Søforklaringer
Nr 03/marts 2020

Corona
Skovshoved Sejlklub har indstillet alle aktiviteter, og
derfor er følgende kommende aktiviteter aflyst:
Aflyst: Den ordinære og den ekstraordinær
generalforsamling den 26. marts
Aflyst: Skolebåde klargøring og tilrigning
21-22. og 28-29. marts
Aflyst: Sejlerskolens Informationsmøde
den 31. marts, klokken 18:00

Seneste aktivitet i bestyrelsen
På grund af de anbefalinger, som regeringen kom med
onsdag aften den 11. marts, valgte en enig bestyrelse
at aflyse generalforsamlingen den 12. marts - ligesom vi
siden har aflyst alle arrangementer og aktiviteter i
klubben efter instruks fra Gentofte Kommune.
Vi benyttede det planlagte bestyrelsesmøde d. 12.
marts til at lægge en foreløbig plan for, hvordan vi
kommer i gang med sæsonen, og hvordan vi håndterer
endnu en aflysning af den ordinære samt den ekstraordinære generalforsamling, der på det tidspunkt var
planlagt til den 26. marts - hvilket nu desværre har vist
sig aktuelt.
Kort fortalt vil den ordinære generalforsamling blive
afholdt, når dette er muligt, og der vil snarest komme
yderligere information om dette års kontingentsatser,
som var emnet for den ekstraordinære
generalforsamling.

Situationen er svær for alle
Vi henstiller at alle medlemmer følger
sundhedstyrelsens råd og vejledninger
Klubhuset, Sejlerhuset og Sandslottet må
ikke benyttes til møder, træning eller anden
social aktivitet.
Restaurant Sejlklubberne sælger mad ud af
huset. Vi opfordrer til at støtte Hovmesterens
initiativ! Link her til facebook

Basis medlem
Kontigent: 1.000,-

Flåde medlem
Tillægskontigent: 2.000,-

Kursus gebyr
Træning/undervisning: 500,-

SKS Sejlerskole, sæsonstart 2020
Vi må alle være klar til at give en ekstra hånd, så vi kan
nå at få skole-bådene klargjort, sat i vandet og rigget
til før første sejldag, som vi fortsat håber på bliver
mandag den 27. april kl 18:00.

Ungdom - sæsonstart
Vi starter op den 14. april kl. 17-19:00. Sejlerne deles
op i grupper, trænerne uddeler klubjoller og viser
børnene, hvordan man håndterer sin jolle. Følg med
på Facebook: SKS Ungdom

Den næste planlagte klargøring og tilrigning er den
18-19. april hvor vi håber at mange kan komme og
hjælpe - mere information skal vi nok sende ud, så
snart vi ved mere.
Se kalender her

Standerhejsning og gratis frokost for medlemmer
Søndag den 26. April kl 12:00 skydes sæson 2020
officielt i gang. Tilmeld dig på kontoret snarest så
Hovmesteren ved hvor mange sild der skal fanges ;-)
Fortsættes på side 2
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Peter Baunsgaard
udnævnes til
SKS Æresmedlem

Peter har taget hele turen gennem SKS fra elev, instruktør, bådsmand og skolechef, ligesom han sammen med
Mogge i mange år underviste sejlerskolens elever i
navigation.
Peter er Y1 skipper, SKSs DS godkendte måler og censor
ved duelighedsprøver og i mange år sad Peter i SKS-bestyrelse og var stærkt engageret i kapsejladsudvalget.
Peters binding til SKS, blev ikke mindre af, at han fandt
sin kone Tina på sejlerskolen.
SKS og havnens brugere har været så heldige, at Peter
tidligt lod sig pensionere, så han kunne give sejlerne og
værftet en hjælpende hånd.
Hele Peters liv har været på havnen eller søen, kun de 3
til 4 ugers skiferie om året har han ikke været at finde
på havnen.

I mere end 50 år har Peter Baunsgaard været aktiv i SKS.
Peter startede med at sejle på Bagsværd Sø bl.a. i sin
hjemmebyggede Optimistjolle.
I 1969 kom Peter til lokalområdet, da hans far i 1961
havde åbnet konditori på Ordrup Torv og blev straks
aktiv i SKS. Han meldte sig ind på Sejlerskolen og derfra
var hans livsbane i SKS lagt.

Nekrolog
Mogens Wæver ”Mogge” fik sine grundlæggende
sejlerfærdigheder i barndomsbyen Åbenrå og kom i
1964 til Skovshoved hvor han havde købt et lille fiskerhus på ”Øen”.
Mogge blev straks engageret i SKS hvor han var
instruktør og underviser på sejlerskolen, ligesom han
var censor ved duelighedsprøver.
Mogge var ivrig sejler hvor han en overgang var skibsreder med LM 22 Minerva og Lynæs 18 jollen Solvej,
men han var også kapsejler og deltog bl.a. i den store
kapsejlads fra Kapstaden i Sydafrika til Rio i Brasilien
sammen med Kai Nielsen og Niels Ehrhardt.

Navnlig museumsbåden ”Runa” har haft glæde af
Peter og havde vi ikke haft ham, er det ikke sikkert vi
havde kunnet løfte opgaven med ”Runa”.
Peter blev fejret på bestyrelsesmødet den 12. marts.
(ingen håndkontakt og med god afstand)
Stort tillykke Peter og god vind fremover!

Mogge var som sønderjyde en mand der holdt på
traditioner, når han med sin guitar underholdt med
sang til ”Gl. Skovsere”, Martha aftener med kendte
sejlersange og sange han selv havde skrevet.
Mogge var grundlægger og Kommandør på det nu
ikke længere eksisterende flaghold, der var den store
attraktion i forbindelse med SKS’s stævner og arrangementer på havnen.
Vi vil savne Mogge som dagligt indslag i SKS og på
havnen, og kan vist roligt konstatere, at det bliver
svært at finde hans lige!
Ære være Mogges minde

Foredrag om RUNA
Skovshoved Sejlklub afholder et foredrag om Danmarks
ældste lystfartøj, RUNA. Peter (SIF) Nielsen fortæller
Onsdag den 22. april, klokken 19:00 Se kalender her

Skrevet af Peter Nielsen

Dit nye medlemskort for 2020
Hent dit nye medlemskort hos Flemming på kontoret,
når klubben åbner igen. Skriv og aftal nærmere
mail@skovshovedsejlklub.dk eller ring på 40 21 61 05.

