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SØFORKLARING
MEDLEMSBLAD FOR

SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Formand:

Marianne Pedersen
Vor Frue Hovedg. 54

Tlf. 46 37 18 62
4000 Roskilde

Næstformand:

Per Jørgensen
Kratager 8

Tlf. 43 62 78 57
2620 Albertslund

Kasserer:

Kjeld Pico Larsen
Engrøjel 84

Tlf. 43 90 44 34
2670 Greve

Best.mdl.:

Svend Röttig
Ahornvej 16

Tlf. 46 15 04 53
2690 Karlslunde

Best.mdl.:

Steen Jørgensen
Spjeldager 11

Tlf. 43 71 06 60
2630 Tåstrup

Suppleant:
Suppleant:
Revisor:
Revisor:
Suppleant:

Eva Jørgensen
Yvonne Lundgreen
Jørgen Løvendahl
Inger Lind
Hans Otto Thøgersen

Tlf. 46 15 25 45
Tlf. 44 65 80 11
Tlf. 43 73 60 07
Tlf. 46 15 15 97
Tlf. 56 14 43 81

Havnekontoret: Havnefogeden har kontortid:
mandag til fredag kl. 12 -13, samt onsdag
kl. 16 - 18 i perioden 1/4 til 30/9.
Bådplads, kontrakter, adresseændring og lign.: Henvendelse til
havnekontoret i kontortiden. Tlf. 43 90 67 59
Klubhuset:
23
Køkkenet:

Hundige Havnevej 2, 2670 Greve. Tlf. 43 90 01
Camilla og Frank Corell. Mob. tlf. 40 88 50 35

S/I Hundige Havn: ved Kurt Palmqvist

Tlf. 46 61 10 26

SØFORKLARING udgives af Sejlklubben Hundige Strand.
Trykt i 150 eksemplarer. – Eget tryk.
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Formanden har ordet
Nu ligger de fleste både, hvor de
bør – nemlig i vandet. Jeg håber,
vi får en rigtig god sejlsæson med
mange timer på vandet, i andre
havne såvel som i egen, og jeg
håber også, I får tid og lyst til at
deltage i de tiltag, der i
sommerens
løb
kommer
i
klubregi.
Det
første
tiltag
er
onsdagsklubaftenerne, der starter
6. maj klokken 19 i klubhuset. Her
er der tradition for at få udvekslet
erfaringer ud i det maritime (samt
i bagningens kunst), få hilst på
nye medlemmer, lavet aftaler hvis
nogen skal have hjælp til et eller
andet ved båden, eller måske
aftaler om fælles sejlture i løbet af
sæsonen.
Jeg ser frem til at se nye og gamle
medlemmer i skøn forening på havnen
og i klubhuset.

Så kom det længe ventede forår
omsider. Og hvilket forår. Fra tidligt i
april måned skinnede solen på os, og
selvom vinden var kold, blev der
lynhurtigt travlhed på havnen. Både
blev pakket ud og de blev nusset og
pudset og pludselig blev der færre og
færre både på land.

Rigtig god sejlsæson.
Mange varme sejlerhilsner
Marianne

Vil du vide mere ?
om strøm, vind og bølger i dag og i morgen så gå ind på Farvandsvæsenet
www.frv.dk

Deadline for næste nr. af Søforklaring er den 30.08.09
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Standerhejsning 2009
Ved standerhejsningen, som i år fandt
sted på en dejlig solbeskinnet forårsdag,
havde over 40 medlemmer fundet vej til
klubhuset. Det var rigtig dejligt at se så
mange støtte op om vores klub.

hyggelige minder og om ønsker for den
kommende sejlsæson.

Jeg ser frem til at se jer på
onsdagsmøderne, der starter onsdag den
6. maj klokken 19 i klubhuset.
Vi nød café’ens dejlige buffet og
hinandens selskab nogle timer, og
snakken gik som sædvanligt om

Mange sejlerhilsner
Marianne

I/S Trivsel
Udvalgsmøde nr. 77
10. marts 2009 kl. 19.00 – 20.00
marts 2009

11.

Mødedeltagere:
John Bo Christensen - formand
Kjeld Pico Larsen – referent
Per Henriksen
Gunhild Hansen
Torben Simonsen
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Fraværende
1. Godkendelse og underskrift af referat nr 76
Referat nr 76 godkendt og underskrevet.
2. Økonomi
Regnskabsoversigt udleveret - ingen bemærkninger.
3. Sager under behandling
• Låsesystem
Låsesystem på yderdøre i klubhuse blev vedtaget på Fællesmødet.
Omkostningerne afholdes i første omgang indenfor Trivsels budget.
Låsesystem er bestilt, samtidig udskiftes låsecylinder mellem klubhus og
mastehus til en A+B nøgle. Ansvarlig Torben.
• Udvendig vandhane
Udvalget besluttede at opsætte en udvendig vandhane ved klubhuset.
Vandhanen monteres på mastehusets gavl ud mod vejen ved vaskerum –
Ansvarlig John
• Renovering af skydedøre
Der er modtaget tilbud på renovering af skydedøre incl montering af låse
på begge skydedøre, beløb 6.575,00 kr incl moms. Renovering
iværksættes, idet skydedørene også males indvendig med farveløs for at
undgå råd ved kondensvand. Ansvarlig Gunhild.
• Forsikringsforhold
Trivsels bygnings- og erhvervsforsikring er tegnet med uopsigelighed
indtil 2013. Sagen afsluttet
4. Eventuelt
Intet
Næste møde
21. april 2009 kl 19.00 – Mødelokalet
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Udvalgsmøde nr. 78
28. april 2009 kl. 19.00 – 20.30
april 2009

30.

Mødedeltagere:
John Bo Christensen - formand
Kjeld Pico Larsen – referent
Per Henriksen
Gunhild Hansen
Torben Simonsen
Bjarne Henriksen
Steen Christensen HBK-formand delvis
Marianne Pedersen SHS-formand delvis
Fraværende
Medlemmers brug af klubhuset
Under dette punkt deltog Steen Christensen og Marianne Pedersen
I forbindelse med en række uheldige hændelser samt en skriftlig henvendelse
fra et medlem drøftede udvalget, hvilke tiltag der kunne sikre en hensigtsmæssig
adfærd hos alle medlemmer, udvalget havde endvidere kantineforpagteren indkaldt
for at orientere sig om hendes opfattelse af hændelserne.
Udvalget besluttede at der ved en gentagelse af en sådan uakceptabel adfærd
udfærdiges en skriftlig henvendelse af kantineforpagteren til den pågældende
klubbestyrelse, som herefter vil tage hånd om forholdet.
Det blev endvidere fra flere sider påpeget at enkelte medlemmer ikke
overholder, at klubhuset er røgfrit, dette har John Bo påtaget at påtale overfor de
pågældende, inden der eventuelt rettes henvendelse til klubbestyrelsen.
Den skriftlige henvendelse er besvaret i henhold til ovennævnte – John Bo
4. Godkendelse og underskrift af referat nr 77
Godkendelse og underskrift af referat nr 77 blev udsat til næste møde.
5. Økonomi
Regnskabsoversigt udleveret - ingen bemærkninger.
6. Sager under behandling
• Udvendig vandhane
Udvalget besluttede at opsætte en udvendig vandhane ved klubhuset.
Vandhanen monteres på mastehusets gavl ud mod vejen ved vaskerum –
Ansvarlig John
• Renovering af skydedøre
Der er modtaget tilbud på renovering af skydedøre incl montering af låse
på begge skydedøre, beløb 6.575,00 kr incl moms. Renovering
iværksættes, idet skydedørene også males indvendig med farveløs for at
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undgå råd ved kondensvand. Ansvarlig Gunhild. Arbejdet påbegyndes 1.
maj 2009
• Kantinen
Kantineforpagteren oplyste, at et af køleskabene ikke kunne overholde
den lovpligtige temperatur, udvalget besluttede, at der indkøbes et nyt
køleskab.
Udvalget drøftede endvidere lovkravet om etablering af personaletoilet.
Der blev ikke truffet nogen beslutning, idet punktet drøftes på
førstkommende møde.
• Blomster
Udvalget besluttede, at der i lighed med tidligere plantes
sommerblomster i altankasser ved vinduerne. Udgiftsramme 1000,00
incl. altankasser – ansvarlig Gunhild
Eventuelt
Intet
Næste møde
• 2. juni 2009 kl 19.00 – Mødelokalet

S/I Hundige Havn Generalforsamling d. 22. april 2009
(Uddrag)
Dagsordenen:
1:
2:
3:

Valg af dirigent og referent.
Havnebestyrelsens beretning.
Godkendelse af regnskabet for den selvejende institution, herunder særskilt
godkendelse af regnskaberne for Hejren og Mågen.
4:
Godkendelse af budget for den selvejende institution, herunder særskilt
godkendelse af budgetter for Hejren og Mågen.
5:
Indkomne forslag.
6:
Valg af 5 medlemmer til havnebestyrelsen.
(På ulige år vælges 3)
Fra Hejren var der 23 stemmeberettigede, heraf 1 fuldmagt.
Fra Mågen var der 22 stemmeberettigede, heraf 4 fuldmagter.
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ad. 2: Havnebestyrelsens beretning.
Status for SI Hundige Havn
Hejren:
2008
2009
Pladser i alt:
502
550
Aktive kontrakter:
254
269
Udlejede pladser: 149
154
Tomme pladser: 7
14
Ubrugelige:
3
4
2
Fastliggere:
9
6
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Mågen:
Pladser i alt:
343
378
Udlejede pladser:
Tomme pladser:
Ubrugelige:

2008
2009
330
330
Aktive kontrakter:
73
1

58
1
2
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Der er ingen tvivl om at denne udvikling skyldes vor markedsføring, vor
stadig fokusering på udbygning af havnefaciliteter og serviceniveau og den
almene udvikling i Greve kommune og samfundet som helhed.
Der er heller ingen tvivl om, at vi konstant skal holde fokus på de områder vi
har indflydelse på, hvis vi ikke skal opleve en tilbagegang.
Der er mange steder omkring os, hvor de også er helt fremme i skoene.
Det bliver spændende at se om den finansielle situation får indflydelse på vor
udvikling.
Der er nok ikke tvivl om at en del af de nye både er friværdi både. Dette kan
måske betyde en mindre tilgang i fremtiden, men om det også betyder en
tilbagegang er svært at sige.
I kølvandet på denne udvikling er det naturligt at overveje om vi bare skal
sige at nu er det fint og lukke for yderlig tilgang, eller om vi aktivt skal
deltage i udviklingen omkring os.
Vi i havnebestyrelsen er af den opfattelse at vi aktivt skal deltage og søge at
opfylde de ønsker og krav verden omkring os stiller til netop Hundige Havn.
Dog er vi i havnebestyrelsen enige om at specielt udbygningen af pladser,
skal foregå i et tempo der tilgodeser vore egne bådpladsejeres behov for større
pladser. Det kan ikke være meningen at vor egne bådpladsejere skal flytte fra
havnen blot fordi der skiftes til en større båd.
De store udfordringer for fremtiden er at afdække mulighederne for at
udbygge Hundige Havn på en teknisk og finansiel forsvarlig måde.
Brande
Som det er jer alle bekendt, brændte Hejrens mastehus ned til grunden i
slutningen af september. Udover mastehuset brændte ca. 30 master, en række
både og juniorafdelingens grej og joller.
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Problemet var nu at 320 master skulle under tag inden vinteren kom. Det ville
være uansvarligt at have så mange master liggende i det fri.
Heldigvis har vi i havnen folk med et mangeårigt solidt netværk. Så 7 uger
efter at slukningskøretøjerne var kørt, stod der et nyt mastehus.
Vi benyttede lejligheden til at omstrukturere reolerne, udvide reolantallet,
samt etablere et system således at mastehåndteringen blev meget nemmere.
Brand nytårs dag
D. 31. december var den gal igen. Det gik denne gang ud over Mågen. 3 både
udbrændte totalt og 1 blev skadet.
Ganske kort tid efter var den gal for tredje gang, denne gang brændte den båd
der var skadet ved branden d. 31.
Politiets teknikere har ikke kunne fastslå brandårsagen i nogen af brandene.
Havnekontor
Oprydning
Vi vil på det kraftigste opfordre jer til at rydde op efter jer, og ikke efterlade
alskens affald på havnen.
Vi har opgjort personalets tidsforbrug til at rydde op efter jer. Det er chokerende.
Vi kunne godt tænke os at benytte denne tid og dermed penge til vigtigere
gøremål.
Master ved mastekran.
På Hejren efterlades master i stor stil på bukkene ved mastekranen, dette er ikke i
orden. De mange efterladte master er til stor gene for de der skal have mast på.
Meningen er at masterne ligger på bukkene når der arbejdes på masten, og straks
herefter monteres masten på båden.
Vi må på det kraftigste henstille til jer at der ikke efterlades master ved
mastekranen.
Internet
Det trådløse Internet kører, dog har vi ikke været helt tilfreds med dækningen
hvorfor denne er blevet udbygget, så nu skulle der gerne være dækning i alle
hjørner af havnen.
Badestiger
For at øge sikkerheden på havnen, vil vi bede jer om ikke at sætte jeres badestiger
fast når båden ligger i havn. Dette vil betyde at vi med et slag vil få yderligere 4500 stiger og dermed større sikkerhed for let at kunne redde sig op igen hvis man
falder i vandet.
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El
Det har vist sig at vore forventninger holder stik, forbruget har stabiliseret sig
med et fald på ca.30 %
Provianten Hejren
Som I jo nok har set er provianten på Hejren lukket. Dette var det tredje forsøg på
6 år.
Vi har analyseret de sidste ejeres regnskaber. Det viser sig at omsætningen er alt
for lav til at kunne eksistere på dette sted.
Selv hvis der ikke blev betalte husleje og at vi hver især over vor havneafgift ydede
et tilskud på 500 kr., ville det ikke være mulig for en indehaver at opretholde er
bare nogenlunde anstændig løn.
Så udsigterne for en ny proviantbutik er nok lange.
Havnen har som I nok har set fået etableret en pølse og iskiosk, i første omgang for
i år.
Herefter må vi se hvad tiden bringer.
Vedtægtsændringer
Som I nok husker vedtog vi sidste år en revision af vore vedtægter. Det trak
lidt ud inden vi fik dem tilbage fra kommunen.
Vedtægterne blev sendt til trykning således at vi alle kunne afhente det nye
eksemplar på havnekontoret.
I må dog væbne jer med tålmodighed lidt endnu, for det viste sig at
sætternissen havde været på spil, så det er om igen.
Brochure/udstilling
De sidste år er vor brochure blevet rundsendt til en række Danske, Svenske og
Tyske havne Dette gør vi igen i år.
Vi opfordre jer alle til at tage nogle stykker og dele dem ud når I kommer omkring.
Den mest effektive metode til at gøre Hundige Havn kendt på, er hvis vi alle
hjælper til.
Lokalplan
For ca. 3 ½ år siden kontaktede vi Greve kommunes planafdeling med henblik
på at diskutere om det ikke snart var på tide med en revision af den nu snart
30 år gamle lokalplan for Hundige Havn.
Denne revision er nu vedtager og vil kunne bære Hundige Havn trygt gennem de
næste mange år.
Hvad er en lokalplan?
En lokalplan er en ramme fastlagt af kommunen samt diverse andre myndigheder,
indenfor hvilken eventuelle bygge- og anlægsarbejder skal holde sig.
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Det vil sige at de rammer der er afstukket ikke er udtryk for arbejder der skal
udføres, men blot en anvisning på hvorledes eventuelle arbejder skal håndteres.
Jeg vil her nævne nogle af de råderum som lokalplanen afstikker for os.
• Det er nu fastsat hvor grænserne for vort område går.
• Der åbnes op for udvidelse af landarealerne.
• Der åbnes op for etablering af flere broer.
• Arealerne til byggeri udvides (specielt på Mågen).
• Byggehøjden ændres fra 7 til 8,5 meter.
• Der tillades liberalt erhverv på 1. sal.
• Der er stort set givet frit med hensyn til butikker mv.
• Dykanden henligger som havneområde. Der skal udarbejdes
lokalplantillæg når benyttelsen bliver aktuel.
Kommunetilskud 2008
Som det jo nok er alle bekendt modtog Hundige Havn ikke noget kommunalt
tilskud for 2008 alligevel blev der udført adskillige projekter i 2008.
På Mågen er brodækket ved servicekajen blevet udvidet, legepladsen er
renoveret og fiskerhuset er færdiggjort
Grejhuse
På Hejren er grejhusprojektet nu fuldt udbygget, der er ikke flere ledige
grunde. På Mågen er der stadig mulighed for at få fingrene i en ledig grund.
På Hejren er der anlagt 48 nye pladser med dertilhørende promenade,
samtidigt er der i forbindelse med kanalen opført et erhvervsbyggeri
(Princes).
Til dette projekt har vi hentet finansiering i Norge. Finansieringsaftalen er
fuldstændig uden risiko og omkostning for Hundige Havn.
Projektet var forventet færdigt medio 2008. Men den kommunale
sagsbehandling trak ud således at tidsplanen blev rykket med ca. ½ år.
Projektet er nu færdigt.
I den anledning holdes der indvielse af havneprojektet og Princes nye
udstillingsbygning lørdag d. 25. april kl. 13.00.
Denne anledning benyttes samtidigt til at promovere Hundige Havn ved bla.
• Greve pigegarde.
• Bådudstilling.
• Udstilling af eksklusive biler.
• Vinsmagning.
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et

• Levende musik
• Falks redningsbåd.
• Sejlklubaktiviteter
Dette skal nok blive en minderig dag, så mød op og vær med.
2009
Vor ansøgning til kommunen om tilskud for 2009 gav et tilskud på 500.000
Denne bevilling er et tiltrængt tilskud til finansiering af de mange projekter.
I 2009 har vi planlagt følgende:
På Mågen færdiggøres havnekontoret. Vedtagelsen af den nye lokalplan vil
sandsynligvis kunne afslutte den nu 3 år lange sag.
Ligeledes vil nogle områder på land blive renoveret.
På Hejren er det målet at få reetableret grej og mastehus til juniorerne, de
handikappede og dykkerne, således at de kan komme ordentlig i gang efter
branden.
Vi arbejder videre med at øge sikkerheden. Vi er ikke helt på det rene med om
det skal være bom eller video overvågning, eller måske en kombination af
begge dele.
Vi har som et midlertidigt tiltag etableret hundevagt.
Når byggeaktiviteterne aftager er det planen at lægge et nyt slidlag på vejen.
Om vi når det i år kan være lidt usikkert.
Det er også sandsynligt at vi på Hejren i 2009 vil se yderligere 1-2
erhvervsbygninger.
På lidt længere sigt pusler vi med et miljøområde til bådene, således at det
centralt vil være muligt at foretage større eller mindre arbejder på bådene,
uden at det går ud over de andre både.
Dette er et projekt det pt. er budgetteret til ca. 7 mio.
Strategi
Vi i havnebestyrelsen har den klare opfattelse, at ønsker vi at udvikle,
udbygge og promovere Hundige Havn, skal det gøres efter et sæt
velgennembearbejdede strategiplaner, der rækker langt ud i fremtiden, således
at der ikke forekommer huller og hovsaløsninger under vejs.
Vort første skridt i denne retning var udarbejdelse af Helhedsplan 2003
omfattende vore landområder.
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Denne plan har været uundværlig, når vi har skulle fremlægge Hundige Havns
visioner for fremmede.
Ligeledes har den været et unikt grundlag, når der skulle søges om midler hos
politikkerne.
Sidst men ikke mindst har den betydet et sikkert og stabilt
beslutningsgrundlag for havnebestyrelsen
Der er nu gået 6 år, og derfor er det tid til en justering af Helhedsplanen.
Vi vil ligesom sidste gang bede jer komme med forslag til tiltag der på sigt
kan gøre vor havn til et endnu bedre sted at være.
Disse forslag vil så blive indarbejdet i den reviderede helhedsplan.
Vi håber at den er på plads inden næste generalforsamling.
Vi noterer os at Greve byråd med den nyligt vedtagne erhvervsplan har sat
fokus på havnene og stranden, som et led i at promovere Greve Kommune.
Dette håber vi betyder at der fremover vil tilgå Hundige Havn en lind strøm af
midler fra Greve Kommune.
Vi i havnebestyrelsen er overbeviste om at som udviklingen ser ud omkring
os, er det altafgørende at udviklingstakten times så den præcist passer til
udviklingen omkring os.
Formår vi ikke dette forudser vi at målet forpasses.
ad. 6 Valg af 5 medlemmer til havnebestyrelsen.
(På ulige år vælges 3)
Hejren: Kurt Palmqvist (SKB) blev valgt for 2 år
Jørgen Vibe (SKB) blev valgt for 2 år
Mågen: Bent Lorentzen (HBK) blev valgt for 2 år
ad 7 Valg af 5 suppleanter til havnebestyrelsen.
(På ulige år vælges 3)
Hejren: Anders Frisendal (SKB) blev valgt for 1 år (Åge Selnø (SKB)
fratrådt)
Peter Møller ( SKB) blev valgt for 2 år
Birger Monrad (SKB) blev valgt for 2 år
Mågen: Hans Otto Thøgersen (SHS) blev valgt for 2 år
ad 8 Valg af revisor
Nuværende revisor (Alsø & Breinholt) blev genvalgt
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ad. 7 Eventuelt.
Følgende emner blev drøftet under punktet:
-

Sikkerhed og beskyttelse mod ubudne gæster
Spørgsmål om el-forbrug på Mågen
Indberette uregelmæssigheder til havnekontorerne
”Gamle både” på land på Hejren
Færdiggørelse af petanquebanen på Hejren

Mødet slut kl. 20.10
Sign.

Sign.

Anders Frisendal/ Dirigent
Referent

Kjeld Pico Larsen/

Dækker min nabos forsikring
Hvorfor skal jeg have interesse i min
nabos forsikring?

Hvis skaden på din båd er sket i
området retlig ansvarlig dækker
naboens ansvarforsikring er den
derimod sket ved en tilfældighed, så
dækker naboens ansvarsforsikring ikke,
så er det din kaskoforsikring - hvis du
har en sådan - der dækker.
Det skal i parentes bemærkes, at
naboens tilsagn om at han er ansvarlig
ikke gør forsikringsselskabet retlig
erstatningsansvarlig.

I Hundige Havns ”Ordens- og
havnereglement” er det anført at:
”Ethvert fartøj med fast havneplads skal
være ansvarforsikret”, så er alt vel i den
skønneste orden!
I en ansvarforsikring er der i reglen to
udtryk, der er god grund til at
interesserer sig for, nemlig ordene
”retlig ansvarlig” og ”tilfældighed”
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Efterfølgende eksempler er sakset fra et
af de store forsikringsselskaber.

Båden ligger fortøjet på sin faste plads i
havnen og er fortøjet efter årstiden. Du
har jævnlig tilsyn med båden.
Vandstanden stiger unormalt under
storm og din båd river sig løs og skader
nabobåden
Konklusion: Da du har gjort hvad en
bådejer normal kan gøre er du ikke
ansvarlig for skader på nabobåden.
Er nabobåden kaskoforsikret skal han
rette henvendelse til sit forsikringsskab.
Har nabobåden fravalgt kasko – må han
selv bære sit tab.

Båden ligger i vandet ved sin faste
bådplads – du har kasko og
ansvarsforsikring. Din båd brænder og
nabobåden som kun er ansvarsforsikret
bliver brandskadet (udbrænder). Du er
på ferie da branden opdages og der kan
ikke ses fejl på din båd.
Konklusion: Kaskoforsikringen vil
dække din brandskade – men ikke
nabobåden , da der ikke kan påvises fejl
fra
din
side.
Da
nabobåden
har
fravalgt
kaskoforsikring – må han selv bære sit
tab.

Kjeld

Referat af SHS´s generalforsamling den 20.03.2009
=====================================
Formanden bød velkommen til nye, som kendte ansigter, og glædede sig over at så
mange havde fundet vej til generalforsamlingen. Marianne foreslog Jette Thøgersen
som dirigent, og denne blev valgt med applaus.
Jette takkede for valget og kunne som første punkt erklære generalforsamlingen
lovligt indvarslet, idet den havde været annonceret i det sidste nr. af ”Søforklaring”
mere end 3 uger før, samt lagt ind på hjemmesiden.
Jette gav derefter ordet til Marianne for bestyrelsens beretning. Marianne ridsede
derefter SHS´s aktiviteter op, som var udsendt i ”Søforklaring”. Hun nævnte
standerhejsningen, pinseturen, tordenskjolds undercup, afriggerfesten, fisketur til
Hven og den efterfølgende fiskefrokost.
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Der havde endvidere været afholdt en Nytår´s kur, sammen med HBK, som ikke
havde været annonceret
Kontrakten med kantinen var ikke blevet fornyet med Solvej. I stedet var Camilla og
Frank blevet ansat, som havde lagt fint ud med lækker mad. Denne aften blev der,
traditionen tro, serveret dejlig skipperlabskovs før generalforsamlingen.
Den nye lokalplan for ”Mågen” var blevet vedtaget af Greve kommune i februar
måned 2009.
I januar udbrændte 4 motorbåde, tilhørende 4 medlemmer fra HBK.
Medlemstallet for SHS rundede omkring de 100 medlemmer, idet vi i 2008 fik
medlem nr. 100.
I øjeblikket var der 59 aktive, 31 familie og 6 passive medlemskaber.
Formanden rettede en tak til udvalgene for deres store arbejde. ”Søforklaring” og
hjemmesiden var uundværlige for SHS´s pr.
Yvonnne Lundgreen spurgte, om der var nogen forklaring på årsagen til branden af
de 4 motorbåde. Kjeld kunne referere til, at politiet mente begge brande skyldtes
kortslutning af det elektriske system.
Der var ikke yderligere spørgsmål til beretningen, som herefter blev godkendt.

Regnskab
-----------Kjeld kunne oplyse, at regnskabet udviste et overskud i forhold til det budgetterede
hvilket skyldtes en tilgang af nye medlemmer, samt at et lokal tilskud fra kommunen
var blevet forøget, efter at kommunen havde konstateret en regnefejl.
Af vores kontingent bruges 450,- kr. til dækning af udgifter til trivsel, Dansk
Sejlunion og ”Søforklaring”.
Når vi ser på balancen i det nye år, er der allerede brugt 30.000,- inden vi får
indtægter fra medlemskontingentet.
SHS er ejer af en B bådplads. Vi har desuden en 1/3 del af klubhuset, hvilket
repræsenterer ca. kr. 26.000.
Der var ingen spørgsmål og regnskabet blev godkendt.

Indkomne forslag.
--------------------Der var ikke indkommet forslag.
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Budget.
--------Budget forslaget fremgik af side 6, hvor bestyrelsen foreslog uændret kontingent,
d.v.s. Aktivt medlem
kr. 600
Familiemedlem
kr. 700
Passivt medlem
kr. 250
Nye medlemmer: Klubhus bidrag kr. 200
Det kan være svært at budgettere, men Kjeld mente at SHS var så godt kørende, at vi
kunne et tåle et minus på 2000 til 3000 tusinde kr., hvorfor et uændret kontingent
ikke skulle give problemer.
Yvonne Lundgreen syntes, det var fint, at SHS havde økonomi til, at der kunne
uddeles gratis standere til de fremmødte til generalforsamlingen og til
standerhejsningen. Hun ville dog gerne gentage sit forslag fra sidste år til bestyrelsen
om at indregne udgiften til en stander i budgettet, så vi kunne genoptage den gamle
tradition med at udlevere en ny stander ved sæsonens start. Derved ville alle SHS´s
både kunne føre en flot ny stander. Bestyrelsen ville overveje dette ved næste års
budget.
Budgettet blev herefter godkendt.
Efter en lille kaffepause blev generalforsamlingen genoptaget og dirigenten foreslog,
at inden vi gik over til valg fik en præsentation af de tre nye medlemmer, som var
fremmødt.
John Flarup med havneplads på bro 9, sejlede i en motorbåd.
Bjarne Henriksen på bro 10, sejlede i en Maxi 68.
Aage Janniche sejlede i en Grinde.
De blev alle budt velkommen af generalforsamlingen, som lovede deres fulde støtte
og hjælp til de nye medlemmer.

Valg:
Formand Marianne Petersen genvalgt
Bestyrelses medlem Svend Röttig genvalgt for 2 år.
Suppleant Yvonne Lundgreen genvalgt for 2 år.

Valg af udvalg:
Infoudvalg: Ib Leif Christiansen, Jørgen Lind, Erik Lillevang og Sven Röttig
genvalgt.
Sejladsudvalg: Jette Thøgersen afløste Bent Pedersen der ikke genopstillede.
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Klubhusudvalg: Da der var 1 ledig post opfordrede Yvonne L. Kjeld til at beskrive
udvalgsarbejdet. Trivsel styres af 6 medlemmer 3 fra HBK og 3 fra
SHS, som sikrer vedligeholdelse og nyanskaffelser til klubhus. Der
er netop udskiftet dørlåse, som nu styres af ure, så dørene automatisk
låses kl.22 og kun kan åbnes med en klubhusnøgle. (Købes hos
havnefogden.)
De to skydedøre skal renoveres, så de er tætte og påsættes nye låse.
Der er ophængt nye gardiner og indkøbt puder. Der afholdes ca. 8
møder om året af 1½ times varighed. Det var væsentligt, at SHS
kunne møde med 3 medlemmer, for at signalere sin interesse
for dette arbejde. Bjarne Henriksen tilbød sin assistance og blev
valgt.
Per Henriksen og Kjeld Pico Larsen blev genvalgt.
Svømmeudvalg: Carl Aage Lausten, Ib Leif Christiansen genvalgt.
Greve svømmehal lukker midlertidigt p.gr. renovation. Så udvalget
er sat på stand by.
Aktivitetsudvalget: Marianne Pedersen med flere (ad hoc). Gitte og Hans Otto tilbød
deres assistance.
Havnebestyrelsen: Kjeld Pico Larsen og Hans Peder Jensen (suppleant) genvalgt.

Eventuelt:
Eva roste ”Søforklaring” men foreslog, at det blev peppet op med en
farvet forside. Hun fremlagde et farvetryk som oplæg til dette, lige som
hun gerne så, at der blev indlagt farvede billeder.
Ib syntes, det var en glimrende ide, som også havde været drøftet i
infoudvalget, men økonomien rakte ikke til dette, idet annonceindtægterne var begrænsede.
Eva foreslog, at bladets trykker blev nævnt og måske dermed ville være
interesseret i at sponsere dette.
Svend foreslog, at omslaget blev trykt i et stort oplag til samtlige numre.
Ib indvendte hertil, at det enkelte blad ville miste sin
genkendelighed.
Forskellige forsider gjorde det nemt at skelne de forskellige numre.
Bladets udgifter til porto, havde udvalget søgt at mindske ved at trykke
på tyndere papir. Ib omtalte at trykkeren havde sponsoreret et par
sider i farvetryk i ”Søforklaring” i november 2008, så man kunne se,
hvor flot det kunne blive. Man kunne i øvrigt se bladet i farver på
SHS´s hjemmeside. Alle ideer ville blive taget op på næste infomøde.
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Jørgen foreslog at hjemmesiden en gang om måneden fik skiftende
billeder på forsiden, evt. med foto indsendt af medlemmerne. Vi kunne
så afslutte med at vælge årets bedste foto. Billeder kunne sendes som
mail.
Svend kunne oplyse, at Hundige Havn havde fået bevilget kr. 500.000.
Heraf får Mågen 200.000, som man vil ansøge om bliver anvendt til
at færdiggøre havnekontoret i miljøhuset.
Dette beløb var næppe stort nok til dække byggeomkostningerne, men
Kjeld oplyste, at man i regnskabet for 2008 foreslår en hensættelse på
250.000, som fortrinsvis stammer fra salg af havnens bådpladser. Det
samlede beløb skulle være tilstrækkeligt.
Eva spurgte, om man kunne søge om tilskud fra den nye pakke fra staten
til håndværkerudgifter. Dette gælder desværre kun private boliger.
Kjeld oplyste at vi fik vandslanger, som kunne rulles op.
Kjeld mindede om Hundige Havns generalforsamling den 22.5.09,
på Gersagerskolen
og opfordrede alle til at møde op. I år skulle der vælges 1 suppleant fra
Mågen.
Havnens vedtægter gav mulighed for at stemme ved fuldmagt. Hvis man
evt. ikke var i stand til at møde op, kunne man afhente fortrykt formular
hos Kjeld.
Der var ikke flere spørgsmål og generalforsamlingen sluttede med ros og
applaus til bestyrelsen for et stort og godt arbejde.
Jette kunne herefter takke for god ro og orden.
Marianne takkede dirigenten og erindrede om SHS´s standerhejsning den
18. april 2009.
…………………………..
Ib Leif Christiansen
Referant

………………………..
Jette Thøgersen
Dirigent
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Kapsejladser
Efter hver sejlads hæves vinderes LYStal med 1 % og sidste båds LYS-tal
sænkes med 1 %.
Der gives point efter placering i hver
sejlads. Sæsonvinderen er den båd, der
har flest point efter fradrag af de 4
dårligste sejladser.
Startsignaler gives med horn fra en af
deltagerbådene.
Du noterer selv det tidspunkt, du går i
mål.

Har man lyst til at sejle kapsejlads, er
der forskellige muligheder i Køge Bugt
området. Nedenfor er beskrevet 2, der
er for begyndere, og de der vil sejle for
”hygge”. Vil man sejle seriøst henvises
til: http://www.kapsejl.dk/
Hundige Hyggekapsejladser er åbne for
alle sejlbåde med hjemsted i Hundige
Havn.
Det koster ikke noget at deltage og
målerbrev er unødvendigt.
Vi sejler torsdage med 2 starter, den
første kl. 18.30, den anden kl. 18.40. I
september dog lørdage med start kl.
14.00.
Banen er fast på 4 sømil omkring 3
faste sømærker i bugten med start og
mål imellem et par udlagte mærker lige
uden for havnen.
Handicap tildeles efter bådtypens LYStal – med fradrag for eventuelt fravalg
af spiler.

Første kapsejlads i 2009 afholdes
torsdag d. 14. maj kl. 19.30
Læs mere på SHS’ hjemmeside under
Aktiviteter  Kapsejlads
Har du lyst til at være med, så kontakt:
Leif Larsen tlf. 43904906 eller Finn B.
Andersen tlf. 43902307.

Til klubberne i Køge Bugt Kredsen
(bss.dk  Træningssejlads)
gennemføres
sejladsen om onsdagen med 2 starter
opdelt efter om deltagerne skal følge
kapsejladsreglerne eller de almindelige
søvejsregler.

Igen i år tilbyder Brøndby Strands
Sejlklub jeres medlemmer at deltage i
en ugentlig træningssejlads.
Sejladsen henvender sig til den uøvede
sejler, der gerne vil have lidt
mere erfaring inden han stiller op i de
større sejladser såvel som den
erfarne sejler, der har brug for mere
træning.

Deltagere med både, der ikke er DHmålte, er fortsat hjerteligt velkomne,
idet løbsledelsen tildeler et passende
LYS-tal, så en præmietid kan
udregnes for alle.

Som det fremgår af vor hjemmeside
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Vi håber, at sejladsen har jeres
medlemmers interesse og har I eller
jeres medlemmer spørgsmål, er I
naturligvis meget velkomne til at

kontakte undertegnede.
Med sejlerhilsen
Rune Madsen, Mail: rum@c-4.dk,
Mobil: 4085 1305

Nyt havnekontor igen, igen - - - - - igen.
tilladelse til, at realisere de budgetsatte
aktiviteter, herunder færdiggørelse af
havnekontoret. Endvidere er den grund
miljøhuset ligger på defineret som
byggefelt i den nye lokalplan, Hundige
Havn er omfattet af.

På den nys afholdte generalforsamling i
Hundige Havn blev såvel beretning som
regnskaber og budgetter godkendt uden
mange kommentarer fra salen. Det var i
øvrigt en meget lille, tapper skare, der
var mødt op, sådan ca. 8% af de
stemmeberettigede. Det kan man jo
vælge at tolke som tegn på, at alt er
fredeligt og godt, og at der er ro på
bagsmækken. Det er der også efter min
overbevisning. Året 2008 forløb i alle
måder godt for havnen.

Så nu går vi langt om længe i gang.
Noget helt andet er, at vi imidlertid har
fået et nyt bygningsreglement her i
kongeriget. Det indebærer, at vi skal
pakke hele kontoret ind, vægge, gulv
loft og hele molevitten i ca. 30 cm
isolering. Så det gør vi så.

Har det overhovedet noget at gøre med
et nyt havnekontor på Havneø Mågen?
Svaret er ja. I og med at budgettet for
Mågen
er
godkendt
af
de
stemmeberettigede på øen, er der givet

Svend.
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Velkommen til nye medlemmer
Vi er så heldige, at vi igen kan sige velkommen til nye medlemmer.
Et stort velkommen skal lyde til
Jan Simonsen
Thomas Frederiksen
Anita og John Flarup
Allan Hvolby
Ronnie Hammar
Otto K
Jan Andersen
Aage Jaenicke
Bjarne Henriksen
Vi håber, I bliver glade for at være medlem af SHS og håber at se jer rigtig meget på
havnen, i klubhuset og til vores arrangementer.
På klubbens vegne
Marianne

Søsætning 2009
Havnefogeden har med vognmanden
aftalt nedennævnte dage for søsætning
til foråret:
Dato
20. Maj
23. Maj
27. Maj
30.Maj
3. Juni
10. Juni

Ugedag Fra
Onsdag
Lørdag
Onsdag
Lørdag
Onsdag
Onsdag

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

Til
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”Nej, nu går det for vidt!”
vi skal tænke os godt om, når vi klargør
skibene og følger S.A.s råd om nul
maling. Vi må begynde at vende os til,
at bunden på båden bliver fyldt med
rurer og bladgrønt, som dog let kan
fjernes med lidt saltsyre om efteråret
uden derved at forårsage de store
kønsskifteproblemer. Ja, men hvad er
det så, jeg er blevet så ophidset over,
når jeg er enig med S.A.? Jo, da jeg gik
op i miljøhuset for at aflevere mine
malerester i de dertil indrettede blå
tønder med de tydelige gule skilte, som

Vi har fået et dejligt miljøhus takket
være flittige medlemmers frivillige,
gratis arbejde – tak for det. Naturligvis
skal vi have miljø her i landet. Der er
ikke noget mere
deprimerende end
at se affald og
tomme øldåser ligge og flyde i havnen. Vi er alle en
dybfølt tak skyldig
til en af tidernes
mest ihærdige forkæmpere for pant
på dåser: Svend
Auken (S.A.). Dåser skal ikke bare
smides, når de er tomme, og dette kan
ikke bekæmpes hårdt nok med pant,
bøder, udvisning af landet og
samfundstjeneste. Vi sejlere føler os
især ét med den natur, som S.A. har
kæmpet så hårdt for at holde ren.
Bundmaling er roden til alt ondt iflg.
S.A., så vi sejlere skal helst helt undgå
at anvende den på vore skibe. Vi skal
også på en hver måde holde Maersks
skibe ude af Hundige Havn, for de har
ikke helt forstået det klare budskab:
Deres maling er en katastrofe for både
for- og baggællesneglene nede på
havne-bunden. Jeg er helt enig med
S.A., for sneglene skifter køn p.gr.a.
giften i malingen. Jeg kan selv forestille
mig, hvordan jeg ville føle det, hvis jeg,
fordi jeg soppede i vandkanten,
pludselig ændrede de gammelkendte
former til nye, og månedlig skulle være
en plage for mine omgivelser med PMS.
Det er naturligvis helt uacceptabelt, og

angiver hvilken type affald, der skal i
hver, blev jeg bestyrtet over at se, hvor
meget vi nu skal gøre for sneglenes
sexliv. I hjørnet står en blå tønde af
normal
størrelse
med
sit
tilhørende
gule skilt:
”Brugt
Kølvand”.
Det bliver
for mig at se
et
enormt
arbejde at
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samle alt det vand op her til sommer.
Måske skulle man hellere tage på ferie
til Spanien. Jeg kunne endda forstå det,
hvis det kun var kølvandsstriben – men
alt kølvandet! Vi må have sat en afleveringsliste op, så vi på skift kan aflevere
vor opsamling, for det er en ganske lille
tønde, som kun kan rumme ½ m kølvand.
God miljøarbejdslyst!
Jes.

Kære SHS´ere,
Det betyder ikke, at vi forlader SHS, for
vi bor jo stadigvæk i Tune.
Men det betyder, at plads nr. 16 på bro
9 bliver sat til salg fra 1. juli.
Det betyder også, at SHS standeren vil
kunne ses på bro 4 i Korsør Havn.
Og skulle I komme forbi, så er I
velkomne til at slå på tråden på
21402879.

SJØVN har stået på land i nu mere end
et år med henblik på salg - evt. sammen
med vor L-plads på bro 9.
Vi har i sommertiden ikke rigtig kunnet
kombinere sejlads fra Hundige Havn
med brugen af vort sommerhus ved
Storebælt i nærheden af Korsør.
Salgsmulighederne er ikke de bedste for
tiden, så vi har besluttet at sejle SJØVN
til Korsør, hvor vi har købt en
havneplads. Derfra vil vi så bruge et par
sæsoner med at sejle rundt i det
Storebælt, som vi nyder udsigten til fra
vort sommerhus.

Med SHS-sejlerhilsen
Bet og Erik
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Hermed bringer vi så det længe ventede foto af

årets torsk:

.
For at læseren ikke skal være i tvivl om, hvem der på billedet er årets torsk, giver vi
denne lille hjælp:

Endvidere skimtes Peter Christensen fra det gode skib Dee Dee på fotoet.
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Vor Forunderlige Verden.
I 1905 sad en senere meget kendt mand
ved sit skrivebord (tror jeg nok) i
Schweiz og skrev nogle
afhandlinger om, hvordan verden hænger
sammen. Han blev i
1921 tildelt Nobelprisen for sine tanker. Det
var naturligvis Albert
Einsteins relativitetsteorier, der blev belønnet. Han var
interesseret i, hvordan tyngdekraften og
de tilhørende
tyngdefelter
påvirker vores
tilværelse.
Hvis man i
dag tager ud i
rummet medbringende sin
badevægt, vil
man opleve, at
ens vægt

bliver mindre. Jeg er overbevist om, at
her før Bikini-sæsonen vil mange af
klubbens dejlige kvinder være stærkt
motiverede til at udnytte boligens
friværdi til en tur med rumskib for at
opnå sådan et hurtigt vægttab. (Se foto)

Finanskrisen sætter desværre nok en
stopper for de helt store vægttab – men
lidt har også ret. Så vil man spare, kan
man jo udnytte den viden, vi har om
ækvator og negrene i Afrika. De vejer
mindre dernede end her, og årsagen er
den enkle, som alle ved, at centrifugal
kraften forsøger at slynge dem væk
fra Jorden. Vi har alle i vores
barndom oplevet denne kraft, når vi
kørte i karrusel. Kraften er en fiktiv
kraft, som er opfundet af manden på
gaden. Heldigvis tilhører vi mændene
på havnen, så vi ved godt, at det i
virkeligheden er noget med en
centripetalkraft. Men piger tag nu
alligevel badevægten med jer ned til
Afrika og kom til at veje lidt mindre,
dette er da en langt billigere løsning.

Før vægttab. Tyk, trivelig og klimakteriel.
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vil anvende i privat snak. Det vil nok
ikke falde ud til min fordel, hvis jeg i en
ellers hyggelig samtale siger: ”Elskede
din masse er da lidt……..!”
Hvis I nu sidder og er lidt forvirrede
over, hvilken forbindelse denne lange
videnskabelige snak har med sejlads at
gøre, er det da meget forståeligt. Men
sandheden er den, at Einstein forudsagde, at i et mindre tyngdefelt vil
tiden gå hurtigere end i et kraftigere,
og/eller hvis uret er under acceleration.
Her kommer så det forunderlige: De
satellitter, som vores GPS-system
anvender, er så langt ude, at Jordens
tyngdefelt er aftaget, og tiden derfor går
hurtigere. Helt nøjagtigt 38 mikrosekunder om dagen. 0,000038 sekunder
er ikke meget, men hvis man ikke
korrigerede for det, ville vi få en fejl på
ca. 10 km/dag eller 5,4 SM. På et år
ville vi derfor ikke vide, om vi ligger i
Hundige Havn eller i Mombasa. Jeg vil
slutte her med at indrømme, at jeg ikke
ved, om det også var Einstein, der
forudsagde, at dagene om sommeren
blev længere p.gr.a. varmeudvidelse.
Rigtig god sejlersommerferie.
Jes.

Desværre er der en hage ved alt dette
vægttab. Når vi når tilbage til Hundige
Havn, er vægten den samme, som før vi
tog af sted, ja måske er den endog steget
lidt. Hvad har vi ikke taget højde for?
Svaret er massen. Der er forskel på

vægt og masse. Massen er uafhængig af
tyngdekraften, altså hjælper det ikke at
tage op med Challenger – ærgerligt nok.
Ordet ”masse” er ikke et, jeg normalt
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Klubaktiviteter 2009
Maj

Klubmøderne starter den 6. klokken 19.00 i klubhuset

Juni

Klubaften hver onsdag kl. 19

Juli

Ingen onsdagsmøder, da alle forhåbentlig er ude at sejle

August

1. klubaften efter ferien er den 19. kl. 19 i klubhuset

Oktober

Drengetur 9.-12. nærmere ved Peter DeDe

November Afriggerfest

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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Infomøde d. 27. april 2009
Deltagere: Ib, Svend, Erik, Jes og Jørgen
Referent: Jørgen
Udsendt dagsorden af Ib blev fulgt.

1. Gennemgang af referat fra bladmøde feb. 09
For yderligere at sikre, at bladets vægt holdes på et minimum, skal der bruges
samme papirtykkelse for det grønne omslag, som for resten af bladet.
Netbaad er stadig ikke kommet med nogen annonce.
Den lille ramme med ”deadlines” skal med i hvert blad.

2. Forslag fra generalforsamlingen til nyt look af ”Søforklaring”
På generalforsamlingen kom Eva med et forslag til at peppe Søforklaring lidt op.
Hun havde lavet en forside med et billede i farve. Det skulle give lidt mere
blikfang. Vi har i udvalget tidligere diskuteret at have billederne i farver, men af
hensyn til prisen, kan vi ikke tillade os det lige nu. Hvis forsiden skal være i
farver, skal der bruges hvidt papir, men da vi er lidt nostalgiske, ønsker vi at holde
fast i det grønne omslag – det er der også blikfang i. Billederne kan i øvrigt ses i
farver på hjemmesiden.
Der er nogle klubber, der for at spare penge, ikke sender bladet ud, men kun har
det på hjemmesiden, ellers må man selv hente et eksemplar på kontoret.

3. Nyt stof til Søforklaring
De nye indlæg blev læst op af Erik, kommenteret og godkendt. Der var stof nok til
at fylde et blad.
Der skal lidt med om kapsejladser, Jørgen sender noget til Ib
Noget om byggeaktiviteter: havnekontor på 1. sal i miljøhuset. Svend sender til Ib.
Aktivitetskalenderen skal opdateres med efterårets datoer: Tordenskjold, Hven tur,
afriggerfest. Marianne kontaktes om evt. andet.

4. Hjemmesiden
29

Hjemmesidens har fået nyt billede på åbningssiden, OK
Næste møde:
1. september 2009 hos Jes. Deadline for stof er den 30.08 og bladet skal udsendes
den 15.09
__________________________________________________________________

Vinter på bro 9
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Infoudvalg:
(ansv. red.)
(webmaster)

Ib Leif Christiansen
Jørgen Lind
Erik Lillevang
Svend Röttig

Tlf. 46 15 11 01
Tlf. 46 15 15 97
Tlf. 46 13 85 12
Tlf. 46 15 04 53

Sejladsudvalg:

Jørgen Lind
Steen Jørgensen
Jette Thøgersen

Tlf. 46 15 15 97
Tlf. 43 71 06 60
Tlf. 56 14 43 81

Klubhusudvalg/
Trivsel:

Per Henriksen
Kjeld Pico Larsen
Bjarne Henriksen

Tlf. 43 90 89 60
Tlf. 43 90 44 34
Tlf. xx xx xx xx

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

Aktivitetsudvalg:
(Formand)
Marianne Pedersen
Tlf. 46 37 18 62
med flere (ad hoc)
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
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