
Standerhejsning 9.april 2022. 

 

Så lykkedes det omsider: Standerhejsning som i ”gamle dage”.                                                         
Klubben har savnet jer, jeg har savnet jer – men nu står vi her i samlet flok. 

M.a.o. velkommen til standerhejsning 2022. 

Vi bruger ikke Dannebrog i dag, da vi så skulle flage på halv stang indtil kl. 12, og det synes vi ikke 
skal ske ved standerhejsningen. Jeg håber, I accepterer denne beslutning. 

Som sædvanlig følger her først en række praktiske meddelelser: 

Nye elstandere er nu sat op i Marina Vest og på en del af Hønsebroerne. Såfremt I ligger på én af 
disse pladser, skal I oprette jer som brugere og indbetale et beløb til strøm. Nærmere beskrivelse af 
fremgangsmåden hænger på opslagstavlen og fås hos kassereren. Hvornår der kommer nye elstan-
dere på de øvrige broer, vides lige nu ikke helt præcist.  

Der er ikke den store afsætning på klubtøj. For at fremme sagen, har Steffen lavet en ny udgave af 
oversigten vedr. de enkelte tilbud. Den hænger på opslagstavlen og kan også fås hos ham. 

Mødet med borgmesteren og Allan Lyng vedr. plænen mellem HMK og HBH blev omtalt på 
generalforsamlingen. Det var ikke med de største forventninger, vi gik til dette møde – og vi må nu 
konstatere, at det var der heller ikke grund til. Pt. er det kommunens plan at bygge et nyt klubhus til 
hav- og strandjægerne, som jo skal forlade deres nuværende klubhus ved tilkørslen ti servicekajen. 
Kommunen mener, at en klub med 500 medlemmer også er berettiget til et hus, som har relation til 
det maritime miljø. Det var også, hvad vi egentlig havde forventet. Der blev dog lovet, at man ville 
snakke med hav- og strandjægerne om deres aktuelle ønsker og behov, ligesom vi også ville blive 
holdt orienteret om dette. Borgmesteren var i øvrigt inden på muligheden for at sammenlægge 
HMK og HBH – om vi var interesseret i det – for så kunne det ene klubhus jo overtages af hav- og 
strandjægerne, og der var så ikke behov for at bygge på plænen. Det havde vi ingen interesser i pt. 
Så snart vi ved mere om denne sag, vil I naturligvis blive orienteret. Vi kom ganske kort ind på 
vinterpladsen, og her gentog borgmesteren, at såfremt vi var interesseret i grunden ved Learnmark-
/Amucentret, var vi da velkomne til at købe grunden. Prisen er pt. ca. 140 mill kroner. 

Horsens Fjords Fartøjsberedskab er nu igen så småt ved at gøre sig klar til den kommende 
sæson. Vi havde indkaldt til møde med skipperne mandag aften, og ca. halvdelen dukkede op. 
Såfremt der her står nogle skippere, som ikke kom forbi i mandags, er det vigtigt, at I henvender jer 
til Steffen m.h.t. indholdet i 1.hjælpstasken. Der er nemlig nogle produkter, som skal udskiftes 
p.g.a. alder. 

HUSK: Oprydning på vinterpladsen 17. maj kl. 17.30 

 



Og så til de sædvanlige ”opstød”:                                                                                                                                                                           
* er klubstanderen præsentabel? Der er ingen undskyldning mere for at sejle rundt med en slidt 
stander. Der ligge nye klar til afhentning i klubhuset – I kan bare tage én – og der skal jo være en 
stander på båden!                                                 

* båden skal også forsynes med såvel navn som hjemhavn. 

* havnemærket skal monteres på båden, så det er synligt for havnemesteren. Husk også at få sat 
mærke på bådstativet. Havnemærkerne hentes hos havnemesteren, og her kan man også få udleveret 
Frihavnsmærket. 

* husk endvidere, at alle skal have tegnet en ansvarsforsikring. 

* alle disse ting er nævnt i ”havnereglementet”, og der er kun én ting at sige om dette:                  
Få det nu gjort! 

Vi kunne fra bestyrelsens side godt tænke os at spørge i SU, om det skal have nogle konsekvenser, 
såfremt man ikke retter sig disse enkle regler. Jeg er ikke i tvivl om, at man i SU indledningsvis vil 
sige, at det må vi i første omgang selv løse i klubberne.                                                                         
Men kan/må vi også selv indføre konsekvenser? 

* mastekranen kan bruges, men den er absolut ikke brugervenlig i øjeblikket. Spørg Brian og flere 
andre, som har benyttet den for nylig. 

Jeg er så kommet til slutningen af denne tale, og den skal naturligvis lyde som den plejer, nemlig 
med ønsket om, at I med respekt for den stander I fører og det element I færdes i, må få en forry-
gende god og oplevelsesrig sæson. 

* det var så min sidste tale ved en standerhejsning, da jeg har meddelt bestyrelsen, at jeg ønsker at 
holde ved næste generalforsamling. Vi har nu et år til at finde en ny formand. 

 

TAK! 

 

Standeren sættes 

Vi synger klubsangen 

Vi råber hurra for klubben 

Pølser + ”en lile én” 

Socialt samvær. 

 


