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Røgvandet



KLUBHUS 
Hvidovre Strandvej 31, 2650 Hvidovre. www.hvidovresejlklub.dk
E-mail: suset@hvidovresejlklub.dk
Tlf.: 36 78 18 43. Fax: 36 34 05 02. Giro: 102 09 27. Kontortid torsdag fra 18.00-18.30.
Køkkenet: 36 34 05 05 
Bank: Danske Bank 

HAVNEKONTOR
Pladsmand/havnekontor.
Hvidovre Strandvej 31, 2650 Hvidovre. Tlf. 36 34 05 03.
Kontortid: mandag- torsdag kl. 8.00 - 9.00.
Anden tid efter telefonisk aftale.
Mail: havnekontoret@hvidovresejlklub.dk
Bestilling af søsætning og optagning i kontortiden.

BESTYRELSE:
Formand: Bjarne mail: formanden@hvidovresejlklub.dk
Næstformand: Steen mail: steen@kak.dk    
Kasserer: Knud mail: kassereren@hvidovresejlklub.dk
Havneformand: Vagn mail: vhhpk@mail.tele.dk
Klubhusformand: Tommy mail: duller@fenix.dk
Sekretær: Henrik mail: henrik@yachtphoto.dk
Aktivitetsudvalg: Kurt mail: ksejrsbo@privat.tdcadsl.dk
Bestyrelsesmedlem: Jan mail: jang@larsen.dk
Bestyrelsesmedlem: Henning mail. b.h.durr@webspeed.dk 

UDVALG 
Klubhusudvalg: Tommy 
Havneudvalg: Vagn, Henning, Kjeld, Jan, Hans og Kenneth
Bådudvalg: Vagn, Henning, Jan, Kjeld og Stig
Husudvalg: Tommy
Seniorleder:
Jolleleder: Steen, Henrik
Optimistleder: Sven
Kapsejladsleder:Jan - Torben
Kommunikationsudvalg: Henrik og Steen
Aktivitetsudvalg: Kurt
Sluseudvalg: Kurt
Køkkenudvalg: Kurt, Knud og Tommy

Eftertryk tilladt men kildeangivelse

Hvidovre Sejlklub Suset



For 2 år siden bad man mig prøve, at være vores nye formand.
Det har været 2 specielle år med både successer og det modsatte, men
det har været 2 lærerige år.
Denne gang er jeg bedre rustet og jeg tror jeg kan få gang i mange nye
tiltag. Man kan sige, at med den meget store udskiftning i bestyrelsen vil
der blæse "Nye vinde". Det bliver 2 meget spænende år 

Hilsen Bjarne

Bjarne Formand 

Knud Kasserer 

Steen Næstformand, Jolle- og kommunikationsudvalg 

Som revisor i klubben i 3 år, har jeg sammen med medrevisor Jan årligt
anbefalet ting der kunne ændres, - og som nyvalgt kasserer hænger jeg
nu selv på anbefalingerne ;-) Målsætningerne for det næste år har såle-
des næsten skrevet sig selv, og så skal bestyrelsen selvfølgelig lige god-
kende dem. På nuværende tidspunkt (3 uger efter valget som kasserer)
kan jeg se, at arbejdsopgaven er markant større end forventet.

I mit arbejdsliv har jeg primært beskæftiget mig med økonomi, regnskab, administration og
revision.
Sejlerhilsen Knud

Vi skal i 2016 holde fokus på at fastholde det gode engagement hos
Mini12 afdelingen og håbe på at flere får lydt til at prøve disse sjove og
meget sikre både. Alle er altid velkommen til at få en prøvetur – henvend
til en af sejlerne mandag kl. 11, tirsdag + torsdag kl. 18 og aftal en 
prøvetur.
Målet for jollepladsen er at vi i år skal have ryddet op i joller der ikke

betales for, samt få sat mærkater på alle både, så de på samme måde som havnens både altid
kan identificeres.



Tommy Klubhusformand 

Vagn Formand Havneudvalg og Bådudvalg 

Henning Havneudvalg og Bådudvalg 

Jeg takker klubbens medlemmer for valget til Hvidovre Sejlklubs besty-
relse. Jeg vil gerne medvirke til at arbejde sammen med den nye besty-
relse for Hvidovre Sejlklub. Jeg blev udpeget til bygningsudvalget og som
klubhusformand. Udvalget består af Tommy - Bjarne – Knud – Jan – Kurt.
Køkkenudvalget består af Tommy – Knud – Kurt – Jan Larsen. Jeg håber,
at jeg kan være med til at løse de opgaver, som ligger foran os.
Hilsen Tommy Schuler    

Hej, jeg er den nye formand på Havnen eller hvad det nu hedder i
Hvidovre Sejlklub Suset, en tung arv at løfte. Jeg er næsten ny i klubben,
ca . 10 år og har derfor samlet et hold omkring mig, med en masse erfa-
ring.
Jeg har allerede et godt samarbejde med Brian og Johanna, vore plads-
folk som hjælper med min manglende viden.

Jeg føler at jeg har meget at lære, men glæder mig utroligt til opgaven og selvom jeg vil lytte
til erfaringen, vil jeg helt sikkert komme med en masse gåpåmod og lyst til opgaven. Første
opgave ud over Havnen er at få løst problemet med hvem der har skabe og hvem der betaler
herfor. Jeg glæder mig osse til mødet med Kommunens ansvarlige på Havnen.
Så kom ned om torsdagen I kontortiden og hils på, så giver jeg en kop kaffe.

Jeg har været medlem af klubben siden 1976 og livet med klub, havn og
båd er blevet en livsstil med hygge og godt kammeratskab.
Desværre er der de senere år opstået nogle knaster, hvor havn, plads og
klubbens materiel ikke fungerer optimalt. Disse knaster glæder jeg mig til
at være med til at få ryddet af vejen gennem bestyrelse, havne- og båd-
udvalget.



Kurt Aktivitetsudvalg og Køkkenudvalg

Henrik Sekretær og Kommunikationsudvalg 

Jan Bådudvalg, Klubhus og Kapsejladsleder

Jeg er nu en af de gamle i bestyrelsen og jeg glæder mig til at holde
knægtene I kort snor. Ud over at stå for de festlige arrangementer, gen-
nem aktivitetsudvalget, sidder jeg også som sidste år i Køkkenudvalget,
blot denne gang er det under Husudvalget.
Jeg vil også snarest få udarbejdet et aktivitets kalender, så kan skrive I
kalenderen de festlige dage der kommer.

Hvis I lover ikke at sige noget til ungerne, kan jeg nok også lokkes til at være julemand igen I
år

Jeg har sejlet her i klubben fra jeg kunne kravle og nu er jeg en af hav-
nens få OK-sejlere og har den blanke træspidsgatter Fant. Her i klubben
har jeg påtaget mig at være bestyrelsens sekretær, formand for det nye
kommunikationsudvalg, hvor jeg sammen med Steen Larsen vil arbejde på
at modernisere informationen til medlemmerne, og er desuden blevet
jollesejlernes repræsentant i Jolle- og mini-12 udvalget. Jeg er fagligt vel-

udrustet til kommunikationsopgaverne som fx sejlsportsskribent og -fotograf for Bådmaga-
sinet. Jeg håber at I alle vil bidrage med historier, informationer og billeder til alle vores frem-
tidige medier. Det behøver ikke være formfuldendte artikler. Vi polerer snildt teksten for dig.

Jeg er murer og sejler, i denne rækkefølge. Jeg er den glade ejer af en H
båd, men ønsker mig en BB 10 meter. Skal lige have lagt et par skifter
først.
Derfor var det helt naturligt for mig at melde mig til klubhus udvalget og
til Bådudvalget, og så kunne jeg jo osse hjælpe Torben I Kapsejlads udval-
get.

Som selvstændig håndværker er jeg vant til at der skal laves noget og jeg lod mig hurtigt
overtale, da jeg blev spurgt om jeg ikke ville stille op til bestyrelsen.



Og så lige et par billeder fra dagens Bukkedag, godt arbejde og god stemning





Suset
Hvidovre Sejlklub

På alle skabene sidder der en lille seddel, som vi vil bede jer udfylde og
lægge i postkassen. Det er desværre nødvendigt, da der ikke er styr på alle
skabene og hvem der har betalt for det. Vagn

/0 år for sammenlægningen overstået, det næste er 100 års jubilæum

Du modtager denne særudgave af Røgvandet, fordi du har givet din mail
add. til os. Hvis du hører om andre der vil have information fra klubben,

så bed dem sende deres mail add. til havneudvalget@hvidovresejlklub.dk

Hvidovre Sejlklub

Klubbens åbningstider:
Kontoret har åbent hver torsdag fra 

kl. 18.00-18.30 for medlemmer og
andre der kunne have interresse.

Havnekontorets åbningstider:
Kontoret har åbent hver dag fra kl.

8.00 - 9.00 eller efter aftale 
på 36340503 

Mail: havnekontoret@hvidovresejlklub.dk


