholdning for de evt. udestående udgifter. Det ser
fornuftigt ud så vi arbejder videre. Der blev afregnet el fra Mågen for brug af
køleskab og Gunhil afregnede for badepoletter. Jørgen ville godt have dækket sine
udgifter i forbindelse med internet+print - dette enstemmigt vedtaget.
Bugdet:
Jørgen fremlagde et forecast for 2005 + budget for 2006. Dette blev delt rundt med en
forklaring fra Jørgen på de forskellige poster. Meget tilfredsstillende.
Vedr. udluftning i det store lokale: Dette tages op senere da vi mangler yderligere
information. Regnskab/budget herefter godkendt.
Punkt 3: Rep. af køkken m.v.:
Gunhil og Leif havde møde med tømrer. De gennemgik de ting der skal udbedres og
fik et tilbud. Leif orienterede vedr. at der skal 3 nye overskabe op, låger/skuffer
repareres/udskiftes, vinduer repareres/slibes med nye alu-lister. Tilbuddet godkendt
af Trivsel og Leif går videre sammen med tømrer så alle disse ting kan udbedres.
Punkt 4: Udsugning:
Claus har kontaktet firma vedr. udsugning. I venteposition. Vi tager dette op til
foråret.
Punkt 5: Omkodning:
Gunhild har undersøgt sagen - Claus (ikke formanden) har/skulle have kontaktet
Solvej/Per vedr. dette. Manual ligger muligvis på havnekontoret. Alarm op på næste
møde hvis intet nyt fra Solvej.
Punkt 6: Nye/tidl. sager:
Vedr. ønske om spil i klubhuset fra Café Mågen (dart, spillemaskiner m.v.). Der er én
gang for alle vedtaget i Trivsel at der ikke må forefindes spil i klublokalet. Storskærm
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er dog OK - Café Mågen skal dog selv stå for det hele og afholde alle udgifter.
Trivsel skal dog være medbestemmende om hvor storskærmen skal stå.
Under punkt 6 havde vi møde med Solvej og Per fra Café Mågen, som havde den del
spørgsmål/ ønsker. Vi tager dem fra en ende af:
Per spurgte vedr. kontaktperson fra Trivsel - vi kunne oplyse at kontaktpersonen er
den der bliver sat på opgaven. Café Mågen har sat nyt skilt op over døren - Søhesten
sættes op over døren til skolestuen. Køkkenet ønsker 2 skabe i masteskuret mod at
fjerne bordene. Dette til en hurtig diskussion, herefter godkendt (se også pkt. 7). Coca
Cola køleskab flyttes/fjernes - Café Mågen undersøger tilhørsforhold, leveres evt.
tilbage. Café Mågen afregner strøm for brug af varmekanonen sidste år.
Punkt 7: Oprydning i masteskur:
Fra Café Mågen: De sætter 2 skabe op og fjerner bordene, fadøls-fustager sættes i ét
lag under mastestativet, så der ikke står andet fra Café Mågen i masteskuret, og de
har lovet at holde sig inden for dette område.
Trivsel rydder op i masteskuret. Vi aftalte at mødes søndag den 9. oktober kl. 9 (dem
der kunne og havde tid) til en ordentlig oprydning. Ungdomsafd. vil også meget
gerne deltage så vi sammen kan få orden på sagerne.
Punkt 8: Eventuelt:
Claus havde hørt at der manglede tøjkroge i dame-badet. Han sender Gunhil ind for at
undersøge sagen. Lidt evaluering af de forskellige punkter.
Punkt 9: Næste møde:
Næste mødedato fastsat til tirsdag den 8. november 2005 kl. 19.00 i Skolestuen.
Mødet sluttede kl. 22.15.
Referent: Poul Erik Hubert

Tordenskjolds Undercup
____________________________________________

Familiesejladsen med den indlagte konkurrence gik i år til Hvidovre Sejlklub.
På skippermødet fik vi oplyst rimeordet ”Rig”, som skulle indgå i vores
tilbagevendende opgave, skriv et eller flere vers på melodien “Tordenskjold”.
Erik udleverede en seddel med spørgsmål, som kunne besvares med et ja/nej/ved
ikke. Alle, dog ikke samtidig, kunne være et korrekt svar.!
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Med vinden agten for tværs strøg vi af sted og ved tudebøjen skulle vi kalde over
VHF´ern til Cordon Bleu med melding om, de lokale forhold/hvilken båd der var for
eller bag og forventede ankomst til havnen.
I klubhuset blev der sørget godt for os, en stor (meget stor) wienerschnitzel m/ansjos,
citron, capers, råstegte kartofler og en dejlig sovs, dækkede til fulde vores appetit.
Efter at alle de veldigtede vers, traditionen tro, var afsunget af skibenes besætninger,
var der uddeling af præmier.
Tordenskjolds platte var fornyet og ændret til en flot skål og Egon og Gitte blev de
heldige vindere.
Mogens og Marianne vandt 2. præmien
Jens og Lizzie fik 3. præmien
Der var også en gastepræmie, som gik til Hans Otto og Jette.
Desværre var deltagelsen ikke så stor som sædvanlig, så aktivitetsudvalget overvejer
om der er mere stemning for den oprindelige form, hvor Tordenskjolds Undercup
blev afholdt på den første søndag i september og udvide aktiviteterne med en fælles
tur evt. den sidste weekend i august.
Tak til Erik, som også i år fandt på spidsfindige spørgsmål.
Ib.

Velkommen til nye Medlemmer
SHS har fået tilgang af mange nye medlemmer. Vi ønsker hjertelig velkommen og
håber I må befinde jer godt hos os og
få mange festlige og hyggelige timer i
klubben fremover.
Vi skal opfordre til at slutte op
omkring
aktivitetsudvalget
arrangementer, så nye og gamle
medlemmer kan lære hinanden at
kende.
Vi glæder os til at hilse på jer.
Aktivitetsudvalget Marie
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Hjertelig tillykke!
På våbenstilstandsdagen d. 11. november blev Michael og Punnapha gift på Greve
Rådhus.

Michael, Ole (Michaels far) og Punnapha ved den efterfølgende fest.

Tak.

Vi vil gerne sige tusind tak for gavekortet. Det er blevet brugt på køkkenting. Og til
alle jer vi ikke ser inden jul, kun en ting. Rigtig glædelig jul og et rigtigt godt nytår.
Hilsen
Michael
og
Punnapha
Larsen
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Mere klubsejlads i 2006!
Jeg vil gerne bakke op om de ugentlige ”Træningssejladser” med udgangspunkt i
Hundige Havn, som Leif og Finn foreslog i sidste nummer af Søforklaring. Hvis de
bliver lagt på onsdag eftermiddage vil det jo ”matche” fint med vore klubaftener.
Mit forslag om månedlige weekendture har jeg arbejdet lidt på sammen med Peter
Christensen. Peter & Co. har jo stor succes med ”Drengeturen” i oktober og Peter vil
nu også stramme op på forårets aktiviteter med fokus på bl.a. Bededagsturen i midten
af maj.
Vi fortsætter så med den traditionelle Pinsetur til Præstø i begyndelsen af juni og
derefter tager jeg mig af to sejladser, første weekend i henholdsvis juli og august
måned.
Undercupén slutter med den første weekend i september.
Vi vil gerne genopfriske den gamle tradition i SHS, som giver nye sejlere mod på at
tage ud på længere sejlture under hyggelige former - samt en masse snak over
VHF´en.
Vi forestiller os også, at vi med de nye muligheder som e-mail kan optimere turene
gennem en form for tilmelding, så vi kan foretage nødvendige reservationer de steder,
som vi planlægger at anløbe.
Mere information i næste nummer af Søforklaring samt løbende i Aktivitetskalenderen, men reserver allerede nu første weekend i sommermånederne.
Med stor sejlerhilsen
Erik

Efterårstur til Hven

Fredag den 14. oktober stod tre både ud fra Hundige havn kl. 16.30 med kurs mod
Flakfortet. Trine førte an tæt fulgt af Grevinden, som blev fulgt af Dee-Dee.
Vejret var fint for motorbåde, men ikke meget vind til sejlbåde. Alt imens vi sejlede
nordover, røg krogen ud over rælingen, men det eneste der bed på, var garnene, som
vi snoede os imellem.
Mørket faldt tidligt på, så det var bare om at holde godt udkig ret forude og følge
med, og da vi nåede Flakfortet var det også rigtig rart med et ”føreskib” med en god
projektør. Havneindløbet var ikke just oplyst.
Tidlig lørdag morgen gik turen videre mod Hven og sildefiskeriet. Det var en smuk
efterårsdag, og sildene stod i tætte stimer, så vi, der blev liggende syd for Hven, fik
hurtigt mange sild indenbords. Sidst på eftermiddagen begyndte det at blæse op, så
det var tid for at gå i havn oppe nordpå, rense, salte og pakke fisk og gøre klar til
fælles middag.
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Det blev en rigtig hyggelig aften, med god mad og drikke samt en masse røver – og
fiskehistorier.
Søndag morgen (formiddag) blev der igen fisket lidt ved øen, inden vi lagde til på
sydkysten af Hven til frokost og rensning af formiddagens fangst. Derefter stod vi
mod Københavns havn, men igen var det mørkt, inden vi nåede frem, og Lynetten er
sandelig ikke nem at finde for skorstene, vindmøller, generende lygter og en GPS der
går i coma. Igen var det dejligt med et ”førerskib” ( og hvad skulle vi lige have gjort,
hvis vi ikke kunne bruge VHF’en??)
Mandagen skulle være brugt til torskefiskeri, men det vidste torskene ikke, så der var
ikke mange (torsk) i nærheden af vores både. Vi kunne derfor med sindsro pakke
snøren ind hen på eftermiddagen og stævne mod Hundige havn efter nogle dejlige
efterårsdage på vandet.
Besætningen på Grevinden vil her gerne sige tak for en dejlig tur til alle, med en
speciel tak til Trine og Dee-Dee for al jeres hjælp til os nybegyndere!
Mandskabet på Grevinden
V. Skipper Mogens

Afriggerfest
den
12.november 2005.
God stemning, dejlig musik, velsmagende
mad,
festlige
sange og indslag var nogle af de
ingredienser,
som blev rystet sammen af vores aktivitetsudvalg til nok en dejlig afriggerfest – for
26. gang.
Standeren blev nedtaget kl. 11,oo og formanden Peter Banasch´s tale var i år super
kort. Han glædede sig over, at der også i år var nogle medlemmer, som mødte op til
standernedtagning og konstaterede, at vi havde haft en sejlsæson med megen blæst og
mange derfor ikke havde sejlet så meget. Til gengæld havde vi haft en masse gode
fester, og formanden glædede sig til endnu een – aftenens afriggerfest.
Som noget nyt afsang vi afriggervise og skyndte os så ind i varmen. For første gang
var vi ikke flere end, at alle kunne sidde ned i skolestuen, hvor vi fik lidt snaks og en
gammel dansk. Da de fremmødte brød op 1 time efter, gik aktivitetsudvalget i gang
med at dække bordene til aftenens arrangement.
Lone Röttig havde kreeret 8 flotte blomsterdekorationer og indsamlet løv, som
dekorativt blev drysset ud på bordene. Kl. 18.00 blev der budt på drinks, og Else
Hermansen bød velkommen og ønskede, at alle måtte få en festlig aften.
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Der var i år indkøbt mad fra slagter Billing. Den bestod af en forret – lakseterrine,
hovedret carverybuffet med lam, okse, skinke og tilbehør. Desserten var et stort
kagebord, som var hjemmebagt af vores dygtige damer i aktivitetsudvalget.
Formanden holdt sin festtale, hvor han mindedes festlige timer omkring
Strandparkens og SHS´s 25 års jubilæum og roste aktivitetsudvalget for dets store
indsats.
Herefter var der overrækkelse af SHS´s trationelle miljøpris, som gives til et medlem,
der har gjort en ekstraordinær indsats til gavn for klubben eller miljøet i havnen.
Ib Leif havde fået det ærefulde hverv at overrække miljøprisen, som i år gik til Hans
Otto Thøgersen. Hans Otto har været med lige fra klubbens start og har allerede
dengang lagt et stort arbejde i at skabe kontakter til kommunen og dermed mulighed
for, at SHS kunne etablere sig i Hundige Havn. Selvom klubben havde få midler, fik
Hans Otto trykt ”Søforklaring” og trykt logo på bluser, t-shirs, træningsdragter og
bæreposer. Som PR-mand foranledigede Hans også, at SHS udstillede på
Tjørnelyskolen i ”Fritid i Greve”, ja endog på torvet i Hundige Centeret. Hans har
også snedkereret et andehus til
glæde for fuglelivet. I år har- han
skaffet og opstillet en flagallé til
Strandparkens
jubilæum.
Dannebrogsflagene pyntede på
Mågen i de 3 dage festlighederne
varede.
Ib overrakte herefter miljøprisen - 4
blå kapokhynder - og håbede, at
Hans og Jette måtte få glæde af disse
på deres båd ”Tordenkilen”.
Årets anden pris, klokkerprisen, blev
overrakt af Svend Röttig. Han holdt
et
festligt
causeri
omkring
kommunikation,
kropslig
som
verbal, om vanskeligheder med at
bøje verbet at ”hjælpe” og sluttede
med at fortælle om sommerens
uheldige gast,
Svend: ”Jeg kan stadig bøje armen –
Det kan Peter ikke!
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Peter Banasch. I sin iver efter kontakt i Dragør Havn havde Peter stillet sig op på
søgelænderet i stedet for på ruffet, da han og Svend ville lægge til kaj med det gode
skib ”Olga”. Desværre faldt han og slog sin arm, og lige siden har han lidt af smerter
og klaget sig. Peter har nu fået konstateret, at der er beskadiget et ledbånd, som skal
opereres. Til trøst og opmuntring overrakte Svend klokkerprisen, 3 flasker vin, som
Peter takkede for.
Else havde forfattet
en flot og festlig
vise om liver i SHS,
som vi bringer her i
”Søforklaring”.
Traditionen med at
byde
nye
medlemmer
velkommen
lykkedes også, idet
der heldigvis var
fremmødt 2 af de
mange
nye
medlemmer, vi har
fået i år, nemlig
Anne
og
Per
Eriksen. Marie bød
dem velkommen og
udbragte en skål for
dem, og de fik
herefter
overrakt
SHS´s klubstander
med et stort ønske
om, at de måtte få
glæde af søsporten
og klublivet i SHS.
Efter
det
amerikanske lotteri
blev der spillet op til
dans, og i år var der rigtigt mange på dansegulvet.
En stor tak til aktivitetsudvalget for en dejlig aften.
Den gamle redaktør.

17

18

En ”mastehuskommentar”
I et mødereferat i sidste Søforklaring stod som idé, at flere master kunne komme ud
og ligge under et halvtag, da ”cafe’en” åbenbart skal bruge mere plads. Da jeg er så
naiv at tro, sejlerne kommer i første række, bør der vel bygges et nyt mastehus, og
det ville klæde havnen med et mastehus liggende i nærheden af mastekranen. Da det
endvidere synes at være in på Mågen, at opkalde nybygninger efter forkæmpere,
synes jeg, det nye mastehus passende kunne hedde Skt. Petersborg.
Venlig hilsen
Marianne Pedersen

Mastekranen

Det var med glæde, jeg så frem til at skulle bruge den renoverede mastekran. Ikke
fordi jeg skulle have masten af - det er sjovere at sætte den på – men fordi den så ud
til at virke let og sikkert. Og det gjorde den også, men for mig og GUSTAVA's
mastehøjde er forlængelsen absolut ikke nogen fordel.
Kranenden er i nøjagtig samme højde som min vindeks og vindmåler, så jeg skal
passe meget på ikke at ødelægge noget. Det gik godt denne gang, men ifølge en vis
hr. Murphy skal det jo nok gå galt en dag!!! Det er selvføl-gelig mit problem, og
andre kunne have haft det før - sejlerlivet er ikke let.
Jørgen
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Apropos flagnedtagning
Ville det ikke være en god ide at anskaffe en vimpel, som kunne veje hele vinteren?
Flagstangen er jo lidt tom nu, hvor standeren er taget ned.
Ib.

Gamle
cykler
søges
til
Mågen.

Vi har stadig brug for gamle cykler, som Mågens gæstesejlere kan anvende, når de
besøger os. Så har du en gammel men brugbar jernhest, som blot står og fylder i
garagen, kælderen eller andet sted, vil havnen meget gerne modtage den. Jørgen har
lovet at stå for nødvendige, mindre
justeringer i vinterens løb.

Find nu cyklen frem med det
samme, medens din korttidshukommelse fungerer – i
morgen har du jo desværre
nok
glemt
dette indlæg.

”Søforklaring” ønsker alle
sine læsere en rigtig
glædelig jul og et godt
Nytår.
Redaktionen
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Fra logbogen:

Fra det gode skib Marthas logbog har vi fået ovenstående foto, som Jørgen tog af
Dannebrog under majestætens besøg i Strandparken.
Flaget er Marthas. Det er det store skib i baggrunden, der er Dannebrog.

Obs! Obs!
Næste
deadline er
mandag d.
20. februar
2006.
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Aktiviteter i SHS i 2005 og 2006.
Svømning – hver mandag kl. 20 – 21 fra 3. oktober. Henvendelse til Carl Åge: 43901830.
Søndagsturene langs stranden, med afgang kl. 12 fra parkeringspladsen ved indkørslen til Hejren,
starter søndag d. 13. november. Der er planer om at forlægge en søndag i hver måned til Hedeland
og andre smukke steder i nærområdet. Jette og Anna tilbyder at instruere evt. interesserede i
stavgang. I vil få nærmere besked.
Fredag d. 13. januar kl. 19.30 i klubhuset – Squaredance og Lanciers.
Fortsættelse af vore forsøg på at lære de 2 danse og vi tilføjer evt. andre. Alle er meget velkomne.
Vi mødes en fredag om måneden.
Søndag d. 22. januar kl. 14 i klubhuset – Fiskefrokost.
Det er en gammel tradition, at klubbens lystfiskere lader os smage deres fangst, og vi tager selv en
lille ret med til buffeten.
Mandag d. 20. februar. Deadline for martsudgaven af SØFORKLARING
Tirsdag d. 28. februar kl. 19 i klubhuset.
Bestyrelsen indkalder til Orienteringsmøde
Fredag d. 17. marts i klubhuset – Generalforsamling.
Nærmere besked i næste blad.

NB! Ændring! Grundet vinterferie:
Onsdag d. 22. marts kl. 19 i klubhuset – Vinden bestemmer.
Køge Marinehistorisk Interessegruppe fortæller om og demonstrerer vindens indflydelse på Slaget i
Køge Bugt, som har nære relationer til Hundige Strand og Olsbækken. Der vil også blive fortalt
mange interessante ting om skibsbygning og de mange vrag i Bugten.
Lørdag d. 22. april kl. 16 i klubhuset – Standerhejsning.
Starten på sejlsæsonen fejres med en sang og en dram, hvorefter vi spiser sammen i klubhuset. I kan
deltage i det hele eller blot noget af dagen.
Weekendsejlads d. 12.-14. maj. Nærmere oplysning hos Peter Christensen.
Lørdag d. 20. maj – Havnens dag – arbejdsdag.
Pinse fredag d. 2 – mandag d. 5. juni. Den traditionelle sejltur til Præstø.
Weekendsejlads d. 1.-2. juli. Nærmere oplysning hos Erik Lillevang.
Weekendsejlads d. 5.-6. august. Nærmere oplysning hos Erik Lillevang.
Weekend d. 2.-3. september. Tordenskjolds Undercup.
Lørdag d. 11. november kl. 11 – Standernedhaling.
Aktivitetsudvalget
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