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SØFORKLARING

MEDLEMSBLAD FOR

SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

FORMANDEN HAR ORDET:

Kære sejlerpiger og –drenge.
Vi er alle sammen bagud, foråret har ladet vente på sig. Nervøsiteten begyndte at
florere blandt medlemmerne – hvornår kommer foråret?
Da vi holdt standerhejsning, var der solskin og pæne temperaturer og mange mødte
op. Vi kunne med glæde hilse 6 nye medlemmer velkommen. Ved efterfølgende
spisning i klubhuset var der som sædvanlig en hyggelig og god atmosfære.
Langt om længe er de fleste blevet færdige til at komme i vandet, og søsætningen er i
fuld gang. Den første fællestur, som klubben foretager, er Kr. Himmelfartsturen til
Tårbæk med efterfølgende besøg i cirkusrevyen – så vidt jeg ved, er der tilmelding
fra 15 medlemmer. Herefter gælder det pinseturen til Præstø. Jeg håber på mange
deltagere.
Vores klubaftener er, som forhåbentlig alle ved, startet. Hver onsdag kl.19.00 ved bro
9. Her er der mulighed for at få informationer vedrørende klubsejlads og andre
klubaktiviteter. Vores sejlerskole er også aktiv i år. Henvendelse til Jørgen Lind for
yderligere oplysninger.
Jeg håber på en god sæson med spændende oplevelser og det sædvanlige gode
sammenhold, som der er i klubben.
God vind til alle.
Peter B.
-----o0o-----

Husk: Havnens dag den 20. maj 2006.
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Referat fra SHS’s ordinære generalforsamling
den 17. marts 2006 kl. 19,30.
Punkt 1:
Formanden bød velkommen og foreslog Marianne Pedersen og Yvonne Larsen som
henholdsvis dirigent og referent, begge blev valgt. Marianne konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.
Punkt 2:
Svend Røttig bad om ordet og henviste til den skrevne beretning fra bestyrelsen, som
han forventede alle havde læst. Han havde yderligere supplerende oplysninger: Der er
d.d. 34 familiemedlemskaber, 28 aktive og 6 passive medlemskaber. Det giver
følgende: 43 pladsejere og 17 lejere, hvilket er en fremgang på 16 både.
Endvidere stiller bestyrelsen forslag om, at infoudvalget fremover tager sig af
følgende opgaver: Søforklaring – SHS’s hjemmeside – meddelelse til det offentlige
samt annoncer, så det hele er samlet under et udvalg.
Svend opfordrede kraftigt til, at alle mødte op til Hundige Havns generalforsamling
den 27. april 2006 , var man forhindret i at deltage, kunne man give fuldmagt til et
deltagende medlem.
Herefter bad Leif Larsen om ordet: Han syntes, at vores klubblad var utroligt uartigt
skrevet, det lagde mere op til en konfrontation mellem rygere og ikke rygere end at få
en dialog i gang om klubbens rygepolitik. Flere medlemmer var enige i Leif’s
synspunkter om bladets indhold.
Herefter blev beretningen godkendt.
Punkt 3:
Kjeld Pico gennemgik regnskabet og sagde blandt andet, at regnskabet så fornuftigt
ud, fordi vi havde fået en del nye medlemmer samt at Trivsel og aktivitetsudvalget
havde været sparsommelige. Hans Otto Thøgersen spurgte til Trivsels regnskab,
Jørgen Løvendal og Kjeld P besvarede spørgsmålet Regnskabet blev herefter
godkendt.
Punkt 4:
Der var indkommet et forslag fra Jes Hermansen, men der var en del misforståelse
om, hvad forslaget indeholdt. Svend konkluderede, at det var klubbens rygepolitik.
Der var flere, der ikke kunne se problemet i det, idet de få rygere, vi har i klubben,
altid har været flinke til at tage hensyn til ikke rygerne. Ib Leif Christiansen efterlyste
et lokale, der var røgfrit, da han ikke kan tåle røg.
Leif L fremlagde herefter et ændringsforslag, hvor han mente, det kunne løse
klubbens rygepolitik, bestyrelsen bad om 2 min. tænkepause. Efter pausen trak Leif
L. sit ændringsforslag og bestyrelsen kom med følgende udtalelse: At vi bibeholder
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den rygepolitik vi har i SHS og henstiller til Trivsel at de sammen drøfter klubbernes
fremtidige rygepolitik.
Punkt 5:
Kjeld P. fremlagde budgettet og sagde bl.a. at underskuddet fremkommer p.g.a.
indkøb af klubstandere til flere år, men på trods at dette, vil vi kunne holde et
uændret kontingent.
Budgettet blev herefter vedtaget.
Herefter var der rygepause, samt salg af standere og små gaver fra Kjeld i form af
giroindbetalingskort.
Punkt 6:
Valg af kasserer – Kjeld Pico Larsen genvalgt.
Punkt 7:
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – Leif Larsen og Per Jørgensen genvalgt.
Punkt 8:
Valg af 1 suppleant – Marianne Pedersen valgt.
Punkt 9:
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant – Inger Lind, Yvonne Larsen og Hans Otto
Thøgersen genvalgt.
Punkt 10:
Valg til udvalg:
Infoudvalg: Yvonne Lundgreen og Jes Hermansen udtræder i stedet indtræder Hans
Otto Thøgersen og Svend Røttig , som repræsentant for bestyrelsen.
Sejladsudvalg: Jes Hermansen udtræder.
Klubhusudvalget(Trivsel): alle genvalgt.
Aktivitetsudvalget: Alle genvalgt samt Eva Jørgensen.
Svømmeudvalg: Genvalgt
Idrætsunionen: Genvalgt
Standerudvalg: Genvalgt
Havnebestyrelsen: Genvalgt
Punkt 11:
Gitte undersøger, hvad det vil koste at få T-shirts med logo og vil give en
tilbagemelding til medlemmerne via klubbladet.
Peter Christensen efterlyste en større deltagelse i klubbens sejladser. Bl.a. havde han
reserveret billetter til Cirkusrevyen til Kristi Himmelfartsturen, hvis det har interesse.
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Marie Christiansen forespurgte, hvordan afriggerfesten skal foregå fremover, skal det
være som sædvanlig eller som fiskefrokosten. Der var stemning for det sidste, men
det var kun en vejledende afstemning.
Svend orienterede om de kr.800.000,-, vi får fra Greve Kommune, og oplyste, at man
havde søgt om penge til følgende formål:
1. Optimering af el-forsyningen
2. Færdiggørelse af materielhus/miljøstation
3. Renovering og optimering af landarealer
4. Opførelse af nyt mastehus
5. Renovering af legeplads
6. Renovering af slæbested.
Generalforsamlingen sluttede og dirigenten takkede for god ro og orden
Referent
Yvonne Larsen
PS Aktivitetsudvalget sørgede som sædvanlig for kaffe og hjemmebagt brød.
-----o0o-----

Referat nr. 50, fra udvalgsmøde i “Trivsel”
tirsdag den 14. februar 2006 kl. 19.00
Mødedeltagere:
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Claus Andersen, formand
Gunhil Hansen
Lykke Andersen, fraværende
Leif Larsen
Jørgen Løvendal, kasserer
Poul Erik Hubert, referent
Punkt 1: Referat
Referat nr. 49 enstemmigt vedtaget.
Punkt 2: Regnskab/økonomi:
Jørgen gennemgik regnskabet. Alt OK - der har kun været ganske få posteringer på
regnskabet. Jørgen forslog at vi tilmeldte os PBS. Dette er en god idé. Herefter blev
regnskabet godkendt.
Punkt 3: Tutten/Kontrakt/Samarbejdsaftale:
Solvej og Per indkaldt til mødet. De lagde ud med at de mangler betaling af div.
regninger, det viste sig at være regninger fra HBK. Gunhil kontakter Else (HBK) og
undersøger sagen.
Samtidig meddelte Solvej og Per at de stopper på Café Mågen - de flytter til Fyn hvor
de overtager en lignende forretning. De vil prøve at afvikle Café Mågen på en
fornuftig måde og vil overholde de aftaler der er indgået så godt det nu kan lade sig
gøre, så ingen føler sig snydt. Hvis nye overtager inden Solvej og Per rejser,
overtager de også arrangementerne. Samarbejdsaftalen tages op efter næste
fællesmøde den 21. februar 2006.
Punkt 4: Brand:
Claus informerede vedr. branden i klubhuset. Branden blev forholdsvis hurtigt
slukket så skaderne ikke blev så omfattende, men ærgerligt nok! Efter henvendelse til
forsikringsselskabet sendte de SSG Skadeservice ud for at rengøre efter branden. De
målte klorid og opsatte affugtere.
Under dette punkt havde Solvej og Per spørgsmål vedr. kompensation i forbindelse
med branden. Der er blevet brugt strøm til affugtere, vand - og opvaskeren har fået
lov til at køre en del. Dette ordnes ved at de sender regningen direkte til
forsikringsselskabet.
Claus har påtaget sig af følge op på eftervirkningerne af branden så han mødes med
forsikringsselskabet og SSG så skaderne bliver udbedret og ordnet hurtigst og bedst
muligt.
Claus og Leif kører til SSG for at se på de forskellige emner som er tilsodet og som
SSG har renset/prøvet at rense, så de evt. kan bruges igen. Disse emner tages med
retur til klubhuset.
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Punkt 5: Sager under behandling:
El-varme kører via termostatstyring som sidder på kontoret hos havnefoged. Dette
har Gunhil tjekket med Steen. Kaffemaskinen til køkkenet er under servicering - snart
klar!
Køkkenvasken i køkkenet (stål) er tæret igennem ved afløb. Vi indhenter tilbud på
udskiftning af denne. Gunhil sørger for større kroge til tøj i damernes baderum!
Punkt 6: Eventuelt:
Vi har fået foræret et stort danmarkskort og et verdenskort. Claus foreslog at de blev
brugt som rullegardiner ved vinduerne, der kan de skærme lidt for solen og bruges til
udvidelse af vores horisont! Dette synes vi er en god idé og de bliver snarest sat op.
Punkt 6: Næste møde:
Næste mødedato fastsat til torsdag den 23. februar 2006 kl. 19.00 i Skolestuen.
Mødet sluttede kl. 21.45.
Referent: Poul Erik Hubert
-----o0o-----
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Klubsejlads i 2006
Sejlsæsonen er i gang med de traditionelle Tårbæk- og Præstøture.
Jeg håber I har reserveret den første weekend i juli og august for fælles sejladser, for
jeg planlægger i øjeblikket en tur til en svensk havn og en tur til en havn her i bugten.
Der vil blive oprettet en speciel email adresse til formålet - og I vil så høre fra mig
straks efter pinseturen.
Med sejlerhilsen
Erik
-----o0o-----

Nordisk ro- og kulturstævne på Mågen i Hundige havn, den 11. august 2007
Kære venner i SHS, nu skal vi til noget helt nyt på Mågen, som jeg skal fortælle lidt om. I sidste år kom der en
opfordring fra en af vores politikere i kommunen om, at profilere vores havn på verdenskortet. Dette input gav
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undertegnede ideen til at lave noget nyt og helt anderledes end de sædvanlige havneaktiviteter, som på en måde ligner
hinanden overalt, uden at være noget specielt.
Vi har taget det op i HBK, og der var omgående respons, ligesom bestyrelsen , har taget en principbeslutning om, at
bakke tiltaget 100 % op, som nævnt i sidste Bådsmandspibe.

Det drejer sig om, at lave en optræden i 3 dele på samme dag.
I-del:
Præsentationssejlads af både fra hele Norden fra vikingetid og op til vore dage
Bådene bliver præsenteret med noget klassisk musik, og præsenteret ved en speaker , der fortæller om dette fartøj , alt
imens båden/skibet er i fremdrift i sit naturlige element igennem vandet.
Der er på nuværende aftalt med Lifbåts Skanør-Falsterbo Roddarfelag, at de kommer med deres over 100 årige
redningsbåd, som ligger i Skanør Havn. Der er interesse fra Dragør lokalmuseum, at de kommer med deres
flygtningeskib, som sejlede folk under anden verdenskrigen til Sverige. Færøbåden Naddoddur, der sejlede til Norge i
1997 og 1998 til Island fra Færøerne, har vist stor interesse for at deltage både i denne præsentation og aktør i
efterfølgende rollespil.
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II-del
Slaget omkring Ormen Hin Lange og krigerne fra Mågen

Efter en pause , lyder en fanfare med lurblæsere, som indledning til
opførelsen af et søslag i havnen, som bygger på historien om Olav Trygvason
med Ormen Hin Lange fra Norge.Der indledes et angreb på
vikingebopladsen. De forsvarende er, krigerne fra Hundige Havn. Der er
lavet et rollespil med skitsering af havneområdet, ligesom der er mange
spændende lydeffekter og overraskelser i et voldsomt søslag på havnen. Der
er på nuværende kontakter til vikingerne i Frederikssund, som skal instruere
statister på land og rofolk fra færøbåde i hovedstadsområdet. Ud over dette,
er der atter andre med tilknytning til kommunens ungdomsarbejde, der skal
opbygge en vikingeboplads på bredden ved Hundigeparken.
Der kommer fokedansere og kvæder visen om Ormen Hin Lange. Der bliver
et skjald, som oplæser sagaen fra søslaget fra Mågen på en flåde ved bredden
ved Hundige Parken. Der bliver lavet lydeffekter og tåge til mystiske
troldomskunster.
Afslutningsvis bliver der sejlet en æresrunde i hele havnen og afsluttes foran
klubhuset på Mågen. Ved dette synger forskellige sangere fra alle de
deltagende nordiske lande. Trompetblæser der spiller ”når solen går ned”

III-del
Kaproning med færøbåde i havnen.
Der bliver roet kap i færøbåde, som en markering for, at det er 20 år siden, at
der i 1987, blev afviklet den første Færø Regatta i Danmark på Mågen i
Hundige Havn.
Efterfølgende en stor havnefest med alt hvad den kan trække med folk i
festhumør til dans og noget til halsen varende til den lyse morgen, som bliver
markeret med en trompetblæser der spiller ”Se nu stiger solen op af havets
skød”.
Dette arrangement kan blive meget vellykket , hvis alle på Mågen kommer
med, hvorfor denne henvendelse til jer i SHS. Vi har brug for alle der vil
bistå på forskellig vis. Ingen kan alt, men alle kan noget.
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Vi har brug for
• Lyd og musikanlæg med højtalere og mikrofoner og nogen til at
betjene det
• Statister til vikingeboplads
• Folk til praktiske gøremål på området
• Roere til søslaget i havnen
• Roere til kaproningen
• Folk til at stå i barren og madsalg
• Og sikkert mange andre ting, som ikke lige umiddelbart er tænkt på
her.
Vi havde den 8. maj et orienteringsmøde i klubhuset på Mågen, hvor mange
fra SHS, var mødt op og fik en grundig gennemgang af hele programmet til
det Nordiske træf, ligesom der blev vist film fra den første Færø Regatta og
det første Nordiske ro- og Kulturtræf på Færøerne og Slesvig i Tyskland med
mere.
Kom og vær med og løft i flok til fælles gavn for os alle i
havnen.
Meld jer til jeres bestyrelse eller til: Ólavur á Heygum, telef. 43908868
/ 22790667
e-mail: heygum_baad@yahoo.dk
Ole Pedersen, telefon 43905135 /

28833561

Ólavur, den 9. maj 2006

12

Klubaktiviteter i sommerhalvåret 2006
Lørdag d. 20. maj

Havnens dag
Arbejdsdag. Vi forskønner klubhus og havn. Giv
et nap med i et par timer eller mere.

Kristi Himmelfartstur (24) 25.-28.maj
Fælles sejlads
Den traditionelle tur til Tårbæk og andre havne i
Øresund.
Erfarne og mindre erfarne sejlere
hjælpes ad. Evt. Cirkusrevy. Meld dig til hos Peter
Christensen
på
tlf.
44658011
eller
sommerbuen@mail.dk
Pinsetur 2. – 5. juni

Den traditionelle tur til Præstø.
Nye sejlere kan melde sig til Else Hermansen,
e.m.hermansen@mail.dk

Weekendsejlads 1.-2. juli

Fælles weekendsejlads.
Meld dig til Erik Lillevang på tlf. 46138512 eller
erik.lillevang@tune.dk

Weekendsejlads 5.-6. august

Fælles weekendsejlads
Meld dig til Erik som ovenfor.

Weekend 2.-3. september

Tordenskjolds Undercup
Nærmere planlægning efter
generalforsamlingen.

behandling

på

Weekend 13.-15. oktober

Fisketur
Den traditionelle for mændene og den alternative
for mænd og koner går til farvandet omkring Ven.

Lørdag d. 11. november kl. 11

Standernedhaling
Vi fejrer sæsonens afslutning med en dram og en
sang.
Hvad dagen ellers byder på af festligheder
vedtages på generalforsamlingen.

Næste deadline er 15. september 2006!
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Standerhejsning
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