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SØFORKLARING

MEDLEMSBLAD FOR

SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Formanden har ordet:
Den stille vintertid på havnen er endelig
slut. Foråret har igen holdt sit indtog i
Danmark, og livet er blevet livligere på
havnen.
Det dejlige vejr i april betød, at bådene
tidligt
kunne
pakkes
ud
af
vinterpresenningerne for igen at blive
slebet og malet, pudset og poleret, bonet
og vokset.
Søsætningerne er i fuld sving, og
enkelte lystfiskere har for længst været
ude med snøren i det endnu kølige
vand. Snart følger flere efter og fiskene
kan kun frygte, når SHS’erne finder
stænger, snører, kroge, woblere m.m.
frem.
I vinterens løb har vi bl.a. diskuteret
SHS’s opbygning, fremtid m.m. og jeg
håber meget, alle vil bakke op om de
nye tiltag, så vi fortsat kan have en
sprudlende og positiv sejlklub, hvor alle
er glade for at komme.
Ved standerhejsningen den 21. april
mødte rigtig mange op, og vi fik en
hyggelig eftermiddag og aften.
Onsdagsklubaftenerne begyndte 2. maj
klokken 19 og forhåbentlig vil det vise
sig at være en succes at starte i
klubhuset. Jo flere, der bakker op om
tiltaget, jo bedre bliver aftenerne. På
samme vis håber jeg, mange sejlere vil
indbyde til ad hoc - ture i løbet af
sommeren, og at endnu flere vil tage
imod disse indbydelser.

Dog skal lige huskes på de traditionelle
ture, om hvilke der kan læses om på
vores hjemmeside, som endelig er
blevet et godt og brugbart redskab.
Jeg håber sommeren vil byde på
massevis af aktiviteter i bådene, i
havnen og ikke mindst ude på det åbne
vand.
Må alle få den vind, det højtryk eller
lavtryk man hver i sær ønsker sig, så der
bliver sejlet rigtig meget i den
kommende sæson.
God vind til alle.
Marianne.

------------------------------------------------
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Jomfrutale
Tale ved standerhejsningen 2007
Kære SHS’ere
Endnu en vinter er ovre, en vinter hvor vi bl.a.
har kunnet følge med i logbøger skrevet af
besætningsmedlemmer
ved
Galathea
ekspeditionen. De vender snart hjem (i næste
uge), men så bliver der nok nye spændende
observationer at læse, når nu Havhingsten,
rekonstruktionen af et 1000 år gammelt
vikingeskib stikker over Nordsøen til Dublin
– denne gang på anmeldt besøg.
Vi her i SHS skal vel ikke så langt omkring i
egne både i det mindste, men vi skal slå et
slag i Køge bugt og omegn, og jeg håber, rigtig mange vil delagtiggøre os andre i
deres logbøger. Jeg synes, det ville være en rigtig god ide her i dag at love hinanden,
at alle i løbet af det næste år får indsendt en side af sin logbog til
Søforklaringen/hjemmesiden, så vi også kan følge med i, hvad vores nære
sejlervenner oplever derude på det store vand.
Med disse ord vil jeg ønske alle en rigtig god sejlsæson.

Formandsskifte i SHS
”Falderebet er fastgjort ved det sted ombord et skib, hvor besætningen eller
andre gåe ind og ud af skibet. På de skibe, som have skanse eller dæk, er
udskåret en aabning for falderebet.”
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En formand er gået fra borde
på livets landevej bragte ham videre
til København, hvor han slog sig
ned. Det var den urgamle historie
med et par pigeøjne, der forstyrrede
sjæleroen. Peter blev gift med sin
Rita, og de bor den dag i dag
sammen i eget hus i Tåstrup.

Peter
Bannasch
har
sluppet
falderebet og er gået fra borde som
formand i SHS efter 10 år i
formandsstolen.
Peter er tysker. Engang for mange
år siden under krigen, da Peter var
meget lille, tog hans mor ham en
dag under armen og forlod i al hast
hjemmets arne, der dengang stod
ovre i det gamle Østpreussen. Den
lille familie flygtede vestover for den
fremrykkende sovjetrussiske armé.
Flugten standsede først, da familien nåede ud på en af de frisiske
øer i Nordsøen. Her tilbragte lille
Peter sin tidligste barndom. Siden
kom den nu genforenede familie til
Hamborg, hvor Peter boede i en
årrække.

10 år blev det som sagt til med
Peter i formandsstolen. Højdepunktet i Peters formandsperiode indtraf,
da vi for et par år siden fejrede både
Strandparkens og klubbens 25 års
jubilæum, næsten oven i hinanden,
med middag, flotillesejlads og
reception med diverse borgmestre
som deltagere, flagallé, Pigegarde,
25 års festskrift, grillparty, fest og
ballade osv. Da havde Peter røde,
hektiske øren, men han klarede
jobbet, og det hele endte lykkeligt,
flot afviklet.

Nu havde han også den gang krudt
i en bestemt legemsdel, så rejsen
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En forkvinde træder til
skare, opdager man snart, at de
fleste er ovre den første, vilde
ungdom, hvor man farer til søs i al
slags vejr, bølger og kuling eller ej.
Det stille havneliv med frokost og
kaffe-slabberads
dyrkes
skam
ihærdigt.

På
årets
generalforsamling
i
klubben gik Peter så af som
formand, og Marianne Pedersen
blev valgt.
Se, nok er Peter tysker, men som
efterfølger har vi fået Marianne, der
er tysklærer med
meget mere.
(Durch, für, gegen, ohne, wieder,
um og alt det der, nogle af os blev
plaget med i skoletiden).
Da
Marianne i sin skolegerning tillige
underviser såkaldt adfærdsvanskelige elever, som måske har lidt
svært ved at indordne sig under
gældende regler, så må det siges,
at hun har de helt rigtige
forudsætninger for at bestride
hvervet som formand i SHS.

Nu forholder det sig imidlertid også
således, at Marianne og Mogens er
ejere af en af de store sejlbåde
beliggende ved bro 8, og at Mogens
som maskinmester har befaret de
syv verdenshave. Mogens er
desuden bidt af en gal havfisker, så
summa summarum, det skal nok
vise sig, at Marianne er det helt
rigtige valg.
Nu da du har entret falderebet og er
trådt ind på skibet, ønsker vi dig blid
og rolig sejlads i din formandsperiode i SHS.

Dette på trods af, at hun
umiddelbart efter, at hun var blevet
valgt til formand for klubben (eller
forkvinde som det vel korrekt skal
hedde i dagens Danmark)
frejdigt erklærede, at hun
altså blev søsyg blot ved
synet at et glas vand. Lad det
være sagt straks, at dette jo
ikke umiddelbart er diskvalificerende i vores klub.
Når man ser på aldersprofilen for klubbens medlems-

Sluttelig skal der lyde en tak
til Peter for en stor indsats i
klubben. Det var Peter der
sprang til, da vi for 10 år
siden
manglede
en
ankermand. Tak for det.

Hørt i havnen:
”Cordon Bleu sejler så hurtigt, at skruen ikke kan følge med!”
Kaptajn Vom
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Nyt fra klubben
Du kan altid holde dig informeret om, hvad der aktuelt sker i klubben ved at klikke
ind på klubbens hjemmeside på adressen:
www.sejlklubbenhundigestrand.dk
Her kan du under ”Seneste nyt” finder aktuelle nyheder. Du kan f.eks. få noget at
vide om pinseturen, klubaftener, om mulighed for at sejle kapsejlads og meget andet.
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Referat nr. 57, fra udvalgsmøde i “Trivsel”, tirsdag den 16. januar 2007 kl. 18.00
hvad budgettet rækker til. Leif
kontakter tømrer vedr. færdiggørelse +
indhenter tilbud på opmuring af karm
omkring vinduerne. Afregning af
juletræ med pynt til Gunhil + afregning
af badepoletter. Indkøb af nye
badepoletter, 200 stk. - det sørger Bent
for. Solvej mangler at betale oktober
rate. Claus rykker for betaling.
Regnskab meget flot og herefter
godkendt.

Mødedeltagere:
Claus Andersen, formand
Gunhil Hansen
John Bo Christensen
Leif Larsen
Jørgen Løvendal, kasserer
Poul Erik Hubert, referent
Traditionen tro startede vi kl. 18.00 med
den store tilbagevendende begivenhed:
Julefrokost i Trivsel.
Efter festlighederne tog vi så hul på det
almindelige udvalgsmøde...

Punkt 3: Sager under behandling:
Ikke noget her. Er taget med under
regnskab/økonomi.

Punkt 1: Referat:
Referat nr. 56 enstemmigt godkendt.

Punkt 4: Eventuelt:
Vi vil prøve at få orden på
opslagstavlerne
i
klubhuset.
Vi
fremstiller nogle skilte så de forskellige
emner bliver delt op så det bliver mere
overskueligt.

Punkt 2: Regnskab/økonomi:
Jørgen gennemgik regnskabet. Tåstrup
Kloakservice har været og spule væsentlig
billigere
en
forrige
kloakfirma. Mangler betaling til
låsesmed,
Jørgen
ordner
dette.
Regnskabet ser fornuftigt ud, ca.
60.000,- på konto og udsigt til ca.
30.000,- fra kommunen. Men så
kommer der udgifter til el, varme,
vinduer, varmtvandsbeholder + div., ca.
80.000,-. Så alt i alt, når alt dette er
betalt har vi ca. 10.000,- i
kassebeholdningen.
Under regnskabet blev vi
enige om at gøre vinduer
helt færdige - så må vi se

Punkt 5: Næste møde:
Næste mødedato fastsat til tirsdag den
13. februar 2007 kl. 19.00 i Skolestuen.
Mødet sluttede kl. 20.00.
Referent: Poul Erik Hubert
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Referat nr. 58, fra udvalgsmøde i “Trivsel”, tirsdag den 13. februar 2007 kl. 19.00
og Jørgen fik også et lille bifald.
Herefter blev regnskabet godkendt.

Mødedeltagere:
Claus Andersen, formand
Gunhil Hansen
John Bo Christensen
Leif Larsen
Jørgen Løvendal, kasserer
Poul Erik Hubert, referent

Punkt 3: Sager under behandling:
Leif har kontaktet tømrer vedr.
færdiggørelse af vinduer. Venter på svar
- det er jo meget svært at få fat i
tømrer/murer i øjeblikket. Leif prøver
igen, Gunhil prøver også nogle lokale
håndværkere og Claus har også en evt.
kontakt - så vi ser hvad der evt. kommer
af muligheder.
Vi mangler stadig at levere en
bradepande til køkkenet, det sørger
Gunhil for - ligeledes gardin ind til
bagdøren til køkkenet.
De næste projekter bliver udsugning +
vaskerum. Claus og John går i gang
med at indhente tilbud på vaskesøjler og

Punkt 1: Referat:
Referat nr. 57 enstemmigt godkendt.
Punkt 2: Regnskab/økonomi:
Jørgen gennemgik hurtigt regnskabet.
Låseringen er betalt og Cafe Mågen har
betalt oktober rate. Der er kommet
penge ind fra Kommunen, SHS og HBK
så der står nu ca. 95.000,- kr. på
bundlinien. Det er et meget flot resultat
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går i gang med vaskerummet så det er
klar til sæsonen.

Punkt 5: Næste møde:
Næste mødedato fastsat til tirsdag den
13. marts 2007 kl. 19.00 i Skolestuen.

Punkt 4: Eventuelt:
Skilte til opslagstavlerne er produceret
så det ordner vi hurtigst muligt.

Mødet
sluttede
kl.
Referent: Poul Erik Hubert

20.45.

____________________________________________________________________

Sikkerhed!!!
Husk at lade badestigen være nede i vandet.
Hvis I skulle falde i vandet, er det den eneste
måde at komme op på skibet igen.
10

____________________
Bestyrelsesmøde den 4-4-07 kl. 18 hjemme hos Marianne Pedersen
Pinsetur til Præstø. Steen fra
Sejladsudvalget tager sig af det
praktiske omkring dette arrangement.
Angående klubaftnerne om onsdagen i
sommer halvåret, blev vi enige om, at vi
er for mange til, at vi kan stuve os
sammen i en båd, så fremover mødes vi
i klubhuset kl. 19 og bestyrelsen sørger
på skift for kaffe og kage (wienerbrød)
Klubaftnerne starter onsdag den 2-5 og
frem til den 26-9. undtagen i juli måned,
da de fleste er på ferie. Marianne sørger
for en liste, hvor bestyrelsen kan skrive
sig på, når de har tid til at stå for en
klubaften.

Marianne havde inviteret bestyrelsen
plus suppleanter til middag, så vi kunne
sludre lidt og lære hinanden bedre at
kende. Efter vi var blevet forkælet med
en lækker middag og Peter og Leif
havde været ude at ryge, gik vi igang
med bestyrelsesmødet.
Punkt 1. Referat enstemmigt godkendt
Punkt 2 Konstituering
Marianne Pedersen Formand
Kjeld Pico Larsen Kasserer
Leif Larsen Bestyrelsesmedlem og
Referent
Svend Røttig Bestyrelsesmedlem
Per Jørgensen Betyrelsesmedlem
Steen Jørgensen Suppleant
Peter Bannasch Suppleant

Punkt 6 Info udvalget
Jørgen Lind har efterhånden fået
hjemmesiden op at køre. Vi blev enige
om at fremover skal referaterne fra
bestyrelsesmøderne
tilsendes
Info
udvalget.
Svend Røttig fortalte, at han ønskede at
lave et interview med den forhenværende og den nuværerne formand,
det vil blive bragt på et senere tidspunkt
i Søforklaring.
Kjeld spurgte, hvem der stod annoncerne i vores klubblad. Leif svarede at
Yvonne Larsen havde meddelt Info
udvalget, at hun ikke ønskede at deltage
i udvalget, men gerne tage sig af
annoncerne.

Punkt 3: Forretningsordenen: Godkendt
Punkt 4 Evaluering af generalforsamlingen
Bestyrelsen mente, at generalforsamlingen forløb godt, men man kunne godt
ønske et større fremmøde.
Punkt 5 Aktiviteter
Marianne havde snakket med Marie om
at tage sig af standerhejsningen, det
lovede Marie at klare.
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bestyrelsesmøder. Det syntes alle var en
god ide.

Punkt 7 Trivsel
Leif gav en redegørelse om de sager,
der var sat i gang, og om kommende
tiltag, dette blev taget til efterretning.
Leif ønskede en udmelding fra
bestyrelsen om den nye rygelov, som
regeringen har vedtaget og som er lige
på trapperne, og om man gik ind for
ryge rum, som loven åbner mulighed
for. Bestyrelsen gik ikke ind for ryge
rum, da man mente, det var for dyrt og
svært at lave i vore lokaler, og at man til
enhver tid vil overholde gældende
lovgivning.

Punkt 9: eventuelt
Peter overdrager nøgler og diverse
papirer til Marianne, og Kjeld får
højtideligt overbragt dannebrog, som
han lover at hejse til vores
standerhejsning. Ellers løst og fast om
forskellige emner uden konklusion på
noget.
Næste møde dato den 4-6 kl. 19 i Per og
Steens båd.

Punkt 8 . Bestyrelsens indstilling til at
suppleanterne fremover deltager i vores

Leif Referent

Fra en tidligere pinsetur. (Foto: Gitte og Egon)
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Pinsetur 2007
Turen går igen i år til Præstø. Vi har lånt det lille røde klubhus, lørdag og søndag.
Traditionen tro sejler bådene fra Hundige som de
har lyst fredag eller lørdag, men vi tænder vores
medbragte grille omkring kl 18 lørdag aften, så vi
kan spise ca kl 19. Efter spisning er der sejlerhygge.
Søndag er der morgenmad i klubhuset, hvor vi
spiser vores medbragte mad kl 9. Hvis der er
stemning for det, kan vi aftale fælles indkøb fra
bageren. Det snakker vi bare om lørdag aften.
Husk mad, drikke, kul og grill mv.
Hvis du har nogle spørgsmål eller ønsker følgeskab,
er du velkommen til at kontakte sejladsudvalget.

Havnens dag
Igen i år inviterer Mågens Ø-udvalg til en hyggelig arbejdsdag

Søndag den 13. maj 2007 kl. 09.00
Vi starter dagen i klubhuset med kaffe og rundstykker og en
"lille en".
Under morgenkaffen uddeler "arbejdsformand" Bent opgaver til deltagerne.
Ved frokosttid finder vi tid til en bid mad mv.
Tilmeldingsliste er i klubhuset - tilmelding senest 9. maj 2007.
Med sejlerhilsen
Ø-udvalget
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____________________
Anvendelse af el-standere
af brug af forkert ledning påhviler
bådejeren
* Når du er færdig med at bruge strøm,
skal du huske at tilbageføre eventuel
restbeløb.
Du tilbagefører restbeløb ved at sætte
dit el-kort i standeren og trykke 2.
Det er kun dit kort, der kan tømme det
stik, du har brugt. Hvis du ikke
tilbagefører restbeløb kan andre brugere
ikke overføre nyt beløb før de har
brugt
dit
beløb.
Med
hilsen
Ø-udvalget

Havneøens el-standere har nu været i
brug i en periode og Ø-udvalget finder
anledning til at gøre brugerne
opmærksom
på
nedenstående:
* Efter brug af elstik skal hængelås
fjernes, således at andre kan anvende
stikket. Du må kun have din ledning i
stikket, når du bruger strøm.
Hængelåse på el-stik uden forbrug af
strøm
fjernes
af
havnefogeden
* Husk at du skal bruge den rigtige type
forlængerledning ( 3x2,5 kvadrat ).
Erstatningsansvar for skader forårsaget

Noget om fællesskab
Slaget i Køge Bugt
Billedet viser en scene fra
”Slaget i Køge Bugt” i
1677, hvor Niels Juel slår
den svenske flåde til
pindebrænde. Her er der
rigtig rav i den. Man kan i
høj grad sige, at der bruges
slående argumenter.
Så voldsomt behøver det jo
ikke altid at gå for sig, når
meningerne brydes. Det er
jo tit blevet postuleret, at

14

sende? Medlemmer, der har været med i
årevis, ved udmærket godt, at hos Per
eller Poul eller hos Ole og Lise, eller
hos hvem det nu er, der lægger skiv til
den pågældende aften. Ja, der går man
bare frejdig ombord, for sådan er nu
engang traditionen, - men med nye
medlemmer kan sagen sagtens stille sig
lidt anderledes.

samtale fremmer forståelsen, og ord i
langt de flest tilfælde virker bedre end
kanonkugler.

Nye Medlemmer
Hvordan
kommer
man
som
nyankommet medlem ind i et gammelt
veletableret fællesskab som det, der
eksisterer i SHS. Det er slet ikke så let,
mener et par forholdsvis nye
medlemmer. Det er Gitte og Egon fra
Pingvinen, der har fortalt og skrevet til
Søforklaring om de oplevelser, de har
haft i klubben ved forskellige
lejligheder.

Det har Marianne, vores forkvinde, blik
for. Derfor vil klubaftenerne for
fremtiden altid begynde i klubhuset.
Der kan de medlemmer, der er mødt op,
så i fællesskab afgøre, hvad der videre
skal ske.
Et andet eksempel: På fælles sejlture
som f. eks. pinseturen bør alle deltagere
passe på, at ingen bliver ladt tilbage og
føler sig som ”Palle alene i verden”
uden at have fået besked om, hvorledes
programmet ser ud.

Ja, men her hos os er der absolut ingen
fordomme. Vi forholder os åbne overfor
alle nye, vi gør ingen forskel på folk.
Alle er lige velkomne, når det blot
drejer sig om pæne og ordentlige
mennesker – siger vi, og tror vi. Men,
men, men, oplever nye medlemmer nu
også denne imødekommenhed?

Skriv til Søforklaring
Ord er som sagt bedre end kanonkugler,
så har du noget på sinde, så skriv
endelig til Søforklaring. Vi tager gerne
mod skriftlige bidrag fra medlemmerne.
Både ris og ros. - Også ros, for
selvfølgelig luner det med et lille klap
på skulderen i ny og næ.

Et eksempel fra det virkelige liv: Det
kan opleves en smule svært, som
nytilkommen, bare sådan lige at gå
ombord i en fremmed båd, når vi på
klubaftener en onsdag sidder en flok i
en eller anden båd. Hopper man bare
ombord og blander sig i selskabet, er
man velkommen eller bare anmas-

_______________________________________________________________________

Orientering
Til orientering for vore læsere kan vi oplyse, at SHS startede som en fraktion af
sejlklubben SKB på ”Hejren” i 1980. Vi havde en stiftende generalforsamling den
6.marts 1980, og havde bådpladser i de første år på ”Hejren” Men da der åbnede sig
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muligheder for at etablere et konstruktivt samarbejde med Hundige Bådklub på
havneøen ”Mågen” flyttede SHS til denne. Her blev vi budt velkommen, og fik lige
fra starten et fortræfreligt samarbejde. Yderligere information kan læses i
Søforklarings jubilæums nummer, som kan fås ved henvendelse hos havnefogden
eller til søforklarings redaktion.
Den gamle redaktør

____________________
Gitte skriver:
matematiklærere og det gjorde det
naturligvis vanskeligere for de nye at
komme med ændringsforslag.
På et tidspunkt stod man overfor valg af
ny inspektør og valget faldt på en af
forældrene med ”anden etnisk baggrund
end dansk” som det hedder i dag. Han
var vokset op i et helt andet miljø og
man håbede han kunne tilføre skolen
mere disciplin. Det gik også fint i de
første år, men en mindre gruppe
forældre havde svært ved at undlade at
kommentere, at han ikke talte deres
sprog perfekt. Mange synes dog at det
var charmerende og det vigtigste var
dog at mennesket bag var en dejlig
person.
Som mange små steder der opstod i
70´er – 80´erne, var det nødvendigt med
nyt blod til bestyrelsen og andre små
udvalg – ”de gamle” forældre var i gang
med næste generation og trængte til
aflastning men det var svært at
rekruttere folk, da de nye ikke vidste
hvad ”man plejede”. Det kom fx
tydeligst til udtryk, da man skulle på
lejrskole…..ingen fortalte hvad ”man
plejede” - hvornår mødet begyndte,

Der var engang et lille land med en lille
hovedstad. Der var mange mennesker i
den lille hovedstad og efterhånden
flyttede flere og flere udenfor byen i
små mindre forstæder.
I en sådan forstad var der forskellige
slags mennesker med forskelligt syn på
tingene og da den store fællesskole
efterhånden havde en pædagogik som
en lille del af forældrene ikke kunne
sympatisere med, ”brød de ud” og
startede en mindre skole. Det var dog
nødvendigt stadig at samarbejde om
udendørsarealerne, enkelte bygninger
og kantinen skulle de også dele.
Den lille skole havde i de første år flere
forskellige inspektører og førstelærere,
men alt var nyt og spændende, så der
var ingen problemer med tilslutning til
arrangementer som fx møder, fester,
lejrskole, oprydning osv.
Der kom enkelte nye børn i den lille
skole, men det var ikke nok til at holde
gejsten oppe. Mange ting var blevet
almindeligheder, alle kendte alles
familier og mange af pionererne var
efterhånden blevet ansat på den lille
skole som tandlæger, tysk – og
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hvem der bagte kagen, hvor mødet blev
holdt og meget andet, så de få ”nye” der
havde sneget sig med følte sig udenfor.
Nogen gange kunne man også opleve til møder o.lign. - at det var en slags
gætteleg i hvilket lokale mødet blev
holdt. Nogen af pionererne indførte
også regler om forbud mod brug af
særlige krydderier i kagerne, og kaffen
skulle være af en bestemt mærke for at
give den rette duft i lokalet.

Det er svært for en lille skole at
overleve, når der er mange tilbud i
området, men jeg tror at den har en god
fremtid hvis den positivt udrydder
mobning og baserer sin pædagogik på
sociale og menneskelige relationer uden
skelen til anciennitet, pengepung og
skoletaskens størrelse.
God sejlsæson – Gitte, Pingvinen

Referat af Info-møde en 28/2-07 hos Ib Christiansen
Deltagere: Jes Hermansen, Hans Otto
Thøgersen, Lars Sørensen, Svend
Röttig, Erik Lillevang, Jørgen Lind og
Ib Christiansen.

afholdte søndagsmøde dagen før ”Hvad
vil vi med SHS”, hvor kommunikation
bl.a. blev drøftet. Efter at have opridset
mulighederne startede vi med punkt 1.

Yvonne havde meddelt at hun ikke
ønskede at deltage, da hun kun ville
tage sig af annoncer.

Søforklaring.
Bladet udkommer 4 gange om året. Lars
mente, at det måske skulle piftes lidt op
og foreslog, at det blev trykt på glittet
papir, med dybtryk på forsiden
(evt.samme forsidebilled på alle
fremtidig nummer, som derved kunne
optrykkes i et stort antal til flere år, og
dermed billiggøres.
Bladets grønne omslag kunne evt. også
ændres til ny farve, og en ensartet
skrifttype ville gøre bladet lettere at
læse, og artiklerne kunne evt. trykkes i
spalter.

Ib havde inviteret til Info-møde på
Hinbjerg og foreslog det udsendte
oplæg fra Svend blev anvendt som
dagsorden med tilføjelse et sidste punkt:
(Eventuelt).
Inden vi gik i gang drøftede vi
annoncering. Jes og Ib var enige om, at
det ville være en fordel, at vi fik
bekræftet
inden
deadline,
om
annoncørerne ønskede, at fortsætte
annoncering, om vi evt. var interesseret
i flere annoncører.
Svends oplæg blev godkendt som
dagsorden og
Svend begrundede
oplæget.
Han
savnede
mere
strukturering i Info og henviste til det

Jørgen m. fl. mente, at bladets grønne
farve havde været et særkende siden
klubbens start og gjorde det let at finde
bladet blandt øvrige skrifter.
Ib sagde, at de skiftende forsidebilleder
bekendtgjorde for læserne, at der var
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udkommet et nyt blad. Forhåbentlig
ville forsiden virke motiverende til
læsning og gjorde, at numrene var
lettere at skelne fra hinanden. Jes
indvendte, at blankt papir skinnede i
øjnene, hvilket gjorde bladet sværere at
læse, og at opsætning i spalter kunne
give vanskeligheder med at styre
teksten. Økonomisk ville Larses forslag
gøre bladet dyrere at trykke og udsende.
Lars foreslog at bladets indersider
kunne trykkes med mindre skrift, men
dette kræver briller eller lup for de
ældre læsere.
Opsætning af spalter og skriftstørrelser
ville udvalget overveje.
Lars mente, at meget stof til bladet lå
klart på forhånd f.eks ”Formanden har
ordet” , annoncer, aktiviteter, indkaldelse til generalforsamlingen samt regnskaber og disse kunne opstilles i
”rammer” som så blot skulle udfyldes.
Jes og Lars drøftede det tekniske i dette
forslag i EDB-behandlingen.
Stofmæssigt gælder dette til en hvis
grad for feb.nr., med ikke for de 3
øvrige numre.

DS. (Kjeld Pico har siden oplyst, at det
koster kr. 73 for hver eneste medlem i
klubben.) Erik vil også gerne skrive om
brug af klubhus eller mangel på samme.
Han ville også lave små opgaver om
navigation m.m.
Svend påpegede, at det ville være fint
med et interview med den afgående og
den tiltrædende formand i næste
nummer af ”Søforklaring”.
Han mente, at teknisk måtte der også
gerne være luft omkring artiklerne.
Svend nævnte, at hans professionelle
medarbejder, som havde redigeret
jubilæums- nummeret, havde sagt, at
man ikke skulle være bange for tomme
områder.
For at gøre artiklerne lettere at læse
skulle disse ikke trykkes som en bog,
men måtte gerne opdeles med billeder
m.m. uden dog at miste sammenhæng.

Når vi så tilbage på de tekniske
ændringer, der var sket siden bladets
start, havde dette givet nye muligheder,
og ville sikkert også påvirke bladet
fremover.

Reklamefolder.
Til bådudstillingen var der tidligere
fremstillet en reklamefolder, som ikke
længere var aktuel og at der skulle
fremstilles en ny. Hans Otte havde
tidligere fremstillet en, der hed
”Velkommen i SHS”. Den nye folder
skulle bruges til introduktion og
information til nye interesserede
medlemmer samt vedlægges et girokort. (Der bør vel også vedlægges
vedtægterne for SHS, så man ved hvad
man tegner sig for). Svend og Hans
Otto ville påtage sig denne opgave.

Alle var enige om at ”Søforklaring”
havde en stor Pr. betydning, og det var
vigtigere at det udkom med relevant
stof fra og til medlemmerne kontra dets
udseende.

Bladets indhold blev drøftet.
Erik savnede mere alment stof. Han
havde ikke så meget kontakt med hvad
der skete i klubben, men ville gerne
komme med indlæg om f.eks. Køge
Bugts historie og søkort. Han ville også
gerne komme med indlæg om
medlemskab i DS og hvad vi får ud af
dette. Han spurgte, om kontingentet til
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kommenteres af bestyrelsen og/eller de
involverede parter.

Hjemmesiden.
Denne skulle piftes op med nye billeder
på åbnings siden, og materialet skulle
komme fra bestyrelsen, ”Søforklaring”
og medlemmerne.
Alle var enige om, at hjemmesiden var
flot. Spørgsmålet var, om man kunne se
hvor mange, der besøgte den.

Mødet sluttede med at udvalget af
praktiske grunde skulle opdeles i en
redaktør, en webmaster, et bestyrelsesmedlem og en EDB medarbejder til
opsætning.
Øvrige
medlemmer
ville
trække
sig, men var
positive for at
påtage
sig
aktuelle
opgaver.
Mødet sluttede
kl. 23.30.

Maillisten.
Denne skulle opdateres af bestyrelsen
og tilsendes de, der måtte have brug for
denne. Ved ad hoc arrangementer fra
medlemmer kunne disse sendes med
kort varsel.
Nyhedsbreve.
Disse kan udsendes på mail/postvæsenet.

ref. Ib Leif
Christiansen

Opslagstavle.
Meddelelser kan opsættes på denne
under SHS.

Infomøde den 23.3.2007.
Referat nr. 2

Opslag på broerne.
Opslag på broerne kan sættes på alle
broer, hvor der ligger SHS både.

Deltagere: Hans Otto Thøgersen,
Jørgen Lind, Svend Röttig og Ib Leif
Christiansen

Telefon.
Der blev drøftet om man skulle lave en
telefonkæde, men vi blev enige om at
den desværre hurtig kunne brydes.

Mødet blev afholdt hos Svend og Lone.
Sidstnævnte havde bagt en dejlig tærte
til kaffen.
Svend bød velkommen til udvalget, og
fortalte at SHS`s bestyrelse havde
ønsket at ændre strukturen i Infoudvalget for at sikre en ”ensporet”
kommunikationsvej for at undgå fejl,
som f.eks. datoændringerne omkring
fiskefrokosten.

Lokalblade.
Pressemeddelelser kan tilgå lokalbladene, som gerne modtagere disse.
Evt.
Man drøftede læserbreve og debatindlæg, som kunne optages i bladet
under indsenderens navn og evt. kunne
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Svend foreslog, at vi startede med at
konstituere udvalget og foreslog Ib som
formand, hvilket blev vedtaget.

Svend foreslog, at vi tilrettelagde stof til
næste udgave af ”Søforklaring” med
deadline 1.maj 2007.
Han foreslog at ændre arbejdsgangen,
således at stoffet skulle bearbejdes og
redigeres, når der forelå et foreløbigt tryk.
Dette skulle ske inden for de første 14
dage efter deadline. Derefter ville der
være 2 uger til trykning og udsendelse,
dvs. næste ”Søforklaring” udsendes 1.juni
2007.
Denne
arbejdsgang
skulle
forebygge det stress, der ofte var omkring
bladets udsendelse p.gr. tidsnød.

Jørgen skulle fortsætte som webmaster.
Svend forestillede sig, at al information,
også vedr. datoer, tilgik Ib som
videresendte disse til Jørgen, der
herefter ville indsætte dette på SHS`s
hjemmeside.
Velkomstfolder.
Hans Otto foreslog, at den nuværende
folder (som havde været relativ dyr at få
trykt hos vores trykker Lars) blev
opbrugt med et nyt aktuelt indstik med
de nye kontakt- adresser m.m.. Dette
blev vedtaget og Hans Otto lovede at
tilsende Infoudvalget eksemplarer og
derefter
distribuere
til
Mågens
havnekontor samt SHS`s formand og
kasserer.

Hvis der kom hastemeddelelser, måtte
de lægges på hjemmesiden og sendes
some-mail eller som post. Opslagstavlen i klubhuset kan også anvendes.
Følgendes
datoer
for
deadline
”Søforklaring”:
1.maj 2007
1.okt.2007
1.dec 2007 (evt. rykkes
14.dage frem til 17.nov. hvis det skal
komme i dec.mdr.

Jørgen
efterlyste
et
logo
for
Mågen(tidligere en måge anvendt hos
HBK) som han ville benytte på
hjemmesiden. Han henviste til havnens
logo på den udsendte indkaldelse til
Hundiges Havns generalforsamling,
hvor der er 3 sammenslyngende HHH
(Hundige Havn Hejren). Svend ville
tage dette op i bestyrelsen.
Jørgen spurgte, om det var aktiviteter
eller en kalender som skulle stå på
hjemmesiden og definerede forskellen,
som beskrivelse og dato angivelse.

Jørgen foreslog at bladet kom med
identiske overskrifter og tryk samme
sted i bladet for samme artikler, så det
blev lettere at orientere sig. Svend ville
gerne bryde et ensformig indtryk som
f.eks. bestyrelsens beretning i feb.nr.
måske som spalter, og ville gerne have
lidt mere luft omkring de enkelte
artikler. Små vignetter og vittigheder
var velkomne.

For at forenkle dette, besluttedes det at
kalde det ”Aktivitetskalenderen” både
på hjemmesiden og i ”Søforklaring”.

Kommende stof til ”Søforklaring”
SHS`s generalforsamling
Dobbelt interview men den afgående og
tiltrædende formand

20

( Svend tager sig af dette)
Referat fra mødet ! ”Hvad vil vi med
SHS” ( bestyrelsens referat)
Indlæg fra Erik Lillevang som lovet på
sidste Infomøde
Omtale af klubaftener ”Knob og Stik”/
”Førstehjælpskursus”
Standerhejsning.

Referat Ib.
Udsendes til Infoudvalget til godkendelse

Mødereferat i Sejladsudvalget
kort varsel planlægger at sejle en weekend tur til en nærliggende havn bliver
der sendt en mail rundt, og der sættes et
notat på opslagstavlen og på broerne.
De der har lyst til at sejle med kan bare
hænge på. Der er altså ikke noget
planlagt, og ikke noget forberedt. Det
handler bare om at komme ud at sejle,
og blive lidt inspireret af andres
initiativ.

Tirsdag d. 27. marts 2007
Mødedeltagere:
Hans Otto Thøgersen
Steen Jørgensen
Jørgen Lind, referent
Fraværende:
Bent Pedersen, ferie
Punkt 1.
Første punkt på dagsordenen skulle
være at finde en formand for udvalget. I
Bents fravær blev vi enige i at udsætte
valget, til vi alle kunne være samlede.

Vi vil generelt prøve at motivere folk til
at smide fortøjningerne og komme ud
på vandet og meget gerne flere sammen
– unge/gamle, nye/erfarne.
Punkt 3
Aktiviteterne, der er nævnt i bladet,
blev herefter gennemgået:

Punkt 2
Vi snakkede om udvalgets arbejdsområder, der efter general-forsamlingen
er blevet udvidet med fællesaktiviteter
på vandet. Typiske emner er:

• St. Bededagstur til Hven. Dette
arrangement har der ikke været
meget tilslutning til i de senere
år. Peter Christensen tror det er
for tidligt, og det er for koldt. Det
slettes i kalenderen som et fast
arrangement, men selvfølgelig
kan interesserede tage af sted,
men efter ad-hoc princippet.
• Kr. Himmelfartstur til Tårbæk.
Peter har ligeledes stået for dette
arrangement. Han er ikke

• Skolesejlads, praktik
• Traditionelle ture – Pinsetur,
Tordenskjold, fisketur til Hven
o.a.
• Andre week-end ture, ad hoc
• Dagstur, kapsejlads el.lign.
Med et ”ad hoc” arrangement forestiller
vi os, at hvis en eller flere sejlere med
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interesseret i at gentage konceptet
fra sidste år, og er i tvivl om han
overhovedet man sejle i år. Et
generelt problem kunne være at
det ligger tæt på pinsen, så der er
sikkert ikke mange, der har tid til
en lang udflugt 2 uger i træk. Et
arrangement i Kr. himmelfartsferien vil derfor ligeledes stå som
et ad-hoc.
• Pinsetur til Præstø. Dette traditionelle arrangement er nok det,
der kan trække flest sejlere på
vandet i foråret. Steen vil i første
omgang tage kontakt til Præstø
og sikre de nødvendige aftaler.
Der skal annonceres ihærdigt for
at få så mange med som muligt,
og der skal gøres meget ud af at
få kommunikation og fællesskab
til at fungere. Findes der f.eks. en
stor fællesgrill, hvor alle kan
samles.

• Tordenskjolds Undercup. Den
har normalt været afholdt i den
første week-end i september.
Men da der i år vil være en del
sejlere på vej til Østrig i den w-e,
foreslår vi at lægge den i
weekenden 25.-26. august. Steen
og Hans Otto vil undersøge, om
det skal være med overnatning
eller bare én dag. Erik Lillevang
kontaktes.
• Fisketur til Hven. Vil traditionen
tro finde sted i efterårsferien, 12.14. oktober med Peter Christensen som snøreholder.
Punkt 4
Jørgen vi primært
skolesejlads.

tage

sig

af

Vi vil bakke op om Leifs og Finns
hyggekapsejladser torsdag aften.
Referent: Jørgen

Efterårets ture er endnu ikke kommet i
nogen kalender:

____________________
Referat af generalforsamling den 16.marts 2007
Dagsorden for generalforsamlingen
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for år 2006
3. Regnskaber 2006
4. Indkomne forslag
5. Budget og kontingent for 2007
6. Valg af formand

7. Valg af bestyrelsesmedlem – 2 år
(Svend Röttig genopstiller)
8. Valg af 2 suppleanter
(på valg er Steen Jørgensen
genopstiller)
9. Valg
af
2
revisorer
og
revisorsuppleant
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–
1

til at stødte nye medlemmer og dermed prøve
at inddrage dem i klubbens aktiviteter.
Al information skulle fremover ske via infoudvalget
Info-udvalget:
Udvalget består af 4 medlemmer, det ene
medlem er medlem af bestyrelsen, infoudvalget kan tilknytte ad hoc medlemmer.
Udvalget konstituerer sig med:
Udvalgsformand,
ansvarshavende redaktør for Søforklaring,
Web-redaktør.
Udvalget har ansvaret for information til
medlemmerne fra bestyrelse og alle udvalg,
samt kontakten til klubbens annoncører.
Medier til information:
• Søforklaring
• Hjemmeside
• Mail
• Post

(Inger Lind, Yvonne Larsen og Hans
Otto Thøgersen genopstiller)
10. Valg
til
udvalg
samt
til
havnebestyrelsen
11. Eventuelt.
Formanden Peter Bannasch bød velkommen
og var glad for de få, der var mødt op.
1. Valg af dirigent.
Peter foreslog Marianne Pedersen som
dirigent, hvilket blev godkendt. Hun kunne
konstatere, at indkaldelsen var lovlig indvarslet og gav straks ordet til formanden.
2. Bestyrelsens beretning.
Peter håbede at forsamlingen havde læst den
skriftlige formandsberetning, som var optrykt i
Søforklaring. Da der ikke var nogle kommentarer til denne var den godkendt.
3. Regnskab 2006.
Keld Pico kunne konstatere, at årsregnskabet
som var budgetteret med et underskud på
2.700,- var blevet til et positivt overskud på
5.000,-, hvilket skyldes en øget medlemstilgang. Tilsvarende var klubhusbidraget også
blevet forøget.
Udgifterne til Trivsel blev afregnet som et
forholdstal mellem antallet af medlemmer i de
to klubber. Hans Otto spurgte om udgiften til
Dansk Sejlunion. Kjeld kunne oplyse, at man i
slutningen af året opgjorde antallet af
medlemmer og herefter fik en opkrævning i
det efterfølgende år. Der blev afregnet 73,- kr.
for hvert medlem, d.v.s. både for aktive,
passive og børn. Sidste år havde vi afregnet ca.
9.000,- kr. Pico gjorde i den forbindelse
opmærksom på, at alle børn over 25 år ikke fik
tilskud fra Greve Kommune og som
familiemedlem måske skulle slettes af listen,
hvis de ikke længere var hjemmeboende.
Regnskabet blev godkendt.

Klubhusudvalg:
Udvalget består af 3 medlemmer, klubben
lader sig repræsentere med et medlem i
klubhusudvalget i henhold til klubbens vedtægter § 11.
1 bestyrelsesmedlem.
2 medlemmer
Sejladsudvalg: opdeles i sejlerskole
tursejlads med en udvalgsformand.

og

Udvalget består af 4 medlemmer, sejladsudvalget kan tilknytte ad hoc medlemmer.
Udvalget konstituerer sig med udvalgsformand.
Udvalget har ansvaret for fællesaktiviteter på
vandet.
Aktivitetsudvalg: tager sig af landaktiviteter
Udvalget
består
af
4
medlemmer,
aktivitetsudvalget kan tilknytte ad hoc
medlemmer.
Udvalget konstituerer sig med udvalgsformand.
Udvalget har ansvaret for fællesaktiviteter på
land.

4.Indkomne forslag.
Bestyrelsen havde efter vores møde den 25.
2.07, ”Hvad vil vi med SHS” sammenfattet de
forslag og tanker, som her var fremkommet og
udsendt dette på e-mail, hvortil der henvises.
Kjeld fremhævede ordningen med en mentor
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havnen som Peter. Hun svømmede om
morgenen og hendes dårlige ryg tillod hende
ikke at påtage sig voldsomt fysisk arbejde på
Havnens dag. Derimod ville hun arbejde på at
styrke klubbens fællesskab, de nuværende og
evt. nye initiativer. Desuden ville hun forsøge
at skabe kontakt til nye medlemmer, så vi
kunne håbe på at se nye ansigter i klubben.

Aktivitetsudvalget sikrer at klubbens aktiviteter på Havneøen Mågen tager sit udgangspunkt
i klubhuset.
Se i øvrigt nyligt udfærdiget SHS – organisation (Ses på SHS’ hjemmeside)
Forslag om, at vores onsdags klubaftener starter i klubhuset.
Bestyrelsen satte forslaget til afstemning og
det blev godkendt.

7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år.
Svend Röttig genopstillede og blev valgt.
8. Valg af 2 suppleanter.
Steen Jørgensen blev valgt for en toårig
periode.
Peter Bannasch for en etårig periode.

5. Budget og kontingent for 2007.
Af budgetforslaget fremgik det, at man ville få
et underskud på 8.000,-, hvilket skyldes de
store omkostninger på vinduer m.m. som var
nødvendig for at vedligeholde klubhuset. Der
var 50.000,- til vinduer, varmvandsbeholder. I
år 2008 forventede man, at udgifterne lå på et
normalt leje. I modsat fald ville dette betyde
kontingentforhøjelse.
Svømmekontingentet overvejede man at fjerne
ved at nedlægge svømningen – kun én benytter
ordningen p.t.. Man enedes dog om at prøve et
år mere.
Der var indkøbt små standere til bådene sidste
år, så man havde fortsat et gammelt laget til
gammel pris kr.50,-. Ved indkøb af ny måtte
man forvente en prisstigning på kr.10,-. Den
store stander kostede kr. 300,00 og var indkøbt
hos Stilling Flag. Yvonne Lundgreen havde
påtaget sig at styre dette. Budget og kontingent
blev godkendt.
Aktivt medlem
600
kroner
Familiemedlem
700
kroner
Passivt medlem
250
kroner
Svømmekontingent
200
kroner
Nye medlemmer klubhusbidrag
200
kroner

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Inger Lind, Yvonne Larsen og Hans Otto
Thøgersen genvalgt.
10. Valg til udvalg samt valg til havnebestyrelsen.
Info-udvalg:
Ansvarshavende redaktør for Søforklaring Ib
Leif Christiansen
Web-master Jørgen Lind
Bestyrelsesmedlem Svend Röttig
Udvalgsmedlem Hans Otto Thøgersen
Klubhusudvalg (Trivsel):
Leif Larsen
Poul Erik Hubert
Per Henriksen, (som afløser Jørgen Løvendahl,
som ønsker at trække sig)
Sejlads-udvalg:
Jørgen Lind
Hans Otto Thøgersen
Bent Pedersen
Steen Jørgensen
Aktivitetsudvalget:
Aktivitetsudvalget
havde
underrettet
bestyrelsen om, at de trådte tilbage i håb om,
at nye kræfter ville få større tilslutning til
arrangementer. Der var desværre ingen
medlemmer som ønskede at gå ind i
aktivitetsudvalget og påtage sig opgaven,
hvorfor bestyrelsen håbede på, at den kunne,

6. Valg af formand.
Efter 10 års virke ønskede Peter Bannasch at
trække sig fra posten og foreslog Marianne
Pedersen til ny formand. Marianne var villig til
at påtage sig opgaven, selv om hun ikke
forventede at blive ligeså synlig en formand i
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ved henvendelse, trække på medlemmerne
som ad-hoc medlemmer. Marianne foreslog at
Peter evt. kunne kontakte nye medlemmer.
Else og Bet havde forventet at bestyrelsen
havde reageret på udvalgets brev.
Valg til havnebestyrelse:
Kjeld Pico Larsen blev genvalgt
Svend Röttig er valgt på
generalforsamling.

Da børn kun får tilskud fra kommunen til de er
25 år foreslog Kjeld, at ikke hjemmeboende og
børn over 25 år blev slettet af listen.
Svend omtalte havneøens udbygning og
oplyste, at man havde aftalt med landmåleren,
at han kunne gå i gang med opmålingen til det
nye mastehus så snart byggeriet blev godkendt
på havnens generalforsamling. På broerne var
der opsat 19 standere med 6 kontakter på hver,
samt 6 standere på land med hver 6 kontakter.
Der var yderligere gjort klar til én stander
mere på bro 1 til 9 inkl. Såfremt havneøens
budget bliver godkendt på havnens
generalforsamling påtænker man at opstille
yderligere 4 standere på broerne i år. Hvis
økonomien tillod det, ville alle broer have 3
standere efter 2008.
Jes spurgte om standerne kunne udbygges,
hvilket ikke kunne lade sig gøre, da standerne
var forsynet med elektronik svarende til de 6
kontakter. Flere kontakter ville komme for
langt ned på standeren og således kunne blive
ødelagt ved forhøjet vandstand.
Kjeld Pico opfordrede til at møde op til
havnens generalforsamling. Hvis man var
forhindret kunne man stemme ved en
fuldmagt, som man kunne afhente på
havnekontoret på Mågen. Ejvind Arnecke
havde sidste år underkendt 4 fuldmagter fra
SKB og havde i år tilbudt at udforme en
fuldmagt korrekt. Ib opfordrede til at sende en
erindring
om
betydningen
af
generalforsamlingen. Lars foreslog, at hvert
medlem fik sin egen internetadresse med
udgang i sejlklubbens hjemmeside. Marianne
kunne herefter takke generalforsamlingen for
god ro og orden som sluttede kl.21,15.

havnens

Suppleant:
Hans Peder Jensen – suppleant for SHS
11. Eventuelt
Svend tog ordet for at takke den afgående
formand, og han mindes den aften for 10 år
siden, da der skulle vælges ny formand,
hvorledes alle medlemmer havde kikket ud af
vinduerne efter ikke eksisterende måger eller
ned i bordet og Peter til sidst havde påtaget sig
opgaven. Peter havde sammen med div.
hjælpere således videreført klubben. Han
kunne se tilbage på havnens og SHS´s 25 års
jubilæum, som et højdepunkt i hans
embedsperiode. Peter kunne med rette føle sig
lidt stolt over den succesfulde borgmestersejlads, hvor en flotille af både anløb havnene
og hvor borgmestrene blev inviterede ombord
og sejlede til Hundige Havn ”Mågen”, hvor
Greve Pigegarde modtog dem på kajen med
fuld musik og efterfølgende frokost. Svends
tale sluttede med at Peter fik overrakt en flaske
Whisky som afskedsgave. Peter takkede alle
de medlemmer, som havde hjulpet igennem
årene og med en buket blomster, bød han den
nye formand velkommen.
Pico blev spurgt om antal af medlemmer og
kunne oplyse, at vi havde 84 med- lemmer,
men der blev indbetalt for 136 medlemmer,
idet der også bliver betalt for ægtefælle og
børn i familiekontingentet til Dansk Sejlunion.

Sign. Marianne Pedersen/Dirigent
Sign. Ib Leif Christiansen/Referent

En stor tak til det afgående aktivitetsudvalg, som endnu engang havde
medbragt hjemmebagte kager.
Ib.
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E-mail til bestyrelse den 6. februar 2007:
Kære bestyrelsesmedlemmer!
Ved
aktivitetsudvalgets møde mandag d. 5. februar
blev det besluttet, at hele udvalget går af ved
generalforsamlingen. Vi har alle siddet i
udvalget i mange år og mener, at der er behov
for nye og yngre kræfter. Vore traditioner har
måske ikke samme værdi for vore nye
medlemmer, som de har haft for os gamle, så
der er brug for nytænkning og nye initiativer.

Når vi på denne måde får startet på en frisk, vil
der måske også blive større opbakning til
aktiviteterne.
Venlig hilsen
Aktivitetsudvalget
Marie Christiansen, Lone Røttig, Bet
Lillevang, Eva Jørgensen, Annie Ernst og Else
Hermansen

Kalender for sommerens og eftersommerens ture og øvrige aktiviteter
21.4.: Kl. 16.00
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. Vi håber at se rigtig mange.
2. 5.: Kl. 19.00 Klubaften i bådene starter
Husk vi mødes i klubhuset
3.-6. maj: St. Bededagstur til ?
Benyt ferien til en udflugt, ikke nogen fast plan, tænkt som ad-hoc
arrangement (se under Seneste Nyt).
13.5.: 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.
Vi mødes i klubhuset til fælles morgenkaffe klokken 9.00
16.-20.5.: Kr. Himmelfartstur til ? (Tårbæk)
Benyt ferien til en udflugt, ikke nogen fast plan, tænkt som ad-hoc
arrangement (se under Seneste Nyt).
25.-28.5.: Pinsetur
Tur til Præstø. Nærmere information vil komme på hjemmesiden, mail og
på broerne.
25.-26.8.: Tordenskjolds Undercup
Nærmere information følger
12.-14.10.: Fisketur til Hven
Den traditionelle mandetur til Hven med Peter som snøreholder.
10.11.: Afriggerfest
Nærmere information følger
Herefter starter vinterens klubaftener traditionen tro op – og forhåbentlig
en dejlig fiskefrokost ligeledes i vinterens løb.
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