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Formanden har ordet
Endnu en sæson er gået i dvale – en sæson
hvor mange af os ikke kom for meget på
vandet, grundet for meget vand fra oven.
Havhingsten er gået i dvale i Dublin, hvor
den vil ligge det næste år. Vi går i dvale i
Hundige havn, hvor vi dog kun vil ligge i
ca. syv måneder, og så forhåbentlig vågne
op til et dejligt forår og en pragtfuld
sommer med masser af sejltimer.
Nogle af os havde håbet på mange ad hochture denne sommer, men det blev vist ikke
til noget, grundet det fugtige vejr.
Til gengæld blev klubaftnerne i klubhuset
til noget i for - og eftersommeren. Det var
rigtig hyggeligt, og skønt antallet af sejlere,
der fandt vej til klubhuset, var svingende, så
fik vi fortalt hinanden mange historier og fik moret os kosteligt - af og til helt frem til
midnat.
I vintermånederne satser vi på et arrangement pr måned, og jeg håber, mange vil få
lyst og overskud til at komme til disse klubaftener/-arrangementer.
Jeg vil ønske jer alle en rigtig god vinter, en glædelig jul, et godt nytår – et nyt år, der
vil give os mange dejlige stunder og oplevelsesrige sejleroplevelser.
Mange gode sejlerhilsner
Marianne

Kære sejlere
Hvis
I
ikke
allerede har gjort
det, så sæt et
kryds i kalenderen
den 10. november,
for da tager vi
standeren
ned
klokken 16.00 og

Hej sejlere

mødes derefter til en dejlig
middag og en rigtig hyggelig
aften. Nærmere besked ved
opslag i klubhuset, samt på
hjemmesiden.
Vel mødt!
Marianne

Motionssvømning i Greve Svømmehal, mandage kl. 20 - 21
Start mandag 1.oktober
Tilmelding til Carl Aage på cal@lausten.dk eller telefon 2371 0303
Pris
kun
kr.
200,00 for HELE
familien
og se nu at
komme af sted, I
har godt af det.
Med venlig hilsen Carl Aage
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

S/I Hundige Havn
Havnebestyrelsen informerer
Kvartalsinformation 2. kvartal 2007
Ref. generalforsamling
Kopi af referatet kan afhentes på de respektive havnekontorer.
Konstituering
Efter den ordinære generalforsamling har bestyrelsen og ø-udvalgene konstituerede
sig som følgende:
Havnebestyrelsen og Ø-udvalgene
Formand
Kurt Palmqvist
Næstformand
Ole Pedersen
Kasserer
Torben Petersen
Sekr./information Jørgen Hansen

Hejren
Kurt Palmqvist
Torben Petersen
Jørgen Vibe
Jørgen Hansen
Benny Andersen
Mågen
Bent Lorentzen
Svend Røttig
Ole Pedersen
Kjeld Pico Larsen

Økonomi
Drift/anlæg

Drift/anlæg
Økonomi

Rød/grønne skilte
Husk nu at vende skiltet når du er væk i en lidt længere periode. Du kan evt. på en
etiket skrive hvor længe pladsen er ledig.
Dette er nødvendigt nu, da havnen omtrent er fyldt op, og vi vil gerne have
gæstesejlere.
Hastighed i havnen
Som det bør være alle bekendt er der fartbegrænsning i havnen på 3 knob og som er
gældende for hele havnen og helt ud til molehovedet.
Bestyrelsen har desværre modtaget en række henvendelser i forbindelse med for høj
fart.
Der er b. la. konstateret 10 – 20 knobs fart ud gennem molehovedet. Det betragter
bestyrelsen som helt uansvarligt.
Bestyrelsen må endnu engang indskærpe at hastigheden på 3 knob skal overholdes.
Ved for høj fart vil der ske politianmeldelse med bødekrav til følge samt tjek af
speedbådsbevis og lignende.

HEJREN
Affaldsordning
I år vil der blive bygget et hus til havnens maskinpark og i forbindelse med dette vil
den fælles affaldsplads blive placeret.

Årsmærke
HUSK at sætte årsmærke på jeres master og stativer, eller et andet synligt sted. Når vi
når frem til efteråret og masterne skal af, skal de være mærkede med, bro- og
pladsnummer ved opbevaring i mastehuset.
Når masterne henlægges i mastehuset kan man også mærke dem med et manilamærke
med samme oplysninger på.
De umærkede master der henligger i mastehuset vil i løbet af denne sommer blive
taget ud og placeret på jorden udenfor.
El-standere.
Nu kører alle el-standerne. Når man tager sit stik ud, skal man huske at tømme stikket
for penge, selvom beløbet er 0. Der kan stadig være lidt småpenge tilbage, der så
blokerer for andre brugere på dette stik. Kommer man ud for at der står = og der ikke
er stik i, så brug bare resten af beløbet, det er max 99 ører.
Udskiftning af båd.
Husk at orientere havnekontoret ved bådskift.

MÅGEN
Ingen info.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

S/I Hundige Havn
Havnebestyrelsen informerer
Kvartalsinformation 3. kvartal 2007
Lokalplan
Greve Kommune har i samarbejde med S/I Hundige Havn startet revision af
lokalplan.
Der har været afholdt et par møder hvor ideer og tanker er blevet fremlagt.

Foreløbige emner der skal tages højde for:
1. Udvide lokalplanområdet.
2. Udvide antal byggefelter.
3. Anvendelse af husene.
4. Højdegrænseplaner.
5. Arealanvendelse.
6. Lokalplanen skal være rummelig.
Der kan ikke på nuværende tidspunkt siges noget om hvornår den reviderede
lokalplan er færdig.

HEJREN
Kranløft 2007

Mastehus

Samtidig
med
opkrævning
af
havneafgift for 2007 blev der opkrævet
betaling for søsætning og optagning.
Der er et antal både der ikke har
benyttet sig af kranen i 2007. De
bådejere der ikke har benyttet sig af
kranløft i 2007, kan henvende sig på
Havnekontoret inden den 31. december
2007 og få beløbet refunderet. Efter
denne dato tilfalder beløbet havnen og
kan ikke refunderes.

Den 1. december aflåses mastehuset og
åbnes igen til foråret når den første
bådejer skal have sin mast ud. Denne
foranstaltning sker p.gr.a. at der er
konstateret tyveri fra mastehuset.

Priser på kranløft 2008
Det er besluttet at ændre priser og regler
for kranløft fra 2008. For både op til
11,9 t er prisen uændret. Både fra 12 –
19,9 t er prisen kr. 3.000,00 for
optagning og kr. 3.000.00 for
søsætning, i alt kr. 6.000,00 pr sæson.
Både over 20 t kan ikke håndteres af
kranen. Havnekontoret vil gerne være
behjælpelig
med
at
organisere
optagning og søsætning.

Der skal gøres opmærksom på at der
henligger ca. 20 master flere end der er
både til i havnen. Havnefogeden og Øudvalget er ved at gennemgå masterne i
mastehuset. Dem vi ikke kan finde ejere
til vil blive fjernet fra havnen.
Tyveri
I lighed med bortfjernelse fra
mastehuset er der sket forskellige
tyverier fra både og pladser i havnen.
For at vi kan danne os et overblik af
problemets omfang, anmodes alle om at
melde tyverier til Havnekontoret. Det
ske på mail hh@hundige-havn.dk eller
ved henvendelse på kontoret.

MÅGEN
Vi bygger et nyt mastehus og en
overdækket grillplads i år. Vi anlægger
også en ny plads til parkering af biler og
vinteropbevaring af både.
I sæsonen 2007, der nu snart lakker
mod enden, er udbygningen af
havneøen fortsat som alle, der færdes i
havnen, vil kunne se. Udbygningen er
sket, dels for kommunale, og dels for
egne midler.
Greve Kommune stillede i år kr.
500.000 til rådighed for Hundige Havns
videre udbygning. Efter den såkaldte
fordelingsnøgle skulle der så tilfalde
Mågen kr. 200.000. Der skete så det, at
vores ansøgning i første omgang ikke
blev godkendt af politikerne. Vi havde
ansøgt om midler til at bygge et
mastehus, men dette formål blev ikke
fundet værdig til støtte.
Nu var gode råd dyre. Ø-bestyrelsen
måtte finde andre anlægsopgaver fra
vores ønskeliste, opgaver som måtte
formodes at kunne godkendes. I en ny
ansøgning bad vi så om midler til at
færdiggøre arealerne omkring
og syd for det nye mastehus,
strækkende sig ned til

servicekajen. Her er det meningen, at
indrette nye P-pladser og vinteropbevaringspladser. Endvidere søgte vi om
midler til en overdækket grillplads, som
er tænkt placeret lige overfor den nyeste
del af servicekajen. Ø-bestyrelsen
finder, at denne placering tilgodeser alle
der kommer på havneøen, både sejlerne,
gæster og turister.
På byrådsmødet, den 5. september fik vi
så endeligt bevilget pengene, og nu går
vi så i gang med de omtalte arbejder.
Hvad så med mastehuset? Jo, der
forholder det sig således, at vi selv har
været i stand til at finansiere byggeriet.
Så nu står der et færdigt mastehus klar
til ibrugtagning, når afrigningen af
bådene snart begynder. Huset kan
rumme 100 master med længder op til
20 meter. Når vi selv har kunnet stampe
pengene op af jorden, skyldes det den
simple kendsgerning, at vi også i år har
solgt og udlejet flere bådpladser end
budgetteret. Men nu går det så heller
ikke ret meget længere med den trafik.
Alle havnepladser er stort set
udsolgt.

Fiskerne bygger nyt hus
Når man kører ind på Havneø Mågen,
vil man på venstre side af vejen, straks

efter det nye miljøhus, få øje på et
gammelt, frønnet skur. Det er fiskernes

tilholdssted igennem mange år. Dette
skur har en lang og broget fortid, - men
det er en helt anden historie.
Fiskerne er en lille, sluttet kreds
af HBK- medlemmer, der
bruger deres både til hobbyfiskeri ude i bugten. De
besluttede, at nu skulle skuret
fornys, og dannede så en spareforening. Alle, der i fremtiden
ville have en plads i det nye
hus, måtte til lommerne. Det
lykkedes at skrabe det fornødne
midler sammen, og byggeriet
gik i gang her i sommer.

Nu er der rejst et nyt hus, trukket lidt
længere tilbage fra vejen. Det er ikke
færdigt indvendigt, men udadtil tegner
det sig som
fem
små
sammenbyggede grejskure,
i alt 50m2.
Fiskerne
har
lovet, at fjerne
det gamle skur,
når de engang
flytter ind i de
nye
herligheder.

Organisation
”En organisation er en gruppe mennesker, som formelt er samlet om samme mål eller
interesser”, står der i en eller anden klog lærebog.
I havnen har vi
naturligvis
også en formel
organisation.
Den er ret
omfattende og
en smule indviklet,
men
den virker faktisk – sådan da.
For at begynde fra oven: S/I Hundige
Havn har en bestyrelse. I den sidder der
repræsentanter for de fire sejlklubber,
der har til huse i havnen. Endvidere er
der repræsentation fra Greve Kommune.
Havnebestyrelsen varetager naturligvis
havnens overordnede interesser overfor

myndigheder og
andre. Den samlede havnebestyrelse
tager sig også af
forhavnen, havneafmærkning, havnemolerne, tilsanding osv. Når det
derimod drejer sig om de to havneøer:
Mågen og Hejren, så er det således, at
det
er
den
enkelte
havneø’s
repræsentanter i havnebestyrelsen, der
suverænt løser øens lokale opgaver.
Mågen har i alt fire medlemmer i
havnebestyrelsen. I øjeblikket er fordelingen således, at de to klubber, SHS
og HBK, hver stiller med to

repræsentanter. Denne firemands Øudvalg sørger blandt andet for, at de
penge, kommunen stiller til rådighed for
havnens fortsatte udbygning, nu også
bliver anvendt fornuftigt. I de seneste år
har vi således bygget miljøhus, fornyet
el-installationerne på broerne, udvidet
parkeringspladserne, renoveret mastekranen og nu senest, er det nye
mastehus kommet til. Disse ting er
delvist finansieret med de kommunale
tilskud, men også – og ikke mindst –
med vore ”egne” penge.
Så er der ”Trivsel”, hvad er så det for en
størrelse? Jo, Trivsel tager sig driften af
klubbernes fælles klubhus, herunder
også driften af kantinen. Der er nedsat
et udvalg med ligelig repræsentation fra
SHS og HBK, som forestår dette
administrative arbejde. Trivsel har også
ansvaret for det gamle mastehus, der er
sammenbygget
med
klubhuset.

Opførelsen og driften af det nye
mastehus derimod, tager Ø- udvalget
sig af. - Er du forvirret?
Fiskerhuset, der i øjeblikket er ved at
blive bygget, tilhører en kreds af HBKmedlemmer, der har småfiskeri, med
garn og kroge ude i bugten, som
interesse. Rent administrativt, overfor
bygningsmyndigheden, er fiskerhuset
bare fem sammenbyggede grejskure.
Endelig er der så de to sejlklubber på
øen: SHS og HBK. Dem er der ikke så
meget nyt at sige om - lige nu. Det
kunne måske lige være nyttigt at slutte
af med den oplysning, at der kun må
være to klubber på hver af Hundige
Havns to havneøer, altså fire klubber i
alt. Det er gennem disse fire bestående
klubber, at al aktivitet i havnen skal
udfolde sig.

Opbevaring af master
Inden master og evt. bomme oplægges i mastehusene for vinteren, skal antenner,
vinddeks, lanterner, salingshorn og lignende fjernes fra masterne.
Mast og bom forsynes med mærkeseddel, der skal indeholde oplysninger om:
Navn på ejer
Bro- og pladsnummer
Telefonnummer på ejer.
Master med en samlet længde på 12 meter og derover anbringes i det nye
mastehus på midterreolerne omkring søjlerækken.

Mindre master kan anbringes, dels på de øvrige reoler i det nye mastehus, dels i
det gamle mastehus.
Master, der henligger i mastehusene eller rundt på havne-arealet, og som ikke er
forsynet med mærkeseddel fjernes, såfremt der ikke er truffet særlig aftale med
havnefogeden.
Vis hensyn overfor andres master.
Ø - bestyrelsen
September 2007.

Skolesejlads 2007
I SHS har vi et tilbud om skolesejlads
til alle klubbens medlemmer. Det kan
være med det formål at tage
duelighedsprøven eller det kan være for
at få sejladserfaring.

Vi har ikke nogen skolebåd, men
medlemmerne af sejladsudvalget, som
alle er erfarne sejlere, fungerer som

instruktører enten i deres egen båd eller
i elevens båd.
Vi har haft 5 elever i denne sommer
med det primære formål af få generel
sejlererfaring. Det har typisk været
”sejlerkoner”, der gerne vil være bedre
til at kunne overtage roret. De fleste
ture har derfor været i en af
instruktørernes både, men også enkelte i
deres egne.
Det er vigtigt at kende sin båd, både i
let luft og blæsevejr, så man ikke er
bekymret, når den krænger lidt i hårdt
vejr. Det har derfor været dejligt at

mærke den interesse, der har været for
at få mere sejlererfaring. I sejladsudvalget håber vi, det fortsætter næste
år, og vi kommer gerne med i jeres båd
en dag når det blæser – også selv om
”skipper” er med! Bare sig til.
Vi sejler som regel onsdag aften, så kan
det kombineres med klubaften. Hvorfor
er der ikke flere, der benytter
lejligheden til at komme lidt ud at sejle,
inden vi hygger bagefter?
Med venlig hilsen
Sejladsudvalget

Hyggekapsejlads
Nu måtte vi til at sejle noget mere, så vi
meldte Gustava til Hyggekapsejladsen
torsdag aften. Den er arrangeret af Finn
Andersen og Leif Larsen. Det er en
dejlig uhøjtidelig form, der er ikke den
hårde konkurrence, hvor man sejler på

hinanden, men selvfølgelig prøver man
at få båden til at yde sit bedste. Det er
en rigtig god måde at lære sin båd at
kende på.

Der er heller ikke den store risiko for at
en for god båd let kan løbe med det
hele. Hver gang en båd vinder, bliver
den straffet, forstået på den måde, at
den næste gang skal sejle lidt hurtigere
for stadig at vinde. Den sidste båd får
tilsvarende godskrevet 1 % på sejltiden.
I alt 17 både nåede at tilmelde sig i
løbet af sommeren, og der blev
gennemført 15 – 16 sejladser. Der var

vist kun 4 SHS’ere med, det må vi gøre
noget ved næste år.
Inger og jeg nåede at være med i ca.
halvdelen af sejladserne. Der var mange
fine aftener, hvor det var herligt at sejle
sammen med en masse andre i stedet for
at ligge og tulle alene rundt i Køge
Bugt.
Inger og Jørgen

P.S. Resultatet af sejladserne kan ses på vores hjemmeside under
Aktiviteter>Kapsejlads.

Hundige Hyggekapsejladser 2007
Fra maj til august blev der sejlet hver torsdag aften med start kl.
18.30 og i september hver lørdag med start kl. 14.00.
Af 18 sejladser måtte en enkelt afbrydes grundet langvarigt vindstile.
I forskelligt omfang deltog i alt 17 både i størrelserne 21 – 38 fod.

Sejladserne er åbne for alle både med hjemsted i Hundige Havn. Det er gratis at
deltage, og principielt er der ikke andet at vinde end konkurrenternes respekt. Det
sidste holdt dog ikke i år.

Ved sejladsafslutningen d. 30.09.07 over en bid brød og en dram i klubhuset på
Mågen, fik vinderne overrakt en flot vandrepokal udsat af HBK og kunne desuden,
sammen med dem der tog anden, tredje og fjerde plads, gå hjem med gode flasker
rødvin udsat af GS og SHS. Vi kipper med flaget for klubbernes opbakning.
Vil nogen vide mere om vore små, spændende og hyggelige dyster på Bugten, se da
opslaget i klubhuset på Mågen. Der kan man også skrive sig på en liste for 2008. Så
bliver man indkaldt til orienteringsmødet i april.
Vinderne

af Hundige

Hyggekapsejladser 2007, Jan Westerberg og John Clausen, modtager HaBaKukpokalen.
Finn B. Andersen

Tordenskjolds Undercup 2007
Lørdag den 25. august stod seks stolte
skuder ud af havnehullet på Hundige
Havn, satte kursen mod Bøgeskoven og
efter ca. to timers flyvende sejlads, kom
fem både i havn. Den sjette syntes,
turen havde været så fantastisk, at den
vendte næsen hjem, netop som den
nåede frem til havnehullet. Eller havde
den glemt venskabsflaget? Nå, nej den
havde vrøvl med motoren.
Vi vedblev dog at være seks både, da en
havde taget turen dertil allerede fredag.
Senere på eftermiddagen stødte flere til
os, som havde valgt at tage bilen.
Efter eftermiddagskaffen var der sjov på
havnen med spil og præmier, hvorefter
vi tændte op i grillen og gjorde klar til

en overordentlig hyggelig aften med
dejlig mad og kaffe, præmieoverrækkelse for veludført sudoku,
historieviden og visedigtning. Nogle fik
briller, nogle fik etuier og atter andre fik
en prop.
Da vinden blev lovet hård søndag,
mødtes vi til fælles morgenmad kl. 8,
hvorefter vi stak næsen hjemad for at
spise frokost i Hundige Havn.
Alt i alt en rigtig hyggelig weekend,
som vi kunne unde flere at have taget
del i.
Tak til sejladsudvalget for veltilrettelagt
tur.
Grevinden
SHS Undercup 2007

Skibets navn……………………………………………………………………………
Skipper
……………………………………………………………………………
Besætning
……………………………………………………………………………
Det udfyldte svarskema med et kryds pr spørgsmål afleveres til Bent.
Hvem var den første nordbo, der kom til Grønland?
Erik den lykkelige
( )
Kronprins FredErik
Erik den grønne
( )
Columbus på vej hjem fra AmErika
Erik den røde
(x )

( )
( )

Índbyggertalet på Grønland svarer til:
Tune by
Greve kommune
Odense by
Vallensbæk kommune
Korsør by

( )
(x )
( )
( )
( )

Hvad er årsagen til, at der ikke er pingviner på Grønland?
Isbjørne
(x )
Konflikt med Danske Banks logo
Nordlyset
( )
Moskusokser
Julemanden
( )

( )
( )

Hvad er årsagen til golfstrømmen?
Kraftværkerne langs den mexicanske golf
Vægtfyldeforskel på ferskvand og saltvand
Centrifugalkraften ved jordens omdrejning
Tidevandet ved den engelske kanal
Den stigende interesse for golf
( )
vend
Hvor ligger Grønlandshavn?
Limfjorden
Diskobugten
Evighedsfjorden
Søndre Strømfjord
Sognefjorden

( )
(x )
( )
( )

(x )
( )
( )
( )
( )

Hvor højt vil det Grønlandske grundfjeld rejse sig, hvis al indlandsisen smeltede?
40 meter
100 meter
200 meter
400 meter
0 meter

( )
( )
(x )
( )
( )

Hvad var navnet på det vikingeskib, som netop er sejlet fra Roskilde til Dublin?
Havkatten
Havguden
Havtasken
Havhingsten
Havmågen

( )
( )
( )
(x )
( )

Hvem har skrevet sangen: Jeg har en ven en rigtig sejler?
Sebastian
Kai Normann Andersen
Bent Fabricius Bjerre
Simon Kvamm
Kim Larsen

( )
(x )
( )
( )
( )

Hvilket år døde Peter Tordenskjold?
1648
1690
1691
1720
1864

( )
( )
( )
(x )
( )

Referat nr. 59, fra udvalgsmøde i “Trivsel”, tirsdag den 13. marts 2007 kl. 19.00
Mødedeltagere:
Claus Andersen, formand
Gunhil Hansen, ferie
John Bo Christensen
Leif Larsen, ferie
Jørgen Løvendal, kasserer
Poul Erik Hubert, referent
Punkt 1: Referat:
Referat nr. 58 enstemmigt godkendt.

Punkt 2: Regnskab/økonomi:
Jørgen gennemgik regnskabet. Ser ganske fornuftigt ud. Vi har i øjeblikket godt
60.000,- på kontoen. Regnskabet afleveret på kommunen iflg. aftale. Jørgen er blevet
kontaktet af Else fra HBK vedr. opkrævning af kr. 15,- pr. person ved private fester
afholdt af Cafe Mågen. Revisionen har påkrævet dette - dette op til diskussion når vi
alle er samlet. Regnskabet herefter godkendt.
Punkt 3: Sager under behandling:
Færdiggørelse af vinduer under udarbejdelse. John og Claus har ryddet vaskerummet
og elektriker er på vej. John og Claus har kigget på vaskesøjler - billigt! - bliver købt
hjem i løbet af ugen. Emhætte og opluk i klublokale er på vej - Claus holder tømreren
til ilden.
Punkt 4: Eventuelt:
Udbedring af ”vandskade” i klublokalet. Skal kigges på - evt. på havnens dag - loft
og limtræsbjælker males i lighed med den anden halvdel af klublokalet - tilbud
indhentes. Claus har bestilt vinduespolering af hele klubhuset - godkendt. Nye lamper
til indgangsparti - 3 stk. indkøbes.
Punkt 5: Næste møde:
Næste mødedato fastsat til tirsdag den 17. april 2007 kl. 19.00 i Skolestuen.
Mødet sluttede kl. 20.15.
Referent: Poul Erik Hubert
Referat nr. 60, fra udvalgsmøde i “Trivsel”, tirsdag den 17. april 2007 kl. 19.00
Mødedeltagere:
Claus Andersen, formand
Gunhil Hansen
John Bo Christensen
Leif Larsen
Jørgen Løvendal, kasserer
Poul Erik Hubert, referent
Punkt 1: Referat:
Leif havde et par indvendinger vedr. maling af loft og opluk i det store lokale. Dette
er åbenbart misforstået - vi er ikke gået i gang med det - venter på tilbud. Referat nr.
59 enstemmigt godkendt.

Punkt 2: Konstituering:
Jørgen stopper som kasserer i Trivsel - vi takker for flot arbejde gennem årene - i
stedet bød vi velkommen til Per Henriksen som erstatter Jørgen. Claus fortsætter som
formand og vi andre tager en sæson mere.
Punkt 3: Telefon og mail-liste:
Telefon, mail- og adresseliste tilrettes.
Punkt 4: Regnskab:
Jørgen gennemgik regnskabet. Diverse udgifter. Isætning af rude ind til Caféen. Er
monteret - regning modtaget. Claus tager sig af det og kontakter Tryg vedr.
skadesanmeldelse. Tilskud fra SHS + HBK - det luner godt i kassen. Mangler igen
forpagtningsafgift fra Café Mågen - Claus tager en lille snak med Solvej. Jørgen
overdrog et flot regnskab til Per som nu har det tunge ansvar.
Punkt 5: Sager under behandling:
Vaskerum nedrevet, bordplade er leveret - elektriker er klar. Vaskesøjle indkøbes når
elektriker er færdig. Kommer til at fungere med badepoletter - elektriker ”regulerer”
beløbet pr. vask - yderligere information når udregningerne er klar. Færdiggørelse af
vinduer - er under udarbejdelse. Varmtvandsbeholder er klar, monteres i næste uge
(uge 17). Leif kontakter VVS-montøren i samme forbindelse vedr. lugtgener i
krybekælder. Emhætte + bordplade med vask i køkkenet - det ordner Claus. Indhenter
tilbud hos VVS-montøren.
Punkt 6: Rygelov:
Claus og Leif går til bestyrelserne vedr. rygelov - evt. fællesmøde mellem HBK og
SHS. Leif havde et forslag vedr. rygerum. Der kan evt. laves en serveringslem i
væggen fra det store lokale ind til køkkenet og blænde den eksisterende disk af og så
lave rygerum i det lille lokale ved siden af køkkenet.
Punkt 7: Eventuelt:
Gunhil indkøber div. blomster til Havnens Dag. Gunhil har atter en gang gjort rent i
skolestuen. Flot arbejde. Gunhil + hendes ”personale” bespises i Café Mågen for
deres store arbejde. Gunhil spørger Claus om han vil kontakte Solvej vedr. rengøring
i det store lokale.
Claus refererede fra generalforsamling for ønske om afholdelse af konfirmation - dvs.
flytte Havnens Dag - Claus mener ikke at forretningsgangen er fulgt rigtigt tvivlsomt. Må man flytte/ændre? Dette tages op på næste fællesmøde.
Punkt 5: Næste møde:
Næste mødedato fastsat til tirsdag den 22. maj 2007 kl. 19.00 i Skolestuen.
Mødet sluttede kl. 21.30.

Referent: Poul Erik Hubert

I/S Trivsel
Udvalgsmøde nr. 61
11. oktober 2007 kl. 19.00 – 21.00
Mødedeltagere:
Steen Christensen
John Bo Christensen
Gunhild Hansen
Per Henriksen
Kjeld Pico Larsen - referent
Claus Andersen – delvis
Fraværende
Poul Erik Hubert
1. Meddelelser
Claus Andersen meddelte, at han udtrådte af udvalget med øjeblikkelig virkning
HBK´s bestyrelse har som ny repræsentant valgt Steen Christensen
SHS har tidligere meddelt at Leif Larsen er udtrådt, som ny repræsentant har
bestyrelsen i
SHS valgt Kjeld Pico Larsen
2. Konstitution
Udvalget konstituerede sig med Steen Christensen som formand
3. Klubhuset – drift
Udvalget drøftede hvilke opgaver, der skulle udføres i den kommende tid og i
videst muligt omfang færdiggøres inden årsskiftet.
• Der mangler fortsat fugning omkring de nye vinduer. – Steen og Gunhild
arbejder med opgaven, forventet omkostning 3.000,00 kr.
• Terrassen foran klubhuset færdiggøres, der ryddes mellem klubhus og
gangsti på den side af klubhuset, der vender mod vejen, her lægges
perlesten. Omkostning 25.000,00 kr. Arbejdet iværksættes, ansvarlig
Gunhild
• El-radiatorer i lokalet foran køkkenet defekte. Der foretages udskiftning,
således der monteres 3 nye radiatorer på hver 1000 watt. Omkostning ca.
4000,00 kr. Arbejdet iværksættes, ansvarlig Gunhild

• I forbindelse med etablering af vaskerum med vaskemaskine og
tørretumbler mangler fortsat el-tilslutning, tilslutning af vand, etablering
af afløb og udluftning
Steen kontakter VVS og elektriker.
• Ventilation i køkken – Steen undersøger værende ventilation, Claus
fremsender tilbud på forøgelse af værende udluftning.
• Køkkenvask defekt + råd ved sokkel – Steen undersøger prisniveau på
ny vask, bord og udbedring af sokkel
• Gunhild indhenter tilbud på hovedrengøring af det store lokale, lokalet
foran køkkenet og gangen foran toiletterne.
• Der indkøbes 5 – 6 nye smudstæpper til placering foran samtlige
indgange – ansvarlig Gunhild.
4. Klubhuset økonomi
Udvalgets kasserer Per Henriksen gennemgik den udleverede status for årets
første 10 måneder – ingen bemærkninger.
Udvalget udarbejdede budgetforslag for 2008 til Fællesmødet den 23. oktober
2007.
5. Eventuelt
Næste møde den 6. november 2007 kl.19.00 – Steen udsender dagsorden
-----ooOoo-----

Båd på Land
Havnefogeden har med vognmanden aftalt nedennævnte dage for bådoptagning til
efteråret:
Fredag
Fredag
Lørdag
Onsdag
Fredag
Lørdag
Lørdag
Fredag
Fredag
Onsdag
Lørdag
Fredag

5. oktober
12. oktober
13. oktober
17. oktober
19. oktober
20. oktober
3. november
9. november
16. november
21. november
24. november
30. november

Lister for optagning opsættes i klubhuset ca. 14 dage før optagningen.
Med sejlerhilsen
Ø-udvalget

Indvielse
på

af mastehuset
Mågen

Lørdag den 6.oktober 2007 blev det nye
flotte mastehus indviet på Mågen.

være de første til at få tilbudt at købe
disse pladser i takt med efterspørgslen.

Svend Röttig indledte arrangementet
med at holde en lille tale og fortalte lidt
om baggrunden for mastehuset og de
vanskeligheder, der har været under
byggeforløbet og om økonomien bag
byggeriet.

Svend sluttede med at ønske, vi alle
måtte få glæde af huset. Så blev den
røde snor, som var opsat foran huset,
klippet over af en de små piger, som var
mødt op.

Huset kunne rumme ca.100 master,
hvilken skulle dække behovet, da man
fortsat skulle anvende det gamle
mastehus.
Han og Pico samt havnefogden havde
været rundt på øen og foretaget en
optælling af masterne. Der var i
øjeblikket 330 bådpladser på Mågen,
som alle var optaget og kun 8 ledige
småbådspladser. Der var 88 udlejede
pladser og med en begyndende
venteliste, måtte man forvente, at
dette antal bliver formindsket ved
salg. Lejerne af bådpladserne ville

Mågen var herefter vært for det
efterfølgende traktement, grill pølser øl,
vand og vin. Der blev spist mange
ristede pølser den dag, idet der var et
pænt fremmøde af HBK`s og SHS`s
medlemmer.
Nu skulle det være lettere at håndtere og
få
anbragt
masterne
til
vinteropbevaring.
Tak til håndværkerne for det pæne
arbejde og til dem, der har ledet
og styret arbejdet.
Den gamle redaktør.

Sofies sommerferie
Jeg har været udsat for mange forskellig
ting i mit forholdsvise korte liv, og
specielt i mine sommerferier, som altid
foregår ombord på det gode skib
Tordenkilen.
Jeg var kun 8 uger gammel, da jeg kom
ombord på en båd første gang, og siden
har jeg betragtet den som mit andet
hjem. Jeg befinder mig godt ombord, og
jeg elsker at få min redningsvest på, det
er nemlig tegn på, at der skal ske noget,
og at jeg skal med. Jeg bryder mig
nemlig ikke om at blive efterladt
hjemme i huset, alene og forladt.
Sidste sommer blev Tordenkilen 1
skiftet ud med nr. 2, og det har nok

betydet, at familien har brugt mange
flere timer ombord i båden, for nu
behøver man ikke at fryse mere, for der
er luksus ombord (læs varmeapparat) og
endelig er der en cockpit presenning,
der altid bliver sat op, når vi er i havn.
Så ingen fryser eller bliver våde ombord
mere.
I år havde familien så bestemt, at vi
skulle op i skærgården nord for
Göteborg, men der kom som altid noget
i vejen, så vi nåede ikke så langt denne
gang, det sørgede vejrguderne for. Vi
måtte vente et par dage i Hundige, før vi
kunne komme af sted.

Men vi nåede da op i Øresund og gjorde
holdt i flere havne, hvor vi ikke havde
været sammen før, (selvom min ”far” jo
havde været der på sine mange
drengeture).
Første dag nåede vi til Lomma, der er
en rigtig hyggelig havn med gode fine
faciliteter. Bevæger man sig lidt væk fra
havnen, ligger der mange forskellige
typer af huse i spændende miljøer, og
der kunne Bygge- og Anlægsafdelingen
for vores kommune godt hente lidt
inspiration, hørte jeg ”nogen” sige
undervejs.
Næste dag sejlede vi til Landskrona,
hvor vi var sammen med familien fra
Glostrup de næste par dage. De ejer
nemlig et lille hus nede i havnen i første
række til vandet. Vi var heldige og
fandt en gæsteplads i første parket, og
så kunne vi bare gå i land og blive
beværtet på bedste vis.
Vi var også på sightseeing i Landskrona
og omegn så bl.a. Citadellet, der ligger
midt i en dejlig park. Familien fra
Glostrup er meget haveinteresseret, så
vi besøgte også en gammel kolonihave
fra ca. 1910, der var indrettet til en slags
museum. Man kunne let få klaustrofobi
af det lille kolonihavehus, hvor der var
mindre plads end nede om læ i båden.
I Landskrona kom Mads og Katrine
med ombord, de havde fået et par
fridage og ville gerne ud og sejle
sammen med os.
Hele Familien ville gerne med på
sightseeing i Landskrona Havn, så vi
drog alle sammen af sted i Tordenkilen

og sejlede langsomt inde fra bunden af
havnen, så vi kunne se de mange
sommerhuse, der ligger på den yderste
del af indsejlingen til havnen. Vejret var
fint, så inden vi fik set os om, var vi
faktisk på vej til Bäckviken i Ven.
Normal kan tante Ilse blive søsyg i en
robåd, selv inde i havnen, men hun er
blevet ret god til at sidde i cockpittet på
Tordenkilen, når vi sejler, og hun var
meget stolt, da vi nåede havnen på Ven
– og hun faktisk havde nydt det.
På Ven var der et værre leben, mange
mennesker og både, de foretager sig
sommetider meget mærkelige ting,
specielt når bådene kommer ind i
havnen. Det er sjovt at se på, og jeg kan
få mange timer til at gå med det. Det
gælder om at holde tungen lige i
munden og huske redningsvesten, for
det kan godt blive lidt farligt engang
imellem.
Efter er par dage på Ven sejlede vi til
Helsingborg, hvor der ligger en flot ny
havn med meget fine faciliteter på land,
store flotte huse på land, så hvis
temperaturen havde været 10° C højere,
kunne man have troet at vi var under
sydligere himmelstrøg ved Middelhavet. Da vi ankom til havnen, lå der en
kæmpe luksusliner ankret op udenfor
havnen, og ”små bådtaxier” sejlede
passagererne frem og tilbage hele tiden
– det gav mange dønninger inde i
havnen.
Mads og Katrine tog hjem efter 5 dage,
de skulle desværre på arbejde, men vi
andre tre sejlede videre til Anholt, en
lille ø midt ude i Kattegat, hvor tiden
vist har stået stille i mange år. Det tog

lang tid at komme dertil, for det blæste
overhovedet ikke, så jeg måtte holde
mig i ca. 10 timer, men jeg er en meget
dygtig lille hund, så det kan jeg sagtens
klare.
Vi har hørt meget om Anholt, så når nu
vi ikke kunne nå skærgården i år, kunne
vi jo passende sejle dertil. Der var også
et værre leben inde i den havn, det var
ikke så ligetil at finde en god plads at
ligge på – uden at sejle ind i et
ankertov, eller hvad det nu hedder. Folk
var i hvert fald helt vilde med at smide
noget i vandet, så båden kunne ligge
stille. Det prøvede vi også den første
nat, men næste dag var der heldigvis
plads på en anden bro, så vi kunne ligge
bedre.

Det var flot vejr de første dage, og vi
gik nogle lange ture, besteg endda et
lille ”bjerg”. Vi gik hele vejen op til
Anholt by en dag, og næste dag
besluttede man at vi skulle leje cykler
og køre lidt rundt. Det betød, at jeg blev
anbragt i en cykelkurv – ikke lige noget

jeg bryder mig særlig meget om. Det
fortalte jeg dem også, men de var
ligeglade med mine protester, cykle
ville de. Til gengæld forlangte jeg så at
min cykel skulle køre forrest hele tiden,
ellers hylede jeg bare for at drille.
Efter 5 dage på Anholt besluttede vi at
sejle hjemad igen, og jeg ved ikke lige
hvorfor skipper valgte at sejle den dag,
hvor bølgerne var meget høje. Resten af
besætningen kunne i hvert fald ikke li´
det, vi måtte sidde ligeså musestille ude
i cockpittet for at holde alt indenbords,
det var i hvert fald ikke sjovt. Det var
selvfølgelig fordi bølgerne kom
væltende ind bagfra, men kunne han
dog ikke have ventet til dagen efter,
hvor det blev dejligt vejr igen? Han
sagde at ifølge
vejrmeldingen
skulle man sejle
den dag, men det
passede slet ikke –
heller ikke den dag.
Men vi kom til
Gilleleje
og
sundede os en
ekstra dag, inden
turen gik tilbage
gennem sundet. Vi
sejlede forbi en lille
fiskerby
Wiken,
som ifølge nogen
hjemme på Bro 9 skulle være meget
svær at finde. Vi fandt den uden
problemer, men vendte kun rundt inde i
havnen for at se på lokaliteterne.
Derefter sejlede vi til Rå, for det var
lovet kuling fra syd, og denne gang
passede det, så vi måtte vente lidt på, at
bølgerne lagde sig endnu en gang.

Og sådan fortsatte det faktisk ferien ud,
megen vind, oftest modvind, og store
bølger. Vi skulle afslutte ferien i Rødvig
til årets Maxitræf, og det tog os flere
dage at komme over Køge Bugt, der
viste sig fra sin flotte side med store
bølger med hvidt skum på og sorte
tordenskyer med regn. Så vi fik både set
Lynetten og Dragør, inden vi nåede
frem til Rødvig og kunne høre nogle
rigtige røverhistorier fra Maxisejlerne.

Det var en hård tur for en lille hund som
mig, men jeg vil alligevel ikke undvære
det, jeg elsker min båd og min
redningsvest og glæder mig til næste år,
hvor vi helt sikkert skal sejle op til
skærgården.
Med kærlig sejlerhilsen
Sofie fra Tordenkilen

Rejseholdet september 2007
I år gik turen for anden gang til Kössen,
ned til vore værter familien Rottenspacher i erindring om vores succes-

fulde rejse i 2005. Vi blev atter modtaget på bedste vis, men vejret svigtede
ligesom i Danmark. Dette var meget

ustabilt med flere dages heldags regn og
med oversvømmelser af marker og veje.
Alligevel
fik vi en
fin tur. Det
blev således til et
par vandreture op til
alpehytter
med lokalkolorit
i
form af levende musik.
Medens vi spiste vores
toast
og
drak
et
krus
øl
spillede værten på sin harmonika og
sang tyrolersange til.

En af dagene besøgte vi saltminerne i
Berchtesgaden, hvor man stadig udvinder salt. Her blev vi transporteret
med et minitog dybt ind i bjerget, og
iklædt kedeldragter rutschede vi ad en
træsliske ned i en kæmpe hule, der var
oplyst af et laser lysshow.
Vi fik forklaret, hvordan minen var
opstået for milliarder af år siden. Der
havde dengang været et hav her på
stedet, som var udtørret og efterlod
store mængder salt. Siden havde
Alperne skudt sig op og indkapslet
saltområdet, som nu lå dybt nede i
undergrunden. Efter en sejltur på en stor
saltsø inde i bjerget, fik vi vist hvilken
betydning salt har i naturen og for
menneskets fysiologi.
Turen sluttede her med at vi fik små
klippestykker med salt prøver fra bjerget.
Efterhånden forsvandt Alperne i regndis, som i højderne lagde sig som sne,
hvilket var usædvanligt for årstiden. Vi
så flere steder ca. ½ m sne, som
forhindrede køerne og fårene i at finde
føde, hvilket bevirkede, at de måtte
hentes ned fra højderne.

Jes havde i på nettet set en attraktion
med en togbane ” Wendelsteinbahn”,
som var den ældste i Bayeren og som
førte os op 1740 m højde. De sidste 120
m op til toppen måtte vi selv klare ad
smalle stejle stier. Vores anstrengelser
blev belønnet med en storslået udsigt,
som åbenbarede sig i ca. 1 time, da
solen brød igennem. Derfra kunne vi se
de sneklædte Alper og imellem disse
floden Inn samt Bayerens største sø
Chiemsee.
Her lå en lille by Prien, hvorfra der
kørte et veterantog, et damptog bygget i
1874 og som under røg og damp førte
passagererne ned til søen. I førsteklassen coupeen var der plyssæder, så
man følte sig hensat til det vilde vesten.
På søen sejlede en hjuldamper ud til en
stor ø ”Herrenchiemsee”. Der havde
kong Ludwig den II i årene 1846 - 1876
bygget et overdådigt slot, som var en tro
kopi af Versailles, som han var blevet
bjergtaget af i Frankrig. Soveværelset i
Versailles havde en særlig funktion, idet
det også blev brugt til at modtage folk i
audiens om morgenen og aftenen, mens
kongen sad i sin seng. På

Herrenchiemsee var der en tro kopi af
dette
kæmpestore
værelse
og
tilsvarende stor seng og alt var
overdådigt udsmykket med guldbelagte
vægge, lofter, spejle og lysestager, men
havde aldrig været brugt. Der var endnu
et soveværelse, der var tilsvarende
udstyret, hvori kongen sov, men kun
havde været brugt 8 gange. I riddersalen
var der et væld af kandelabre og
prismelysekroner. Salen blev således
oplyst af 1800 levende lys. Udenfor
slottet lå der det ene flotte springvand
efter der andet med et hav af figurer,
som alle udspyede kaskader af vand.
Slottet havde imidlertid været så kostbart at opføre, at der ikke var penge til
at færdiggøre det.
Det så vi et eksempel på, idet den ene
store hal stod med store nøgne vægge
og
en
kæmpe
marmortrappe, som ikke
var færdiggjort.
Desværre blev statskassen
tom, p.gr.af de dyre
byggerier,
som
den
enevældige konge Ludwig
den II havde i gang, og
man mener, at han blev
myrdet for at standse
byggeriet. Han blev fundet
druknet i søen, hvor man
siden rejste et kors på
stedet. Efter rundturen på
slottet, kørte vi tilbage i hestevogn til
hjuldamperen, en stor oplevelse rigere.
Efter en hyggelig uge med mange
udflugter til de omliggende byer, blev
rejseholdet delt, Ejvind og Anne kørte
til Venedig, Erik og Bet kørte til
Gardasøen, Hans og Jette vendte hjem
til Karlstrup og Kirsten og Bent til

Terslev. Vi havde aftalt med Jes og
Else, at vi sammen skulle se
Rothenburg ob der Tauber. Rothenburg
er en middelalderby, der er omringet af
en bymur og rummer mange velbevarede bindingsværkshuse. Herfra gik
turen til Alsace med overnatning i
Ribeauvillé, som også er en malerisk
by, med vinslotte midt inde i byen.
Vinhøsten var begyndt og vi så,
hvordan druerne blev presset, og der var
smagsprøver på de gode vine.
Vi kørte langs vinruten, der går fra
Colmar i syd til Strassburg i nord og
besøgte flere af de små vinbyer. Herefter kørte Jes og Else til Paris for at
besøge et par venner og vi tog hjem til
Karlslunde.

Det hyggeligge samvær vi har i SHS
udmønter sig også på vores rejser med
stor hjælpsomhed og festlige initiativer.
Således en varm tak til rejseholdet for
en dejlig tur.
Marie og Ib.
P.s. næste år planlægges en tur til Wien.

Hvor blev de af?
Jeg sidder og tænker på…..
I foråret gik hele aktivitetsudvalget så af
for at give plads til yngre kræfter og nye
ideer og for at skabe øget tilslutning til
aktiviteterne.
Siden har SHS’s bestyrelse imidlertid
selv måtte holde liv i vores klubaftener
om onsdagen, hvor vi i sommer har
brugt klubhuset som samlingspunkt.
Dette nye initiativ skulle være med til at
vore mange nye medlemmer skulle få
lyst til at deltage og enkelte fandt da
også vej.

Onsdagsaftenerne har været hyggelige,
og der har været et pænt fremmøde trods
ustadige vejr, men der mangler ligesom
noget – nye medlemmer – nye ideer!
Men nu starter vintersæsonens klubaftener og aktiviteter, hvor alle medlemmerne er velkommen.
En stor tak til dem som fortsat vil lægge
deres kræfter i klubarbejdet.
Den gamle redaktør

Aktivitetskalender for SHS
2007
Program for vinterhalvåret
Oktober Søndagsturene
Søndagsturene er begyndt. Vi mødes på parkeringspladsen ved indkørslen til Hejren
kl. 12. Så går vi langs stranden til Ishøj og tilbage langs søerne. Vi slutter af med en
kop kaffe i klubhuset.
November: Afriggerfest lørdag den 10. klokken 16.00 med standernedtagning og
efterfølgende middag.
December: Julehygge i klubhus efter strandtur søndag den 2.
Januar:

Fiskefrokost

Februar:

Klubaften den 13. Nærmere følger

Marts:

Klubaften den 5. Nærmere følger

Infoudvalg:
(ansv. red.)
(annonce red.)

Ib Leif Christiansen
Yvonne Larsen
Svend Röttig
Hans Otto Thøgersen

Tlf. 46 15 11 01
Tlf. 43 90 49 06
Tlf. 46 15 04 53
Tlf. 56 14 43 81

(webmaster)

Jørgen Lind

Tlf. 46 15 15 97

Sejladsudvalg:

Jørgen Lind
Steen Jørgensen
Bent Pedersen

Tlf. 46 15 15 97
Tlf. 43 71 06 60
Tlf. 43 90 37 74

Klubhusudvalg:

Per Henriksen
Kjeld Pico Larsen
Poul Erik Hubert

Tlf. 43 90 89 60
Tlf. 43 90 44 34
Tlf. 43 61 02 97

Svømmeudvalg:

Carl Aage Lausten
Ib Christiansen

Tlf. 43 90 18 30
Tlf. 46 15 11 01

Idrætsunion:

Marianne Pedersen

Tlf. 46 37 18 62

Standerudvalg:

Yvonne Lundgreen

Tlf. 44 65 80 11

Havnebestyrelse: Svend Röttig
Kjeld Pico Larsen
(Suppleant)
Hans Peder Jensen

Tlf. 46 15 04 53
Tlf. 43 90 44 34
Tlf. 38 89 37 97

SHS’s hjemmeside: http://www.sejlklubbenhundigestrand.dk
SHS’s meninger udtrykkes i lederne. De individuelle artikler og kommentarer er ikke
nødvendigvis udtryk for SHS’s synspunkter.
Eftertryk er kun tilladt med tydelig kildeangivelse

