
Afgifter 

Hvad koster en plads 

En plads kan købes eller lejes for  

1, 3, 6 eller 12 måneder ad gangen 

Kontingent i SHS 
Gældende for 2017 

Plads

type 

Max.  

Bådstørrelse  

Salgs-

pris  

Leje i 12 

måneder 

A 6 x 2,55 6.000  4.100 

B 7 x 2,55 13.000 4.600 

C+D 8 x 2,80 16.000 5.900 

E 9 x 2,80 18.000 6.400 

K+L 11 x 3,40 28.000 8.600 

Y 9 x 3,80 25.000 8.600 

Z 11 x 5,30 40.000 14.300 

Æ 11 x 3,80 32.000 9.100 

Ø 13 x 3,80 35.000 11.000 

Å 15 x 4,30 46.000 13.200 

Nøgle til slæbested (Depositum) 150 kr. 

Brug af slæbested                 pr. år  
(1. maj – 30. april)                  1 dag 

700 kr. 
100 kr. 

Kontraktgebyr ved privat handel 
med bådplads 

200 kr. 

Brug af el pr. kwt. 2,25 kr. 

Aktivt medlem 750 kr 

Passivt medlem 300 kr 

Klubhusbidrag (v/indmeldelse) 300 kr 
Vil du vide mere om 

 

Sejlklubben Hundige Strand  

og 

Havneøen Mågen 

Priser er gældende for 2018 

Mar2018 



Havnekontoret 
Havnekontoret er beliggende på Mågen straks på 

venstre hånd, når du kommer ind på havneøen.  

 

Havnefogedens kontortid: man-

dag til fredag kl. 12 - 13, samt 

onsdag kl. 16 - 18  

i perioden 1/4 til 30/9.  

Telefon: 43906759 / 40158618. 

Mail: maagen@greve-marina.dk 
 

Klubhuset 

Klubhuset er åbent for 

alle besøgende på hav-

neøen i dagtimerne.  I 

klubhuset er der toilet, 

bad og vaskeri. 
 

Café Mågen holder til i klubhuset. Her serveres 

varm mad og smørrebrød m.m.  
 

Strøm og vand er til rådig-

hed på havneøen og på bro-

erne. Der anvendes strøm-

kort. 

 

Søsætning og  bådoptag-

ning forestås af en privat 

vognmand med kranvogn . 

 

Mastekranen er forsynet med en 

elmotor. 
 

Masteskuret er aflåst, medlemmer 

har adgang med nøgle.  
 

Slæbestedet er  afspærret med en 

bom. Nøgle lånes mod afgift på 

Havnekontoret. 

 

Havnen er overvåget med video, vagter og bom. 

Klubaktiviteter 

Klubaftener 

afholdes en gang 

om ugen i som-

merhalvåret og 

en gang om må-

neden i vinter-

halvåret. 

 

Her mødes vi i klubhuset  over en kop kaffe med hjem-

mebagt kage og uformel snak om stort og småt. Ofte vil 

der være et maritimt emne på dagsordenen, som  knob, 

1. hjælp, mand over bord, instrumenter, motorvedlige-

hold og lignende. 

 

Derudover arrangeres en eller flere udflugter med et 

maritimt indhold.  

 

Sejlsæsonen indledes hvert år 

med standerhejsning i starten af 

april, efterfulgt af lidt hyggespis-

ning med lidt godt til ganen. 

 

Ligeledes afsluttes sejlsæsonen i 

starten af november med stander-

strygning og afriggerfest. 

 

Sejladser. 

I sommersæsonen afholdes en 

serie uformelle hygge-

kapsejladser, fælles for klubberne 

i Greve Marina, og som medlem 

kan du også deltage i Dansk Sejl- 

unions kapsejladser. 

 

Info om Havnen Info om SHS 

Information. 

Sejlklubben Hundige Strand (SHS) er hjemmehørende 

på Havneøen ”Mågen” i Greve Marina.   

 

Som medlem af SHS modtager du klubbens blad 

SØFORKLARING 3 gange årligt. 

 

På hjemmesiden www.sejlklubbenhundigestrand.dk,  

oplyses om aktuelle begivenheder i klubben. Desuden 

informeres der løbende via mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemskab af SHS indebærer samtidigt medlemskab 

af Dansk Sejlunion (DS), som udgiver bladet SEJLER 

4 gange om året. DS udbyder diverse kurser og giver 

rabatter på maritimt udstyr. Se DS hjemmeside. 
 

Hvis ikke du er rutineret sejler, er der mulighed for at 

få hjælp til praktisk sejlads af erfarne medlemmer. 

Info om aktiviteter 

http://www.sejlklubbenhundigestrand.dk/

