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KLUBHUS 
Hvidovre Strandvej 31, 2650 Hvidovre. www.hvidovresejlklub.dk
E-mail: suset@hvidovresejlklub.dk
Tlf.: 36 78 18 43. Kontortid torsdag fra 18.30-19.00.
Køkkenet: 36 34 05 05 

HAVNEKONTOR
Pladsmand/havnekontor.
Hvidovre Strandvej 31, 2650 Hvidovre. Tlf. 36 34 05 03. 
E-mail; havnekontoret@hvidovresejlklub.dk
Kontortid: mandag til torsdag kl. 8:00 – 8:15 og kl. 15:45 – 16:00. Fredag lukket
Bestilling af søsætning og optagning i havnekontorets åbningstid. 

BESTYRELSE Kontortid torsdag kl. 18.30-19.00
Formand:  Bjarne Clasen-Nyqvist formanden@hvidovresejlklub.dk            
Næstformand:  Steen Larsen     
Kasserer:  Kurt Jacobsen 
Havneformand:  Hans Henrik Andersen havnekontoret@hvidovresejlklub.dk
Klubhusformand:  Ronnie Andersen
Sekretær: Vagn Hansen     
Aktivitetsudvalg: Kurt Sejsbo   
Bestyrelsesmedlem: Søren Overgaard
Bestyrelsesmedlem: Lene Bendix Nielsen

UDVALG 
Klubhusudvalg: Ronnie Andersen,  
Havneudvalg: Hans Henrik Andersen, Lasse Petersen,
 Jan Nyeland, Keld Christensen  havnekontoret@hvidovresejlklub.dk
Havnekontor: Hverdage, torsdag 18.30-19.00 36 77 03 23
Seniorleder: Lau Rasmussen seniorskolen@hvidovresejlklub.dk
Jolleleder: Steen Larsen 
Ungdomsleder: Svend Jørgensen 
Kapsejladsleder: Torben Andrup 
Bladudvalg: Bjarne Clasen-Nyqvist, Søren Overgaard, 
 og Lene Bendix roegvandet@hvidovresejlklub.dk
Aktivitetsudvalg: Kurt Sejsbo og Lene Bendix  
Køkkenudvalg: Kurt Sejsbo, Bjarne Clasen-Nyqvist og Ronnie Andersen    
Matriale udvalg: Jan Hansen 
Sluse udvalg: Kurt Sejsbo

Tryk: Eget tryk. Eftertryk forbudt uden tilladelse.
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GENERALFORSAMLING
Afholdes torsdag, den 28. april 2016 kl. 19.30 i klubhuset

Dagsorden
1. Valg af dirigent

2. Beretning Indledning, Havneudvalget, 
  Ungdomsafdelingen, Jolleafdelingen, 
  Kapsejladsudvalget, Seniorskolen, 
  Klubhusudvalget, Aktivitetsudvalget  
  og Røgvandet.

3. Regnskab

4. Valg til bestyrelse

Efter tur afgår følgende:

A. Formand: Bjarne Clasen-Nyqvist.,  
  der gerne modtager genvalg

B. Bestyrelsesmedlemmerne: 
  Ronnie Andersen, Lene Bendix,  
  Søren Overgaard og Kurt Sejsbo.

       Følgende kandidater er kendt af bestyrelsen: 
   Søren Overgaard der gerne modtager genvalg  
   Kurt Sejsbo, der gerne modtager genvalg  
   Stig Pedersen og Tommy Schuler

C. Bestyrelses suppleanter: 

D. Revisorer: Jan Hansen, Knud Lindemose 
  modtager gerne genvalg

E. Revisorsuppleant:  
  Henrik Hansen

5. Indkomne forslag: 
Skal være formanden i hænde senest d. 1. april 
Bestyrelsen foreslår en mindre kontingent forhøjelse samt regulering 
af service priser. 
Forslag vil ligge til evt. gennemlæsning på kontoret fra 14. april 2016.

Gyldigt medlemsbevis skal medbringes og mod forlangende forevises



Formanden har ordet
Hej alle sammen. 
Som i jo alle her set brændte Søspejder-
nes klubhus ned til Nytår. Vi har natur-
ligvis haft kontakt til Søspejderne og til-
budt dem så meget hjælp som vi overho-
vedet kan. Lige nu har vi ikke fundet ud 
af helt præcist hvad de ønsker hjælp til, 
men det kommer nok i løbet af foråret.
Lige før jul skulle kommunen forlænge 
vores brugsrets aftale over arealerne vi 
benytter i Hvidovre havn. Kommunen 
kunne ikke helt godkende en forlængel-
se, men bad Kultur- og Fritidsudvalget 
finde ud af, om man kunne få en repre-
sentant ind i vores bestyrelse. Vi har 

meddelt, at vore love ikke tillader en sådan, men vi er naturligvis 
interesseret i at finde en ordning, så kommunen bliver tilfreds.
Samtidig har kommunen gennem hele 2015 arbejdet på en helheds-
plan for fritidstilbud i Hvidovre. Vi er så at sige ikke nævnt i denne, 
trods vore mange medlemmer og specielt trods vores mange natio-
nale og internationale sportsresultater. Vi har derfor gjort indsigelser 
til denne helhedsplan. I denne forbindelse kan jeg fortælle, at vi 
sammen med de andre klubber i Havnen holder et møde 31. marts 
for at samles om en koordineret kommentar.
Som mange vel ved, ønskede Mogens at gå på pension og I har vel 
set, at vi har haft en annonce i Hvidovre Avis, hvor vi søgte en ny 
pladsmand.  
Vi har fundet ikke bare een, men en pladsdame og hendes hjælper 
som deles om denne stilling, og de er så småt ved at komme ind ru-
tinerne (se andetsteds).
Som I kan se andet sted i bladet skal vi til at holde den årlige gene-
ralforsamling som vi har lagt på den 28/4 på grund af sammenfal-
det af ferie- og fridage sidst i april.  
Jeg har besluttet mig at modtage genvalg da jeg efter at have været 
på posten i disse 2 år så småt er ved at finde mit ståsted og derfor vil 
kunne bidrage til forbedringer i klubben.

Med sejlerhilsen Bjarne
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Havneudvalget

NYT FRA HAVNE UDVALGET 
2016 Søsætning 

Enhver båd skal være forsynet med navn og hjemmehavn. 
Derudover skal mærke med plads nr. og årstal, 2016, sidde på 

styrbord side. i stævnen, så det kan ses fra molen. Hvis du ligger 
med hækken ind, skal mærket være placeret her og ligeledes i 

styrbord side.  

Der sættes ikke både i vandet, som ikke har mærket på.  
Mærket får du på kontoret, i pladsparrets kontortid, mandag til 

torsdag fra 8.00 til 8.15 og 15.45 til 16.00 og kun der, når du 
bestiller tid til søsætning. Der skal være betalt bøjeafgift til 

kommunen og lejekontrakt skal være underskrevet 8 dage før 
søsætningen. 

Du skal være der ved søsætning, hvis pladsparret har brug for 
hjælp og båden skal være forsynet med 10 meter tov i forstavn og 

agter, solidt fastgjort og i en god kvalitet. 
Bukkene/stativerne og klodserne skal sættes hvor pladsparret 

anviser det, inden 1. juni 2016 
Der skal være bådnavn på stativ både for og bag. 

Her er datoerne for søsætning 2016: 
April: 5.-12.-14.-18.-21.-25.-26. 
Maj: 3.-10.-12.-17.-19.-24.-26. 

Sejlerhilsen Havneudvalget 
Hvidovre Sejlklub Suset 

Hans-Henrik 

KENNETH
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Havneudvalget

Storebukkedag mandag 30/5 2016
Vi mødes igen for at få ryddet op på pladsen, og 
for sammen at sætte alle stativer, bukke, klodser,  
og alt hvad dertil hører, på deres sommerpladser.

Vi får det sat pænt af vejen, og derefter vil 
pladsparret og havneudvalget grille pølser til alle 

der kommer, og der vil også være en vand/øl. 
Giv lige pladsteamet besked hvis i kan komme, 

så der er grillpølser nok.

Først vil jeg sige velkommen til det nye 
pladspar, som begyndte d. 22/2, så de 
kunne gå sammen med den gamle plads-
mand en uges tid. De blev valgt blandt de 
ansøgere som havde søgt jobbet, og det var 
et enigt havneudvalg og forretningsudvalg 
der kunne stille sig bag ansættelsen. Den 
første måned er gået rigtig godt, så tag nu 
rigtig godt imod pladsparret når der er 
søsætning.  
 

Den 29/2 sagde vi farvel til Mogens plads-
mand. Der mødte ca. 75 - 85 folk op fra 
Sejlkuben Suset, samt andre klubber på 
havnen, for at sige pænt farvel til Mogens 
som går på pension. Også stor tak for det 
gode samarbejde vi har haft de sidste 4 år. 
Han vil nu sejle meget mere på de store 
vande, men vi håber han kommer til Hvid-
ovre havn også.

Mogens bad Havneudvalget om at hilse 
alle dem der mødte op på hans sidste ar-
bejdsdag.

Johanna og Brian

 Før   Efter
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Medlemskort
Hej alle 

Så er de nye medlemskort for 2016 printet og klar til brug.

Man kan ombytte sit gamle kort på kontoret i klubbens kontortid og hos plad-
sparret  i deres kontor tid.

Så kik ind og hils på Johanna og Brian.

De gamle kort kan kan bruges frem til 15/4 og skal derefter afleveres.

Og ja... kun hvis der er betalt kontingent.

Sejler hilsen Hans-Henrik 

Forårsklargøringen
nærmer sig og alle maler og vasker af på livet løs. 
Husk vi har en grovvask med varmt og koldt vand i 
gården på siden af klubhuset.

Undgå at bruge vores toiletter til afvaskning af 
pensler og  beskidte hænder.
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 Vinderne fra årets fastelavn 2016
0-7 år:

Bedste udklædning:  Bastian

Kattedronning:  Bertram

Kattekonge:  Benjamin

7-15 år:

Bedste udklædning:  Linus

Kattedronning:  Liv

Kattekonge:  Rosa

Voksne:

Bedste udklædning:  Blæksprutten

Kattedronning:  Betina

Kattekonge:  Rune
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Ungdomsafdelingen
Nu starter sejlsæsonen i ungdomsafdelingen snart, nærmere bestemt så starter vi man-
dag den 2. maj, hvor vi mødes kl 17.00.

Vi har dog allerede et par gange her i det tidlige foråret allerede haft lidt tør træning, 
hvor vi har været samlet og haft lidt sejladsteori og hygge.

Jeg ser frem til, at vi nu snart kan komme på vandet.
Vel mødt Svend

2016 aktiviteter:
30-04 Standerhejsning.
12-05 Sammenslutning af  

Sejlklubber I Hvidovre
13-05 Pinseturen går til Køge.
01-10 Standernedtagning.

15-10 Afriggertur til Marineforeningen.
24-11 Julepyntning af klubhus.
03-12 Børnenes juletræ.

01-01 Nytårskur 2017

 Hilsen Aktivitestsudvalget
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Nyt fra Sejlerskolen
I efteråret bestod Sejlerskolens tre 2.års-elever den praktiske prøve, hvorefter de nu kan 
fremvise gyldigt duelighedsbevis.

Tillykke til: Christine Rasmussen, Chris Bækgaard og Kirsten Bækgaard.

Selvom det i skrivende stund virker som om der er uendelig lang tid til at sejlsæsonen 
starter er der tegn på lys forude. Der er nemlig ikke lang tid til at vi skal i gang med at 
forårsklargøre vores både.

Det gælder også sejlerskolens 3 både – en opgave der løftes af sejlerskolens elever, samt 
dem der i øvrigt benytter bådene. Datoer vil blive kommunikeret til de involverede 
primo april.

Grundet den store interesse for Sejlerskolen, har vi fortsat brug for flere erfarne sejlere, 
der har mod på at sejle som instruktør en aften om ugen i sejlsæsonen.

Som noget nyt arbejder Sejlerskolen også på at tilbyde erhvervelse af speedbådkørekort 
både til medlemmer og andre interesserede.

I den forbindelse søges en underviser til den teoretiske del, samt en instruktør til den 
praktiske undervisning.

Har du lyst til at undervise er du velkommen til at kontakte undertegnede.

De bedste sejlerhilsner 
Lau Rasmussen 
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Nytårskuren 

Traditionen tro var der Nytårskur, her er der dejlige stemningsbilleder fra en herlig 
start på det nye år.



DEADLINE FOR NR. 3 ER DEN 1. AUGUST 2016 

Returadresse: Hvidovre Sejlklub Suset · Hvidovre Strandvej 31‑33 · 2650 Hvidovre


