FORMANDEN HAR ORDET:
Kære sejlerpiger og – drenge.
Vi nærmer os årets afslutning.
Forbavsende mange har – så
vidt jeg ved – sikkert tænkt
sig at lade deres skibe blive i
vandet, også i vinterperioden.
Den
netop
afholdte
afriggerfrokost blev desværre
ikke besøgt af særligt mange.
Enten er det på grund af
manglende
interesse
for
klubbens aktiviteter, eller
medlemmernes travlhed i
almindelighed.
Jeg minder om, at der er en
del mennesker i klubben, som
”river sig i håret” for at gøre
det så godt som muligt for
hele klubben. Selve frokosten
forløb fint.
Miljøprisen, som blev uddelt
af Svend, gik til Kjeld Pico for hans store arbejde for klubben og havnen.
Samtidig benyttede jeg lejligheden til at fortælle de tilstedeværende, at jeg ved den
kommende generalforsamling ikke genopstiller til posten som formand for SHS. Efter
10 år tror jeg, det vil være godt med ”nyt blod”.
Klubben har vokset sig stor de sidste par år, og det har jo formentlig noget at gøre
med den økonomiske fremgang generelt.
God jul og godt nytår.
Peter B.

Næste deadline før generalforsamlingen er: 11. februar 2007.
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SHS’ klubtur til Taarbæk i Kr. Himmelfartsferien
25. – 28. maj 2006
I år var der lagt en ny strategi for at få flere fra klubben med ud og sejle. Besætningerne på
DeeDee og Sjøvn havde aftalt at være arrangører/tovholdere på nogle udvalgte weekendture, og
netop denne tur til Taarbæk har DeeDee tilrettelagt.
Programmet var følgende:

Program for
SHS’ klubtur til Taarbæk
torsdag, den 25. maj til søndag den 28. maj 2006
Deltagerbåde:

Sterna, Trine, Sjøvn, Tumult, DeeDee, Peter B.+ Pico

Deltagelse af i alt 5 både.
19 personer deltager ved cirkusrevyen
Der lyttes på VHF - kanal 6
Torsdag den 25. maj 2006

Kl. 09.00
Kl. 10.00
Kl. 14.00
Kl. 19.00
Fredag den 26. maj 2006
Kl. 08.00

Kl. 09.00
Kl. 10.00
Kl. 13.00
Kl. 17.00
Kl. 18.00
Kl. 21.00
Lørdag den 27. maj 2006
Kl. 08.00

Skippermøde - på bro 9
Afg. til Flakfortet
Fiske undervejs, hvis vejret er godt
Ank. til Flakfortet
Fælles grillmiddag (medbring til eget forbrug)
- I det fri, hvis vejret er godt

Morgenbad for de morgenfriske

Skippermøde
Afg. til Taarbæk
Ank. til Taarbæk (frokost på Taarbæk Kro)
Afg. til Bakken
Middag på Bakken – Bakkens Grill- & Bøfhus
Cirkusrevyen - 19 deltagere

Morgenbad med Taarbæks vinterbadere
Fælles morgenbrød
- Heilesen har bestilt brød til alle, der står klar til afhentning hos købmand efter
morgenbadet
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Kl. 10.00
Kl. 11.00
Kl. ?

Skippermøde
Afg. Taarbæk
Ank. til Københavns Havn v. Operaen
Eftermiddags-/aftenaktiviteter
- nærmere briefing følger

Torsdag den 25. maj 2006
Torsdag morgen mødtes vi til skippermøde i DeeDee med deltagelse af Trine og Sterna, de
andre både Tumult, La Dolce Vita (Peter og Pico) og Sjøvn havde valgt sejlturen fra pga. vejret
og Trine havde motorproblemer, som HP vil forsøge at få udbedret, så de kunne støde til, om
ikke før så i Københavns Havn. Vejremeldingen havde meldt jævn til frisk vind fra Vest, 8 m/s
med byger ind imellem. Det var ikke en vejrmelding der på nogen måde kunne afholde
besætningerne fra at sejle, men det havde da været dejligt, hvis solen havde skinnet fra en skyfri
himmel her på klubbens 1. sejltur.
Besætningerne gjorde sig klar, på med sejlertøjet og stak af sted kl. ca. 10 med kurs mod
Skovshoved – i stedet for det programlagte Flakfortet – da vi ville op og se Matchrace for
kvinder. Sejlturen ud af Køge Bugt var en flot halvvind med moderat sø, vi loggede mellem 6
til 8 knob og solen skinnede. Søen lagde sig mere og mere efterhånden som vi nåede ud til
Aflandshage. Solen skinnede stadig, men ind over land nærmere der sig en front, som vi var
sikre på ville give vand – og ganske rigtigt - vi fik en bygge med både regn og småhagl, men
som heldigvis var hurtig overstået.

Sterna under pragtfuld sejlads med kurs mod Dragør
Over VHF’en blev besætningerne på Sterna og DeeDee enige om at sejle ind i den hyggelige
gamle havn i Dragør for at spise frokost og inden længe lå vi fint ved midtermolen, hvor vi
samledes i Sterna til en hyggelig frokost med sild, øl og snaps – hvor havde vi det bare godt. Ja,
vi havde det så godt, at vi blev enige om at blive i Dragør. Ikke fordi vejret var dårligt, det var
stadig sådan lidt skiftende med sol og regnbyger, men så kunne vi få slappet rigtigt af, få en lur,

6

læse lidt i en bog eller hvad man nu havde lyst til – den med luren var der mange der tog til sig,
og der blev aftalt kaffe i DeeDee kl. 16.30. Celina og jeg var forbi Dragør Sport for at finde et
sejlersæt til hende, da det Moster Nette havde givet Celina med var for småt – og sejle uden
noget ordentligt sejlertøj på på denne årstid, var ikke spor hyggeligt, snarere kunne det blive
både vådt og koldt.

Sterna fortøjet på midtermolen i Dragør Havn
Der blev som nævnt sovet lur og hygget i Sterna og DeeDee, og en udsøgt middag med store
bøffer (okse og vildsvin) og gode vine blev indtaget i DeeDee, og aftenen gik med at sludre
sejlads, jagt og hunde. Det var meningen at vi skulle havde kløet noget kort, men inden vi så os
om var klokken blevet sengetid, og det blev aftalt, at vi skulle stå op kl. 8.00 og sondere, hvor
morgenmad og skippermøde skulle holdes.
Fredag den 26. maj 2006
Peter var først oppe, lavede kaffe, dejligt varmt morgenbrød og blødkogte æg, og snart hørte jeg
også Keld hoste, alt imens gjorde Yvonne gjorde sig klar og var forbi badefaciliteterne – det var
deeeejligt med et varmt bad og badefaciliteterne var særdeles gode. De unge – Celina og Martin
– lå fortsat på køjen og spillede døde. Morgenmad og skippermøde blev holdt i Sterna.
Ved 10-tiden var der atter klar skib, og vi stak af sted med kurs mod Taarbæk. Vejrmeldingen
sagde nordvest mellem 5 og 8 m/s og fladt vand. Planen var at vi skulle kigge på fly, der lander
ind over Drogden – Celina syntes det er mægtigt sjovt og spændende, når de kommer så tæt på –
og så skulle drengene fiske. Det med flyene var helt fint, de kom som perler på en snor, men
fiskeri blev der ikke noget af, da vi havde 2 knob modstrøm og en plan om at være i Taarbæk
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ved 13-tiden, hvor Martins kammerat Jens-Peter (også kaldet JP) ville støde til. Undervejs så vi
på Matchrace for kvinder ud for Skovshoved Havn, vi sejlede lidt ud af for ikke at komme til at
skære ind over deres bane.

Sterna i Øresund
Alt gik efter planen, vi ankom til Taarbæk, JP ventede allerede på os i havnen, og vi drøftede
lidt frem og tilbage om vi skulle gå på kroen, men blev enige om at spise frokost i bådene, da
vejret var til udendørs spisning. I løbet
af eftermiddagen kom der yderligere
besætning på Sterna, nemlig Christian
og hans kæreste Jeanne. Inden vi så os
om og efter en lille lur (igen) var det
ved at være tid til at gå på Bakken.
Besætningen fra Sjøvn stødte til i
havnen for at følges med op igennem
Dyrehaven. Skoven stod smuk med alle
sine lysegrønne farver, vi spejdede efter
dyrene, nogle så en enkelt og vi holdt
traditionen tro drikkepause ved
stampladsen ved den store faldne
træstamme.
Stampladsen i Dyrehaven, hvor vi holdt drikkepause
Turen gik videre og snart var vi på Bakken, hvor vi pø om pø stødte på øvrige deltagere, nemlig
HP, Anna, Lisbeth, Per, Peter, Pico, Jesper og Annie. Der blev løst turpas og vi slentrede op til
Bakkens Grill- & Bøfhus, hvor DeeDee havde reserveret bord.
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Bakkens
Grill&
Bøfhus, hvor
vi
hygger
rundt bordet
Der
blev
sludret livligt
og snart sad
vi
bænket
rundt et langt
bord,
fik
bestilt menu,
vin, øl og
vand til alle.
Da vi havde
fået
stillet
sulten med
dejlig
mad
fra den store
grill, daffede nogle af os lidt rundt på Bakken for at prøve forlystelserne, spille på lykkehjul
osv., alt imens de andre sad tilbage og hyggede. Kl. 20.45 havde vi aftalt at mødes foran
Bakkerevyen, forestillingen begyndte kl. 21.00 og varede et par timer afbrudt af en lille
drikkepause. Revyen var OK, og selvfølgelig var Muhammed med, både den med profeten og
med Arlas profit, og den nye gud var ikke Allah, men Arla. Revyskuespillerne optrådte som
sædvanlig på fortrinlig vis med en hårfin satire, som dansker kan li’ - og er vant til. Som vanligt
gjorde Ulf Pilgaard det særdeles godt, han er kanon god til at fremstille de verserende sager fra
medierne med en hårfin satire og på en morsom facon og så er han jo bare helt fantastisk i sin
rolle som Dr. Margrethe – ingen cirkusrevy uden vores dronning.
Efter forestillingen skiltes selskabet, de unge fra DeeDee ville lidt rundt og prøve forlystelserne,
Sterna og DeeDee købte is m.m. og spadserede gennem den møøøørke skov tilbage til Taarbæk
– lidt uhyyyygeligt – men også hyggeligt, det er jo ikke så tit man gir sig tid til at gå igennem
skoven på den tid af døgnet. Vel ankommet til Taarbæk, gjorde vi klar til natten, og ventede på
at de unge fra DeeDee skulle komme ”hjem”. Inden køjetid sad vi at fik en lille en i DeeDee og
sludrede om forløbet af en dejlig dag.
Lørdag den 27. maj 2006
Vi vågnede op til en pragtfuld morgen med havblik og solen skinnende lige i hoved. Peter var
først på benene, og morgenbadeholdet – Peter og Yvonne – gik traditionen tro over til
vinterbaderne for at få sin første dukkert i år og derefter hente morgenbrød, som Heilesen havde
bestilt til SHS. Efter et deeejligt morgenbad sammen med i øvrigt mange andre lokale
morgenbadere, gik vi til købmanden for at hente morgenbrød. Vejret var pragtfuldt, solen
skinnede fra en næsten skyfri himmel og morgenmaden blev nydt i cockpittet hos Sterna, alt i
mens vi ventede på, at de unge mennesker skulle give lyd fra sig.
Et øjebliks billede!
Lige nu (kl. 11.50) sejler vi fra Taarbæk og op langs kysten, solen skinner fra en næste
skyfrihimmel, og der er fladt vand. Sterna sejler lige ved siden af, hvor Christian og Jeanne
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sidder i cockpittet og nyder solen og en pose chips, alt imens Keld og Lone styrer. Her hos
DeeDee sidder JP og Martin på dækket og sludre, Celina sidder her i cockpittet med Peter og
jeg. Der fiskes, og JP har fanget sin første torsk.
Det blev fisket/pilket torsk og snart gik turen syd over til Københavns Havn, hvor aftenens
aktiviteter skulle foregå. Turen ind til Københavns Havn bød på sejlads for let vind og dejligt
solskin, og her hos DeeDee havde vi fået ny styrmand, nemlig JP, der prøvede at sidde ved roret
for 1. gang, hvilket gik rigtigt fint. Undervej fik vi kontakt til Trine, der havde fået ordnet
motoren og kom os i møde. Vi sejlede ind gennem Lynetteløbet og videre hen forbi Operaen
for derefter at sejle ind foran de fredede Masteskure, hvor Sterna havde sørget for, at vi kunne
anløbe og blive for natten + at der var adgang til toilet i det hyggelige Tvillinghus.
Besætningerne samledes i Trine til en velkomstdrink og toiletterne blev besigtiget.
Herefter tog Peter, Keld, JP, Martin og Celina havnebussen over til Kalvebod Brygge, hvor de
skulle hente Christianshavnerjollen ”Arkitektens Trøst”, der skal bringe os rundt på en hyggelig
havnerundfart. Der gik en times tid før de var retur og inden længe var alle om bord udstyret
med en hyggelig picnickurv til turen. Vi var igen heldige med vejret – ingen regn – og det blev
en kanon tur rundt på et par timer, hvor vi så på hele den udvikling der sker i Københavns havn.
De unge – Christian, Jeanne, Martin og JP – stod af undervejs – de havde andre planer for
lørdag aften.
Klokken var efterhånden blevet mange, så der var snak frem og tilbage og vi skulle gå ud og
spise eller grille – det blev det sidste, om end det blev lidt sent. Aftenen blev afsluttet med en
spadseretur til Operaen af besætningerne på Trine og Sterna. DeeDee tørnede ind, de var
meeeget trætte (Yvonne havde en influenza under opsejling).
Søndag den 28. maj 3006
Vi vågnede efter en god nattesøvn til trommen af regn på dækket. Det var meningen, at vi
skulle videre på rundtur med Christianshavner Jollen til Langelinie mv., men vejrudsigten
meldte tiltagne til hård vind, så vi ændrede planer. Peter sejlede jollen over på sin plads, kom
tilbage til morgenmad, som blev nydt i DeeDee i selskab med Sterna. Der blev holdt
skippermøde, hvor vi blev enige om at sejle snarest muligt – vejrmeldingen meldte 8-13 m/s
tiltagende til 15 m/s, nord nordvest, så vi ville formentlig få en rigtig gyngetur ind i bugten.
Celina fik valget om at stå af, men det ville hun ikke, hun ville bare have en søsygetablet.
Lidt før middag var der klar skib, og vi sejlede ud gennem havnen og Lynetteløbet og satte kurs
mod Hundige. Vejret var lidt gråt med lidt sol ind imellem, men blæsevejret udeblev. Vejret
var faktisk så godt, at der kunne fiskes ude ved Drogden, hvor DeeDee fangede en torsk og et
par hornfisk og vi nåede i havn efter en rigtig god sejltur med let vind ind i bugten.
Besætningerne på DeeDee, Sterna og Trine var enige om, at det havde været en kanon tur og et
godt arrangement på Bakken.
Tak til jer alle, der bidrog til en hyggelig klubtur.
Sejlerhilsener
Yvonne og Peter
DeeDee
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Hundige Hyggekapsejladser 2006 - kom godt i gang.
I juni, juli og august blev der sejlet hver torsdag aften med start kl. 19.00 og i september hver lørdag
eftermiddag med start kl. 14.00.
Af 15 sejladser måtte to afbrydes grundet langvarigt vindstile.
I forskelligt omfang deltog i alt 8 både i størrelserne 23 – 35 fod.
Vinderen deltog i alle sejladser.
I korthed er reglerne, at alle
både med hjemsted i
Hundige Havn kan deltage.
Det er gratis at være med, og
der er ikke noget at vinde udover de andres respekt.
Der sejles alene efter
søvejsreglerne. Man får
handicap efter bådens LYS-tal. Der forlanges ikke målebrev.
Start og mål er mellem to mærker lige uden for havnen, og den
faste bane er på 4 sømil omkring tre sømærker.
En deltagerbåd trutter startsig-nalerne, og hver båd noterer sin
egen tid i mål.
Efter sejladserne samles deltagerne til en hyggestund i eller ved
klubhuset på Mågen.
Resultatlisten sendes samme aften til deltagerne pr. e-mail. Man
får point efter placering og til næste sejlads sænkes sidste båds
LYS-tal med 1 %, mens vinderens forhøjes med 1 %. Enkelt,
afslappet og fornøjeligt.
Der er stadig nogle hundrede både i Hundige, der ikke har været
med. Lad os se nogle af dem på banen i 2007! Nærmere følger.
Leif Larsen
________________________________________________________________________________
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S/I Hundige Havn
Havnebestyrelsen informerer
Kvartalsinformation oktober 2006
HEJREN
Nyt el-anlæg.
Kabelarbejdet er færdigt og opsætning af nye el standere er påbegyndt og forventes færdig ultimo
november.
Til brug for køb af strøm udsendes kort, sammen med orientering, til den enkelte bruger, hvor der
kan ”fyldes” på i vindfanget ved havnekontoret. Skal der fyldes på for større beløb end kr. 200,00
”købes” strømmen på havnekontoret.
Kortene skal endvidere bruges som nøglekort til toiletter, dør i vindfang ved havnekontoret, SKB
klubhus, Juniorhus og værftet. I den forbindelse opsættes der elektroniske adgangskontroller. Der
kommer også nyt betalings system ved vaskemaskine og tørretumbler, hvor kortene også skal
benyttes
Hele anlægget sættes i drift 1. kvartal 2007.
Grillpladser.
I år etableres 2 overdækkede grillpladser. Flere vil følge når økonomien er til det.
Miljøhus.
Huset virker, men det kan blive meget bedre. FORDEL DIT MILJØAFFALD efter de anvisninger
der er sat op. Alt udover det der er angivet på skiltene, skal bortskaffes på anden måde og placeres
ved affaldscontainerne eller ifølge aftale med havnefogeden.
Affaldscontainere.
Der er oprettet 2 affaldspladser der bedes benyttet.
Miljøhus og affaldspladser er ikke etableret for at genere jer, men for at følge regelsæt fra det
offentlige og for at spare driftsomkostninger i havnen.
HJÆLP JER SELV VED AT BENYTTE MILJØHUS OG AFFALDSPLADSERNE KORREKT.
Bådskift.
Af hensyn til havnekontorets registrering skal du meddele når/hvis du skifter båd til en anden type.
Bådnavn.
Iht. Havnereglement og krav fra offentlige myndigheder skal alle både bære navn og hjemhavn.
Husk at få det bragt i orden inden båden kommer i vandet igen.
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Kranløft 2007.
Som det er de fleste bekendt er der kun betalt halvt kranløft i efteråret 2006. Af hensyn til
administration og regnskabsåret der følger kalenderåret, vil der fra 2007 blive opkrævet kranløft
samtidig med opkrævning af havneafgift. Betalingen vil være specificeret på opkrævningen, så
beløbet kan krediteres ved udgangen af året, hvis ydelsen ikke er benyttet.
Personale.
!. september blev der antaget en ny havneassistent, Helle Nielsson.

Mågen.
Orientering vedrørende anlægsarbejder.
Der sker ting og sager på Havneø Mågen
Det er vist bekendt for de fleste af havneøens brugere, at der i øjeblikket forgår ting og sager på
øen, både i – og ovenpå jorden. Hermed følger et forsøg på, at forklare, hvad der foregår og, hvorfor
det foregår.
Det tager alt sammen sit udgangspunkt i det forhold, at Hundige Havn fik en bevilling i år af Greve
Kommune på en rund sum af 2 millioner kroner (Tak for det). I følge fordelingsnøglen mellem de to
havneøer tilfaldt der så Havneøen Mågen 800.000 kroner. Dermed var der skabt
finansieringsmulighed, hvilket naturligvis er en meget vigtig forudsætning for, at vi kunne komme
videre med havneøens udbygning.
Og der er behov for en udbygning af vores havneø. Det skyldes blandt andet, at der inden for de
sidste par år er sket det glædelige og positive, at der er kommet gang i efterspørgslen på bådpladser.
Der er i virkeligheden ved at være mangel på mellemstore og store bådpladser på vores havneø.
Men bortset fra egentlige udvidelser, så har der også længe været et behov for, at udbygge og
modernisere havnefaciliteterne til en standard, der i dag karakteriserer en moderne marina.
Hvad er det så der sker i år?
Miljø- og materielhus:
Huset er nu gjort færdigt i stueetagen, dvs. vægge og lofter er færdige, og der er lagt elinstallationer ind, og der er blevet malet. Rummet for midlertidig opbevaring af forskelligartet
miljøaffald er færdigindrettet. Vores nye miljøstation er samtidig sat i drift.
El-installationer:
I år koncentrerer vi os også om udbygning af øens el-installationer. Der er overalt lagt kraftigere
kabler i jorden således, at vi kan klare kravet om mere strøm på broerne (og på pladserne for
vinterparkering af bådene). Det er ikke bare helårsbeboerne (fastliggere), der ønsker bedre
forsyning, det er også alle andre brugere. Det er i dag ved at være et krav, at man kan holde et
køleskab kørende samtidig med, at man koger vand på el-kogeren, lytter til radio, lader batterier op
med meget mere.
Der er nu opsat 25 stk. el-standere på øen. De 19 er placeret på broerne og de resterende 6 er opsat
på land. I hver stander er der 6 stikkontakter. Teoretisk kan der altså på samme tid være 150
forbrugere, der trækker strøm. Skulle der senere opstå et yderligere behov for stikkontakter kan der
installeres endnu en elstander på hver af broerne. Helt kort sagt: Vi vil skabe forsyningssikkerhed.
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Men vi vil også have orden i penalhuset, når det drejer sig om, på retfærdig vis, at fordele
udgifterne til strøm til forbrugerne. Derfor indfører vi et system, hvor alle i fremtiden selv, direkte
betaler for forbruget. Det går for sig på den måde, at man erhverver sig et betalingskort, der er
forsynet med en chip. Det er så muligt at ”fylde sit kort med strøm”. Der kan for eksempel købes
for 50 kr. Kortet indføres i betalingsstanderen som så registrerer, at du har et lager af strøm på 50
kr. Du vælger en ledig stikkontakt sætter dit el-stik ind, tager nu kortet ud, låser el-stikket med en
hængelås, og så går det bare derudad med forbruget, indtil kortet er tømt eller indtil, du trækker dit
stik ud. Herefter kan du så læse, hvor meget strøm der er tilbage på kortet. Men rolig, der kommer
nærmere information ud om de praktiske detaljer.
Større pladser på bro 6:
Der er nu etableret et antal større pladser til motorbåde på ydersiden af bro 6. Det er i virkeligheden
en sag, der stammer fra sidste år. Vi måtte en tur rundt om juristerne på Rådhuset for at få tilladelse
til udvidelsen. Det havde noget at gøre med fortolkning af den gamle lokalplan. Disse pladser er alle
solgt. Vi har på denne måde sikret os, at bådejere med større både har fået plads på vores havneø.
Slæbestedet:
Slæbestedet er blevet renoveret her i foråret. Der var sket det, at svelleunderlaget, der ligger under
vandet, var ved at rive sig løs og flyde væk. Nu er svellerne rykket tilbage på plads og sikret
forsvarligt med store, rustfrie bolte. Det betyder, at slæbestedet igen kan benyttes efter sin hensigt.
Finansieringen af dette arbejde kommer fra det beløb, der blev afsat til formålet på sidste års
regnskab.
Servicekaj:
Vi skulle gerne nå, endnu i år, at få repareret belægningen og afløbsrenden henne ved servicekajen.
Mastehus:
Og så er der mastehuset, som der er talt en del om. Vi afleverede et projekt til Teknisk Forvaltning
på Rådhuset den 27. marts, og vi har siden rykket både mundtligt og skriftligt, dog uden endnu i
skrivende stund, at have modtaget en byggetilladelse!!
En anden og vigtig sag er, at vi ikke har råd til at bygge et nyt mastehus i år. Vi har simpelthen ikke
råd til både el-udvidelse og mastehus i 2006. At der er behov for mere plads til vinteropbevaring af
master er en klar sag. Der ligger vel i øjeblikket i omegnen af 150 både med master på havneøen, og
det eksisterende mastehus kan kun rumme halvdelen heraf. Ø-udvalget er enigt i, at et nyt mastehus
har 1. prioritet ved kommende, nye arbejder på øen.

Ny skibe på Mågen
I årets løb er der blevet udskiftet både. Jette og Hans Otto Thøgersen har udskiftet deres Maxi 84 til
en større Maxi og bibeholdt navnet ”Tordenkilen” som lige kan være på deres bådplads.
Ligeså har Finn Horne købt en flot Halberg Rassy, som hedder ”Hallye”.
Brødrene Steen og Per Jørgensen har købt Lone og Keld Blynovs Ballad ”Sterna”. I stedet har Lone
og Keld anskaffet en meget stor båd, som vi endnu ikke har set i havnen, da det efter sigende kniber
med at finde en tilstrækkelig stor plads.
Yvonne og Leif Larsen har solgt deres Schampi ”Stigna” og har købt en mindre sejlbåd.
Vi siger tillykke med de nye skibe og håber, at I må få mange gode stunder og sejleroplevelser.
Redaktionen
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Referat nr. 53, fra udvalgsmøde i “Trivsel”, tirsdag den 20. juni 2006 kl. 19.00
Mødedeltagere:
Claus Andersen, formand, fraværende
Gunhil Hansen, fraværende
John Bo Christensen
Leif Larsen
Jørgen Løvendal, kasserer
Poul Erik Hubert, referent
Punkt 1: Referat:
Referat nr. 52 enstemmigt godkendt.
Ad 1:
Onsdag den 3. maj blev der indkaldt til et hurtigt møde grundet at Solvej gerne ville
fortsætte i Café Mågen og at der ikke var andre kvalificerede ansøgere. Der blev ikke
taget referat pga. den hurtige indkaldelse, dette så oplyst her.
Punkt 2: Regnskab/økonomi:
Vi fik en gennemgang af regnskabet fra Jørgen. En del store udgifter siden sidst.
Mangler klubtilskud fra HBK. Ellers ser regnskabet fornuftigt ud. Vedr. regning fra
Leon Petersen (se referat nr. 52) har vi fået en kreditnota. Jørgen indhenter tilbud fra
andet kloakfirma.
Afregning fra Bent vedr. badepoletter. Herefter regnskab godkendt.
Punkt 3: Kontrakt/Samarbejdsaftale:
Solvej indkaldt til møde vedr. gennemgang af samarbejdsaftale. Godkendt og
underskrevet af Solvej. Samarbejdsaftalen videre til underskrift hos formænd +
klubhusudvalget. Solvej afleverede regnskab som Jørgen modtog. Solvej havde et par
ting fra køkkenet som endnu ikke var udbedret men er sat i gang, bl.a.
opvasker/service. Der er en betalt service på opvaskeren, Solvej fik en kopi og hun
ringer selv og laver en aftale.
Punkt 4: Sager under behandling:
Da Claus manglede til mødet grundet arbejde og han er inde i disse sager, fortsætter
han med det videre arbejde. Vi tager alle sagerne op på næste møde. Leif havde et
indlæg vedr. rengøring af toiletter. Da der er en del misforståelser vedr. rengøringen
indkalder vi Jørgen (havnefoged) og Solvej til et møde så vi kan få klarlagt hvordan
rengøringen skal foregå.
Punkt 5: Næste møde:
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Da der nu er sommerferie for de fleste, besluttede vi at Claus indkalder til det næste
møde via det elektroniske medie eller pr. tlf.
Vi vil alle her fra Trivsel ønske en god sommer, godt sejlvejr og lune aftener...
Mødet sluttede kl. 20.45.
Referent: Poul Erik Hubert
Referat nr. 54,
fra udvalgsmøde i “Trivsel”, tirsdag den 26. september 2006 kl. 19.00
Mødedeltagere:
Claus Andersen, formand
Gunhil Hansen
John Bo Christensen, fraværende, ferie
Leif Larsen
Jørgen Løvendal, kasserer
Poul Erik Hubert, referent
Punkt 1: Referat:
Referat nr. 53 enstemmigt godkendt.
Punkt 2: Regnskab/økonomi:
Vi fik en hurtig gennemgang af regnskabet fra Jørgen. Han mangler stadig
klubtilskud fra HBK. Claus spørger ved næste bestyrelsesmøde vedr. overførsel af
pengene. Leif foreslår at de 3 kasserer mødes og finder en fornuftig løsning. Ellers
ser regnskabet fornuftigt ud. Jørgen har udarbejdet budgetforslag for 2007. Dette
gennemgået af Jørgen. Jørgen har indhentet tilbud hos andet kloakfirma. Dette tilbud
væsentlig billigere så det er godkendt af Trivsel. Jørgen sørger for at opsige
nuværende aftale så vi kan fortsætte med det nye firma. Under regnskabet blev der
diskuteret diverse kommende (store) poster, bl.a. urinal, rengøring osv. Dette
undersøger vi nærmere. Opgørelse fra Nesa viser at vi holder standarden, vi ligger på
et helt normalt forbrug. Afregning fra Bent vedr. badepoletter. Herefter regnskab
godkendt.
Punkt 3: Cafe Mågen:
Spiritusbevillingen har været midlertidig inddraget grundet manglende papirer fra
Cafe Mågen. Dette har været løst med en midlertidig bevilling. Nu er
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spiritusbevillingen overdraget til Solvej, Cafe Mågen - alt er godkendt så det hele
skulle være i orden nu.
Claus havde en ønskeseddel fra Solvej:
Der mangler stadig nogle ting for at det hele er i orden hygiejnisk, bl.a. håndvask,
gummilister på køleskab m.m. Vinduesluk skal laves - Gunhil og Leif kontakter
håndværker så det bliver ordnet. Nøgler indbyrdes - køkken/havnekontor (el-tavle
styrer begge lokaler(ne)). Der mangler pærer, stålskraldespande mm. Vi foreslår at
Solvej selv kontakter håndværker og indkøber div. mangler og sender regningen til
Trivsel. Claus informerer Solvej så indkøbene bliver fornuftige. Ønske om at lukke
tidligere søndag - efter stander ned er det godkendt af Trivsel.
Punkt 4: Sager under behandling:
En del er vendt under de forrige punkter. Leif spurgte vedr. maling af lofter - vi
mangler stadig at høre fra maleren - Claus kontakter maleren for at rykke kraftigt det ville jo være rart at få klublokalerne ”pyntet” op igen. I den forbindelse har
Trivsel aftalt at mødes søndag den 8. oktober kl. 11.00 for at få ryddet op og smidt ud
+ hænge vimpler og meget andet op.
Leif har modtaget et brev fra Finn B. Andersen som indeholder 2 punkter:
1: Finn mener at vindmåleren sidder forkert, for meget i læ af de store træer og viser
ofte kun ca. det halve af ”virkeligheden”. Han foreslår at masten flyttes over på
toppen af miljøhuset som ligger helt frit. Finn vil sørge for at flytte masten næsten
helt uden beregning (måske lidt udgifter til kabel+småting). Leif har meddelt Finn at
det er i orden fra Trivsels side hvis der gives OK fra klubberne og at gavl o.a. bliver
ført tilbage til den oprindelige stand.
2: Finn siger at Olavur er lidt ked af at den sorte sten med inskription man fik ved
færøregattaen i ‘87 kun hænger i ”skammekrogen” inde i ”slyngelstuen”. Op til
færøregattaen i 2007 er ønsket om at den kunne få plads ved siden af pokalskabet i
det store rum. Trivsel siger OK, bare væggen kommer tilbage til oprindelig stand,
Leif giver besked til Finn omkring disse 2 punkter.
Leif er blevet kontaktet af Bent fra Greve Sejlklub med en forespørgsel vedr.
afholdelse af deres generalforsamling i vores klublokaler. Har snakket med Solvej og
vi i Trivsel synes at det er helt ok. Cafe Mågen, Solvej og Greve Sejlklub, Bent finder
selv ud af arrangementet.
Punkt 5: Eventuelt:
Vedr. den meget diskuterede rygepolitik i klubhuset måtte Leif lige igen tage dette
op. Vi snakkede lidt om hvordan vi løser problemet - igen. Claus indhenter tilbud på
4 stk. oplukkelige vinduer i gavlene samt nogle faner til loftet - dette giver bedre
cirkulation/udluftning, både vedr. røg og indeklima. Dette kan muligvis løse
problemet...
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Punkt 6: Næste møde:
Næste mødedato fastsat til torsdag den 19. oktober 2005 kl. 19.00 i Skolestuen.
Mødet sluttede kl. 21.00.
Referent: Poul Erik Hubert

Referat nr. 55, fra Trivsel, den 19/10 2006 kl. 1900
Mødedeltagere:
Claus Andersen formand
Gunhild Hansen
John Bo Christensen
Leif Larsen
Jørgen Løvendal kasserer
Poul Erik Hubert afbud
Punkt1 Referat godkendt.
Punkt 2 Regnskab /budget
Jørgen fortalte, at vi endelig har fået penge fra HBK’s kasserer, efter at han har
rykket i ca. 3 måneder. Så nu kan vi komme videre med vores arbejde, vi har ikke
turde sætte ting i gang, da vi ikke har haft nogle penge, men nu er det nok for sent, da
regnskabsåret er ved at rinde ud.
Jørgen havde også budget klart til fællesmødet, så hvis der var flere ønsker, så var det
nu, vi blev enige om at lade det stå åbent og afvente tilbudet fra tømreren.
Punkt 3 Sager under behandling
Varmvandsbeholderne er stadig ikke blevet afkalket, Claus har ringet mange gange,
men VVS- firmaet kom aldrig, Vi blev enige om, at Leif prøver at ringe til sin lokale
VVS mand og spørger om han har tid til at afkalke vores beholder samt at kikke på
håndvasken i køkkenet, da den drypper.
Vi har nu fået fjernet plastik spandene fra storrummet, Gunhild har købt nogle
zinkspande som nu er sat op.
Vi blev enige om, at Claus og John sørgede for at have et forslag klar til fællesmødet,
om at lave handicap toilettet om til et vaskerum, med vaskemaskine og tørretumbler.
Punkt 4 Tømreren
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Tømreren, som skulle reparere vinduerne, orienterede Leif om, at det ikke kunne
betale sig, da de var færdige, vi blev enige om at få et tilbud på nye vinduer samt 4
vinduer til opluk i storrummet.
Punkt 5 Forsikring
Claus ringede, og fik at vide at de havde afsluttet sagen, fik fat i assurandøren, som
lovede at tage sig af sagen, så vi kan få malet det sidste efter branden.
Punkt 6 Eventuelt
Løst og fast uden konklusion på noget
Punkt 7 Oprydning
Ophængningen af billeder og andre ting i storrummet blev fortaget, under stor
overvågenhed og kommentarer fra andre tilstedeværende i klubhuset.
Leif Larsen referent

Året der gik
I ”Søfoklarings” julenummer har vi søgt at opsamle de artikler, som er kommet lidt
for sent til sæsonens øvrige numre.
Med dette, årets sidste ”Søforklaring” vil redaktionen takke for alle indlæg, store som
små, og samtidig ønske alle vore medlemmer og læsere

en rigtig glædelig Jul og et godt Nytår
Redaktionen
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Drengeturen 2006
Vejret viste sig igen i år fra den smukkeste side,
da rigtig mange både rettede stævnen mod
Hven og alle fire dage holdt vejret sig på smukt.
Der blev igen i år kæmpet om at fange flest og
størst og der blev vejet og saltet, så det var en
sand fornøjelse.
Lørdag aften var der hyggelig fællesspisning,
hvor vi denne gang kunne være inden døre,
hvilket var dejligt trods det fine vejr.
Tak til alle for hyggeligt samvær! Pokalen står
et sted, hvor en ses hver dag.
Besætningen på Grevinden

Fra min logbog 2
Behørigt udkig
Der skal holdes behørigt udkig. Reglen står i De
Internationale Søvejsregler (regel 5). Vagten skal have
sin fulde opmærksomhed på det at holde udkig. Han
må ikke påtage sig eller blive sat til andet arbejde, der
forstyrrer ham og stopper ham i at holde udkig.
Svendborg Sund en sommerdag
Olga kommer sejlende østpå gennem Svendborg Sund.
Der er en af disse dommerdage, hvor alting ligner et
sceneri, der er fotograferet til en turist-brochure. Der
hviler en stemning over det hele af sommerferie, lange,
blanke som-merdage, milde, lune sommervinde, mængder af sejlbåde, der er ude på
årets sommertogt, hvide fyldte sejl osv. osv., du kender selv stemningen. Der er et
mylder af både på farten igennem det smalle sund i begge retninger. I de foregående
dage havde det været regn og rusk og blæsevej, men nu skinner solen, der blæser som
sagt en mild sommerbrise. Nu skal der rykkes, alle er ivrige efter at komme videre på
det planlagte sommertogt.
Vi er lige kommet igennem den flotte højbro, der fører trafikken over til Tåsinge fra
Fyn, og har Svendborg på bagbords side. Vi sejler i to lange rækker med nogle få
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skibslængders afstand mellem bådene, man kan let både høre og se, hvad der foregår
bagved og navnlig foran os. Den østgående trafik ligger placeret tæt på Tåsinge og
den vestgående trafik ligger nærmest Fynssiden. Alt sammen helt efter reglerne for
sejlads i et snævert farvand. Olga sejler som sagt østpå, og vi har en fin
sideafmærkning på styrbords side ind imod Tåsinge kysten, som alle respekterer, næsten alle! Lige foran os ligger en sejlbåd med to personer ombord, en nydelig,
yngre mand og en ditto kvinde. De står op i cockpittet tæt mod hinanden kun iført
Eva- og Adam kostume; dog ikke helt, Adam og Eva var vist nok, før uddrivelsen,
iført figenblade på de strategiske punkter.
Alle omkringliggende både kan nu registrere, at det der med at respektere farvandsafmærkningen, det har de unge
mennesker absolut ikke sans for. Deres båd har bevæget sig om på den forkerte side
af kostene. Lige med et sker det så, båden stopper fremdriften meget, meget pludselig
og står sikkert fast på grunden. Vild forvirring ombord, besætningen er meget brat
blevet helt nærværende og er kommet tilbage til denne verden. Vild jubel bryder løs
over næsten hele Svendborg Sund.
Morale
Moralen – hvis der skal være en sådan – kunne være: Sømand, respekter altid regel 5,
selv når du har en nydelig, kvindelig gast ombord.
Olga.

Et tilbageblik til det dejlige forår
Nu hvor sommersejlsæsonen er forbi for
denne gang, er det rart
at have hyggelige
maritime minder at
tænke tilbage på.
F.eks.
dette
års
pinsetur, hvor rigtig
mange både deltog, og
hvor vejret var med os
det meste af tiden.
Turen gennem Præstø
fjord er helt ubeskrivelig smuk, for slet
ikke at tale om
solopgangen søndag
morgen klokken 4.32
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– som kun nogle ganske få af os så.
Søndag formiddag var der vandretur ud til en kro/ et traktørsted/ en bodega/ en
ølstue/ en restaurant/ en øøøhhh hvad var det nu, det var? (og hvor var det nu det lå?).
Nå, men det er fuldstændig lige meget. Vi fik trods alt lidt til tørstens udryddelse. Tak
for nogle dejlige pinsedage!
Besætningen på ”Grevinden”.

Invitation til klubmøde søndag den 25. februar 2007
Under overskriften Hvad vil vi med SHS indbydes I alle til en debateftermiddag i
klubhuset, hvor vi lægger op til en god og konstruktiv debat om klubben i fremtiden.
Hvad er grunden til, at kun få finder vej til de klubaftener, vi holder gennem året? Er
det fordi nye, såvel som ældre medlemmer er for generte og tilbageholdne til at
komme? Er man kun medlem, fordi man jo skal være medlem af en klub? Kommer
man ikke til møderne, fordi vi har en rygepolitik? Kommer man ikke, fordi der aldrig
sker noget nyt?
Med al respekt for privatlivet – så kan vi jo ikke lave tingene bedre, hvis ikke DU
melder klart ud, hvad du ønsker eller ikke ønsker af klubben!!
Så mød op til eftermiddagskaffe med hjemmebagt brød søndag den 25. februar
klokken 14 og lad os få lavet en god sejlplan for klubben SHS, for sæson 2007 og for
fremtiden.
Når den værste juletravlhed har lagt sig, og hjernen ikke længere skal brydes med
denne, så lad hjernen arbejde videre med disse tre hovedpunkter til den 25.2.: Hvad er
godt i SHS? Hvad er mindre godt? Hvilke nye tiltag kan trække folk til? – så er du
godt forberedt til debatten.
Inden mødet er der den sædvanlige søndagstravetur begyndende klokken 12 ved
parkeringspladsen, og efterfølgende kan man spise frokost i klubhuset, inden vi
serverer kaffen klokken 14.
Skulle der være enkelte, der er forhindrede i at komme, tager bestyrelsen meget gerne
mod tanker, forslag, idéer, m.m.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Nye medlemmer i SHS
Vi ønsker velkommen til årets nye medlemmer og håber, at I alle vil få mange gode
timer i SHS og stor glæde af sejlsporten.
Redaktionen
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Afriggerfest 11.november 2006
Nye tider, nye skikke? Mere end 25 afriggerfester blev i år afløst af en
afriggerfrokost. Aktivitetsudvalget har i de sidste år savnet en bred tilslutning og
forespurgte ved sidste generalforsamling, om der var mere interesse for et
arrangement i lighed med fiskefrokosten, som havde haft stor tilslutning. Her skal
man blot møde op med egen madkurv eller en ret til en fælles buffet.
Det blev klart tilkendegivet på generalforsamlingen, at man gerne ville have et sådan
arrangement i stedet for den traditionelle aftenfest med musik, dans og festmenu.
Blev det nye initiativ så en succes? Ja, de få fremmødte deltagere fik i hvert fald en
hyggelig eftermiddag, hvor der var lagt megen opfindsomhed i buffeten. Der var
senneps sild, karry sild, tunmous, flæskesteg, 2 slags frikadeller, tarteletter med høns
i asparges, marineret mørbrad, salat, paté, hjemmebagt brød, ost og brie.
Dertil et kagebord med othellokage, æbletærte og chokoladekage.
Men for at starte med standernedhalingen, så holdt Peter Bannasch en kort tale, hvor
han glædede sig over den gode sejlsæson. Nogle havde været til udlandet – andre i
danske farvande, men alle var sikkert enige i, at det havde været en vellykket sæson.
Så blev standeren nedtaget og vi udråbte et trefoldigt leve for SHS.
Derefter var der et lille traktement inde i klubhuset, hvor SHS bød på Gl.dansk og
Jægermeister.
Aktivitetsudvalgets formand Marie, bød velkommen og ønskede, at vi måtte få nogle
hyggelige timer.
SHS`s ”Miljøpris” blev overrakt til Kjeld Pico Larsen af Svend Röttig, som holdt en
lille tale, hvori han begrundede årets valg. Der var mange, der lagde et stort, frivilligt
arbejde i klubben men også i havnen, til fælles glæde. For første gang i ”Mågens
historie, var der nu check på økonomien og bådpladser takket være Kjeld, som derfor
velfortjent fik prisen, et gavekort til Tempo både.
Herefter var der velkomstdrinks, og da maverne nu var begyndt at knurre, stilede alle
mod de festlige retter på buffeten.
Så holdt formanden sin tale, hvori han glædede sig over den tilgang SHS havde fået i
det forløbne år, (men desværre ikke kunne ses på dagens fremmøde). Det var
almindeligt kendt i alle foreninger, at det var svært at samle medlemmerne, men i
SHS havde vi et særkende – et godt kammeratskab og altid stor hjælpsomhed. Så
forkyndte Peter nok engang, at dette blev hans sidste år som formand, men at han
kunne glæde sig over en velfungerende klub med fremgang.
Derefter fik Svend Röttig atter ordet, for at overrække endnu en pris - SHS`s
”Klokkerpris” Svend holdt en festlig tale og pointerede, at prisen var en tilkendegivelse af kammeratligt samvær, og den gik i år til en person eller rettere to –
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som er en slags teknikere – en dybdeborende og hans assistent, som til daglig var
underassistent. Men i havnen var der ingen tvivl om, at rollerne blev byttet om.
Sikkerheden til søs er vigtig, og i år skulle søventiler udskiftes fra spade til
kugleventiler på deres båd. Dette voldte mange problemer, men hjulpet af flere af
SHS`s medlemmer lykkedes det til sidst. Der manglede dog én ventil, og derfor
skulle teknikerne Marie og Ib have ”den gyldne ventil”, som herefter blev overrakt
sammen med en gavecheck til indkøb af en rigtig ventil hos Tempo både. Ib og Marie
takkede for prisen og den festlige tale, og som Marie sagde: “Nu ved I, hvad vi skal
lave til foråret” og takkede samtidigt alle de hjælpsomme SHS´ere.
En anden tradition er at byde årets nye medlemmer velkommen, og i år havde vi
fornøjelsen af at hilse på Bente og Per Henriksen. De har ganske vist været i klubben
i 3 år, men deltog for første gang i en afriggerfest – og blev derfor budt velkommen
på behørig vis og fik overrakt en SHS stander, som de var meget glade for, da den
gamle var slidt op.
Til slut var der SHS`s lotteri med gavekort fra Tempo både og et gavekort med en
søsætning eller optagning fra vognmand Kenneth Wittrog. Lodderne var i år
sponseret af Martin Mortensens Boghandel i Taastrup.
Tak til aktivitetsudvalget og de mange SHS´er, som gav en hjælpende hånd og de
dejlige bagedamer, som sørgede for, at der var lækre kager til den søde tand.
Det blev en god dag
Den gamle redaktør

SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRANDS MILJØPRIS 2006
November, 2006.
Kære Kjeld!
Sejlklubben Hundige Strands bestyrelse har valgt dig som modtager af årets miljøpris.
Miljøprisen er klubbens fornemste anerkendelse, og den gives til et medlem, der har
betydet noget ganske særligt.
Du har ydet en stor indsats, både i SHS, men også på Havneø Mågen. Dit arbejde har
blandt andet betydet, at der nu er orden i kartoteket over pladsejere / - lejere på vores
havneø og derved er der nu, måske i virkeligheden for første gang, skabt et fuldt overblik
over havneøens økonomi. Du deltager også meget flittigt i den fysiske udvikling, der i
øjeblikket finder sted i vores havn. En udvikling som blandt andet er muliggjort af de
økonomiske tilskud, vi igennem de seneste år har modtaget fra Greve Kommune.
I vores klub, SHS, sidder du tungt på pengekassen som kasserer, og det er vi i
virkeligheden både glade og trygge ved, også i den funktion gør du et stort arbejde.
Tillykke med prisen.
På klubbens vegne
Peter Bannasch, formand
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Prag turen
Det er en dejlig tradition i SHS at tage på ferie sammen til udlandet.
”Rejseholdet” har skiftende medlemmer, men flere er gengangere. Første år gik turen
til Berlin, så Paris, Tyrol i Østrig og i år til Prag i Tjekkiet. Else og Jes havde igen
lagt et stort forarbejde
for at finde et godt
hotel til en fornuftig
pris, og alle deltagere
var enige om, at det
var
lykkedes
til
fuldkommenhed.
Prag er en meget
smuk by, med en
venlig
befolkning.
Mange taler flere
sprog (selv om det på
busturen var meget
vanskeligt at høre
forskel på guidens spansk/engelsk/ tjekkisk.)
Byen har en metro, og sporvogne som hurtigt og billigt bringer én rundt. Fire – fem
dage går nemt, når man skal se de mange seværdigheder, som Pragborgen,
Karlsbroen, Tyn-kirken, hvor Tycho Brahe ligger begravet. Aftentimerne kan også
udnyttes til f.eks. sejltur på Moldau eller ”Det sorte teater”. Det sidste er en
teaterform, som er udviklet i Tjekkiet, hvor der mimes og danses ballet. Scenen er
mørkelagt under dansen, og de optrædende er klædt i sort helkostume, hvor der er
påsat enkelte selvlysende bånd på en del af dragten. Det giver en fantastisk virkning,
når en arm eller et ben bliver belyst af ultraviolet lys, og når resten af de dansenes
kroppe ikke kan ses, opnås en overraskende virkning. – Det skal bare opleves.
I de små hyggelige gader, vrimler det med flotte butikker og her er tjekkisk krystal,
fade, glas, skåle og vaser belyst med spot, så de stråler og reflekterer lyset i deres fine
håndslebne overflader.
Trælegetøj og udskårne marionetfigurer er en anden specialitet.
Er man blevet træt af byturen, er der mange hyggelige caféer med dejlig øl, eller en
kop kaffe og nogle steder levende musik. Caféen ved folkets hus ligger i en flot
bygning udsmykket i Jugendstilen, der sætter én tilbage til 1900 tallet. Overalt i byen
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kan man få musikalske oplevelser i kirker og koncertsale, hvor der bl.a. spilles
Mozart, Dvorák, Smetana, ligesom der er fremførelse af mindre kirkekoncerter.
Den største attraktion er nok rådhuset med ”Det Astronomiske Ur”, som hver fulde
time samler tusindvis af turister. Når klokken slår hel, åbner 2 små døre sig, og de 12
apostle kommer frem én for én i lugerne, mens den rige mand rasler med sine
guldmønter, og døden nikker med hovedet og trækker i snoren til klokken. Til slut
galer en hanefigur, og lågerne klapper i.
Uret blev bygget af en urmager Mester Hanus i 1490. Urets midterste parti viser
tiden, samt solens, månens og planeternes gang, mens den nederste del viser dag og
måned.
Det fortælles, at urmageren, da uret var bygget, blev inviteret op på rådhuset, og som
tak fik stukket øjnene ud – for at han ikke skulle være i stand til at bygge flere
tilsvarende ure. Dermed var Prag sikret et enestående klenodie.
Ifølge legenden fik Mester Hanus en sød hævn! idet han på sine gamle dage begik
selvmord ved at kaste sig ned i uret, og dermed ødelagde det, så uret ikke gik de
næste 200 år.
Udover at se Prag, er det også muligt at tage på udflugt til Karlstejn og se en smuk
middelalderborg eller til den lille fæstning Theresienstadt med det berygtede fængsel,
som Gestapo omdannede til en koncentrationslejer for jøder.
Der var delt interesse om udflugterne, hvorfor nogle tog til Karlstejn og andre til
Theresienstadt. Begge grupper fik en stor oplevelse, sidstnævnte sted gjorde et dybt
gribende indtryk på deltagerne.
Har man ikke været i Prag er byen anbefalelsesværdig - og mange vender tilbage, da
det ikke er muligt se byens mange seværdigheder på få dage.
En ting som sætter sit særlige præg på disse ferieture er den gode stemning og det
hyggelige samvær vi hver gang oplever.
Tak til ”Rejseholdet” og Jes og Else for en dejlig Prag tur.
Ib.
Til alle klubformænd / klubbladsredaktører
Ny folder med råd og anvisninger til en sikker vintersæson. Folderen /teksten der fra, kan frit
benyttes som inspiration til artikler i klubblade m.m.
Læs mere her:
http://www.sejlsport.dk/sw22771.asp
Med venlig hilsen
Dansk Sejlunion
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Bemærk datoændringer:

Aktiviteter i SHS
Vinterhalvåret 2006/2007

December

Søndagsturene og svømning fortsætter
Vi mødes på parkeringspladsen ved indkørslen til Hejren kl.
12. Så går vi langs stranden til Ishøj og tilbage langs søerne.
Af og til forlægges turen til andre områder fx Hedeland. Vi
slutter af med en kop kaffe i klubhuset.
Svømning i Greve Svømmehal mandag aften. Kontakt evt.
Carl Aage.

14. januar

Kl. 13
Fiskefrokost
Klubbens lystfiskere lader os smage deres fangst, og vi tager
selv en lille ret med til buffeten.

14. februar

Kl. 19
Knob og stik
Nogle af klubkammeraterne har påtaget sig at instruere i
forskellige stik. Medbring nogle stykker tovværk, ikke for
tykt.

25. februar

Kl. 14
Hvad vil vi med SHS
Debatmøde for alle medlemmer. Se oplæg til mødet her i
bladet

16.marts

Kl. 19
Generalforsamling
Regnskab, budget og beretning udsendes ultimo februar.

21. marts

Kl.19
1. Hjælp
De af os, som har været på 1. Hjælps kursus, vil viderebringe
lidt af det, vi har lært, til jer andre.

21. april

Kl. 16
Standerhejsning
Vi hejser standeren med en sang og en dram. Derefter er der
buffet for dem, der ønsker det. Du kan også vælge at tage
aftensmaden med hjemmefra. Deltag i så lidt eller meget, du
har lyst til.

12. maj

Kl. 9 – 16 Havnens dag
Vi rydder op, luger og gør rent i havnen. Der er også brug for
din arbejdskraft. Kom og hjælp med et par timer eller mere.

10. november

Afriggerfest

Aktivitetsudvalget
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