Referat af SHS's generalforsamling den 16. marts 2018.
Efter den traditionelle skipperlabskovs startede generalforsamlingen kl. 19.00 .
1. Valg af dirigent
Formanden havde sendt afbud, hvorfor det blev næstformanden Steen Jørgensen, der bød
velkommen. Han foreslog Jette Thøgersen som dirigent og Ib Christiansen som referent.
Begge blev valgt og Jette takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen var rettidigt indkaldt
og lovlig og gav herefter ordet til Steen, som bad om 2 stemmetællere og Johannes og Marianne
meldte sig. Der var fremmødt 19 medlemmer plus bestyrelsen.
2. Bestyrelsens beretning
Steen oplyste, at der var afholdt 6 bestyrelsesmøder, 2 fællesmøder med HBK, og at man havde en
sund og stabil økonomi. Der var ved årsskiftet 100 medlemmer.
Hundige Havn havde ved havnens generalforsamling i april 2017 vedtaget at ændre Hundige Havn
til S/I Greve Marina. Dette krævede ikke navneændring på bådene, idet Hundige fortsat er
hjemstedshavn.
Steen henviste i øvrigt til bestyrelsens beretning, som er trykt i Søforklaring februar 2018 .
Cafe Mågen fungerer godt med Jytte og Ebbe. Vild med Vand blev sidste år afholdt i august med
pænt besøg. I år bliver arrangementet den 9. juni 2018.
Der havde været 42 både fra de fire klubber, som havde deltaget i hyggekap, og der var afholdt 19
sejladser.
Hjemmesiden for havneø Mågen er netop blevet fornyet. Søforklaring udkommer 3 gange om året.
Dertil kommer udsendelse af mails, når der er vigtigt nyt. Medlemmerne skal huske at tilsende
deres mail adresse til bestyrelsen, da der ikke udsendes brev .
Steen afsluttede med en tak for godt samarbejde i bestyrelsen.
Der var ingen spørgsmål til beretningen, som herefter blev godkendt med applaus.
3. Regnskab for 2017
Hans Kofoed gennemgik regnskabet, som viste et mindre underskud .
Regnskabet blev derefter godkendt.
4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag, men da havnen havde ændret navn var man nødt til at
konsekvensrette vedtægterne § 1-2-4-8-11.
5. Budget
Hans forelagde budgettet for 2018. Dette blev godkendt med uændret kontingent .
6. Kontingent og indskud
Aktivt medlem
Passivt medlem
Klubhusbidrag (ved indmeldelse )
Kajakmedlem med opbevaring (aktivt )
7. Valg af formand
Ikke relevant, da formand vælges i ulige år

750,00 kr.
300,00 kr.
300,00 kr.
750,00 kr.

8. Valg af kasserer.
Hans Kofoed genvalgt for 2 år
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Steen Jørgensen og Bente Henriksen til bestyrelsen. Marianne Pedersen som suppleant .Alle
genvalgt.
10. Valg af revisorer
Inger Lind og Per Henriksen genvalgt som revisorer og Hans Otto Thøgersen genvalgt som
revisorsuppleant.
11. Valg til havnebestyrelsen
Arne Nielsen genvalgt som suppleant til havnebestyrelsen
12. Valg til udvalg
Infoudvalg: Ib Christiansen, Jørgen Lind, Finn Dalhoff og Svend Röttig genvalg.
Sejladsudvalg: Jørgen Lind og Steen Jørgensen genvalg.
Aktivitetsudvalg: Bente Henriksen genvalg.
13. Eventuelt.
Carl Aage spurgte, om hvorledes standerhejsning skulle ske. Standeren vil blive sat kl. 13,00 den
7. april og derefter fælles buffet med HBK til 108 kr. Der er er ikke nogen aftale vedrørende
afriggerfest.
Peter Olsen (Greve byg) spurgte, om der var planer for fremadrettede aktiviteter.
Den 6.marts afholdt Ø-udvalget et orienteringsmøde på Mågen for de to klubber HBK og SHS
Der er ikke flere pladser til store både. Greve kommune har givet 500.000 kr., hvor de 300.000
går til navneændring fra Hundige Havn til ”Greve Marina ”.
Der arbejdes på at skifte havnens nøgler ud – måske til nøglekort. .
Ø-udvalget sparer op til og arbejder på ad åre at få skiftet ud til flydebroer.
Peter spurgte efter opsparing til vedligeholdelse. Marianne fortalte, at der er brugt ca. 300.000 kr.
til renovering af cafeens køkken, hvortil der var optaget lån på 100.000 kr., som der tilbagebetales
på. Der resterer 70.000 kr. på dette lån.
Medlemmerne havde desuden indbetalt et ekstraordinært bidrag på 500 kr. til vedligeholdelse af
taget på klubhuset.
Af hensyn til konkurrencedygtighed kunne vi ikke bare sætte kontingentet op.
Svend syntes, at broerne er slidte og forudså, at de gamle broer, der snart er 40 år gamle, skulle
udskiftes også med forventning om forhøjet vandstand (broerne har været under vand).
Peter efterlyste indtægter ved for eksempel erhverv. Svend fortalte, at man ved havnens start ikke
ønskede erhverv på Mågen. Nu må vi gerne i henhold til den ny lokalplanen.

Peter (som er uddannet bådebygger) oplyste, at han godt kunne tænke sig at bygge et hus med
henblik på udlejning af værktøj og faciliteter til reparation af motorer og reparation af mindre
skader på sejlbåde.
Svend spurgte, om man havde overvejet at nedsætte det store el-forbrug med f.eks. varmepumper.
Steen sagde i forlængelse af diskussionen omkring varmepumper, at det vil være for dyrt. Der
skulle 2 pumper til at opvarme det store (dårligt isolerede rum). Han anslog en ca. pris på
100.000 kr. (uden han havde undersøgt dette).
Peter fortalte, at staten havde afsat milliardbeløb til varmebesparelse og mente, at vi kunde få
6000 kr. i tilskud. Marianne efterlyste, at de, der ved hvor man kan søge om penge, er
behjælpelige. Man siger: "hvorfor søger I ikke bare “, men ingen vil gøre det! Marianne ville
meget gerne have hjælp til sådan en ansøgning.
Arne foreslog evt. to mindre pumper, men Steen sagde, at dette desværre ikke ville være
tilstrækkeligt. Ebbe havde anskaffet en varmeovn, som varmede fint.
Da der ikke var flere indlæg, afsluttede dirigenten generalforsamlingen med tak for god ro og
orden.
Formanden takkede dirigenten, og havde også en stor tak til de tilstedeværende for fremmødet.
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