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Generelt

2022 blev et stille år, hvor det handlede om at få afsluttet igangværende projekter og fokusere på at 
økonomien i klubbens kasse igen kunne vokse lidt, da vi får brug for flere midler til de næste store opgaver 
på havnen og i vores klubhus.

Stigende priser er blevet en udfordring der kommer til at kunne mærkes i årene fremover. Både energi og 
materialer er noget der er steget langt mere end inflationen, og da vi bruger rigtig mange materialer, og 
rigtig megen energi, kan vi se et behov for at skulle afsætte flere penge til dette.

Bro 3 afslutning, tag på vores kajakhus og sten på havnepladsen, har været de primære opgaver for 2022. 
Godkendelse til tag på kajakhuset havde en meget lang behandlingstid, fordi det både skulle forbi 
kommunen og kystdirektoratet. Sten på pladsen har været et emne i mange år, men beslutningen har vist 
sig at være helt rigtig. Vi har ikke vandpytter når det regner, og vi slæber ikke grus med ned i bådene eller 
op i klubhuset.

I 2023 vil vi fortsat have fokus på vedligehold af vores havn og klubhus. Hvis man kigger frem mod 2030, så 
har vi flere ting i kikkerten. Bro 4 skal udskiftes, eventuelt med en flydebro, renovering af vores toiletter på 
1.sal, udskiftning af stole i klubhuset, masteskur uden for klubhuset, samt bedre klimasikring af vores havn 
og plads. Bro 2 holder heller ikke evigt.

Igen i år har mange frivillige været i sving og det er meget værdsat, for uden den store indsats ville vi være 
nødt til købe os til meget mere hjælp. Vi har et stort ønske om at få flere af de ”nye” medlemmer med ind i 
gruppen af frivillige, der udfører opgaver på havnen som for eksempel udskiftning af pæle, pasning af vores 
plads, reparation af broer mm.

Jørgen Binzer har i mange år været den primære person i forbindelse med optagning/isætning. Jørgen vil 
gerne træde tilbage, og derfor er vi i gang med at skabe nye rammer for dette arbejde og ser måske, at vi 
skal have flere personer til at deltage. Der skal lyde en stor tak til Jørgen for den indsats han har leveret i 
mange år efterhånden, hvor både vognmand og medlemmer, med en kærlig men bestemt hånd, er blevet 
styret rundt på pladsen.

Økonomi

Klubbens økonomi er sund og bankkontoen godt polstret. Vi har et forholdsvis stort indestående i banken, 
og det vil vi gerne blive ved med at have. Vi betaler ikke længere negative renter, men får alligevel heller 
ikke så meget den anden vej. Men den store kapital finder bestyrelsen både fornuftig og nødvendig, da 
fremtiden nok ikke vil give os færrer storme og oversvømmelser. Hvis havnen en dag bliver hårdt ramt, kan 
vores kapital hurtigt blive udhulet. Bestyrelsen har fortsat den holdning, at vi skal være selvfinansierende.

Klubben har som sagt haft et forholdsvist lille aktivitetsniveau i 2022. Vi har haft fokus på at have en 
fornuftig styring af økonomien, så vi kan få råd til at lave større projekter senere. I 2022 havde vi 
budgetteret med et overskud på 108.000 kr før afskrivninger, men med en flittig økonomiopfølgning, 
mådehold og en sund indkøbskultur, er vi endt med et overskud, som er dobbelt så stort. 

Klubbens driftsudgifter vil som sagt stige fremadrettet på grund af den generelle prisudvikling, men vi bliver
formentlig ekstra hårdt ramt, når især materialer stiger med 15-20%, som er noget mere end den 
almindelige prisudvikling på 7,7%.

I 2023 vil vi også gerne komme ud med et stærkt overskud, så vi kan sikre os, at der om føje år bliver råd til 
at komme i gang med større projekter. 
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Havnen

Vi er fortsat heldige at have vores flittige onsdagshold af ”havnebisser”, der trofast møder op i alt slags vejr 
og arbejder med de foreliggende opgaver. 

På havnen er der i år gennemført; afslutning af bro 3 og molehoved, stenbelægning på pladsen, udskiftning 
af havne pæle, opretning af mole 1 og reetablering af græs, reparation af bom, tag på kajak stativet, 
indvendig vindtæt og gennemsigtig beklædning af porte til masteskuret, så vi bedre kan arbejde i 
masteskuret om vinteren, men også for at modvirke træk under klubhuset og den medfølgende afkøling.

Vi oplever, at der kommer pæleorm i vores pæle, hvorfor det bliver nødvendigt at udskifte flere pæle end vi
plejer. Vi undersøger samtidig, om der findes pæle som er mere modstandsdygtige.

Husudvalg

Der er ikke lavet de store ting på huset i 2022 ud over vedligehold og småanskaffelser. Køkkenet er i januar 
2023 opgraderet med en ekstra ovn i normal størrelse, så man ikke skal tænde op i den store hver gang der 
skal bages boller. Derudover er det planlagt, at huset skal males og varmestyringen skal optimeres.

Kapsejlads

Det er ikke mange sejlklubber forundt, at have et så stort aktivitetsniveau som vi har i HSS. Mandag og 
onsdag fyldes fjorden af både kølbåde og OK-joller, som dyster ivrigt om at komme først og have det sjovt. 
Tirsdag fyldes fjorden igen af Sejlerskolen, og tirsdag og torsdag er der juniorsejlads.  Selvom 
juniorafdelingen er lille, så er det dejligt at se de hvide sejl på fjorden, og glade unge mennesker.

Hos kølbådene er det blevet mere almindeligt at sejle med 2 personers besætning (two-hand) og det betød 
at årets klubmester blev fundet i denne kategori og ikke med 4 personers besætning.

Singlehand for kølbåde bliver mere og mere populært. 16 både kommer som regel til start og afslutter 
sejladsen med evaluering og et stykke kage til kaffen.

31 OK-joller var igen i år tilmeldt ”VM på fjorden”, og i gennemsnit var omkring 20 joller på vandet til i alt 
38 kapsejladser på mandagsaftener gennem sæsonen. Der blev i oktober afholdt klubmesterskab med stor 
tilslutning. Konceptet med kapsejlads og efterfølgende grillpølser og røverhistorier fortsættes i 2023. 

I 2022 var HSS vært for et Wayfare stævne. En Wayfare er en stor 2 personers jolle. HSS er vant til at 
arrangere stævner og igen i år blev det er stor success, med en god sejlads afvikling og dejlig mad. Holdet 
bag stævnet fik megen ros fra deltagerne.

Junior

Det har været en udfordring at tiltrække nye juniorer til klubben i 2022, dette er ikke særligt for HSS, men 
en generel tendens i idræts klubber landet over. I 2023 vil vi gøre en ekstra indsats for at hverve flere 
juniorsejlere. Igen i år lagde HSS hus og havn til Furesø-lejren, hvor juniorer fra Furesøens sejlklubber 
kommer på besøg. Vores juniorer er selvfølgelig også med, og det blev en uge med et virvar af aktivitet - 
både på havnen og i fjorden.

Sejlerskolen

Sejlerskolen havde i 2022 18 elever, hvor flere også har vist interesse for at få en båd i Herslev 
efterfølgende. Sejlerskolen regner med at kunne tage 14 elever i 2023 og kan godt bruge flere erfarne 
sejlere til at undervise elever.



Formandens beretning 2023

Fest og kultur

I 2022 fik HSS igen stablet en sommerfest på benene, takket være en lille ivrig flok medlemmer som gerne 
ville tage tjansen med at danne festudvalg igen. Sommerfest er en tradition som mange værdsætter og 
bakker op om. Der var god stemning med lyden fra det lokale sømandsorkester.

I 2023 håber vi på flere gode fester.

Vi har fået et par stærke tovholdere på kultursiden, som i 2022 har arrangeret både kurser og foredrag. Der
er mange flere arrangementer og kurser på tapetet i 2023. 

Holdet; “de glade 60’ere”, som efterhånden er blevet til de glade 70’ere, laver stadig udflugter og andre 
sammenkomster. I 2023 er der planlagt en tur til Nakkehoved Fyr.

Svaj

Der var i 2022 ikke mange både for svaj, og dem der var, lå stille det meste af sæsonen. I 2023 udlægges 6 
svaj bøjer.

Vinterbadning

I 2022 nåede antallet af vinterbadere op på 240 glade medlemmer, som alle nyder godt af en tur i det kolde
vand og en svedetur i tønden. I skrivende stund er der 78 personer på venteliste. Vi planlægger først at 
optage nye medlemmer til efteråret 2023, hvis saunaen kan bære det. Vinterbadning er et stort aktiv for 
klubben, der både skaber liv på havnen om vinteren og bidrager positivt til klubbens økonomi.

Sjælland Rundt På Indersiden

Det var lidt skuffende at der kun var 104 deltagere i 2022 (der var 126 i 2021 og 136 i 2020); motorbådene 
udeblev pga. brændstofpriserne, og vi savnede flere 'faste deltagere' - også fra Herslev, der kun stillede 
med fem både. Forhåbentlig kan udviklingen vendes i år - sejladsen er nu en gang sjovest, når der er 125 
både eller flere.   

Isefjordkredsen

Vi deltager i kredsmødet, hvor årets sejladser planlægges - det meste er 'som det plejer', f.eks. med SRPI og
Sydfjordsstævne - som noget nyt introducerer Frederiksværk Sejlklub et stævne i September (uge 38), det 
bliver spændende at se, hvad de finder på. 

De seneste par år har vi nogle gange erfaret, at en sejlklub ikke har respekteret reserverede datoer - vi har 
meldt ud at HSS ikke deltager efter næste års møde, såfremt dette gentager sig i 2023. 


