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Hundige Bådeklub
Fra strand til havn - 1
Af Ole Andersen, Ingvar Rudolfsson og Finn Borch Andersen

Optakten
I 1975 var der kun én rigtig havn og én sejlklub i Greve – i Mosede. Fra
stranden ved Olsbæk mod nordøst til Avedøre Holme, ud til ca. 800 m fra kysten, strakte der sig imidlertid en lang række lave sandøer bag hvilke der, på
vanddybder op til ca. en meter, alene ud for Hundige, lå flere hundrede småbåde for svaj eller ved små, private broer.

Sandøerne i 1973 som en hvid stribe ca. fra Olsbæk til ud for Vallensbæk.
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Disse både tilhørte hovedsageligt beboere på ‘strandsidens’ mange private
veje med strandret. Fremmede var i almindelighed ikke særligt velkomne til at
benytte disse veje, der stort set var eneste adgang til stranden. Med etableringen
af Køge Bugt Strandpark skulle alt det blive helt anderledes.
Da strandparkplanerne blev kendt i 1975, indså mange af disse småbådsejere hurtigt, at de ville miste deres svajeområde bag sandøerne. Kun én, Erik
Brynjolf Pedersen, gjorde dog noget ved det.
Brynjolf, der sammen med naboer på Vangeleddet havde strandret på matr.
4m lige syd for lejrklubben, forstod, at småbådsejerne måtte organisere sig,
hvis de skulle gøre sig håb om at blive hørt og tilgodeset, når Strandparken blev
anlagt. Han appellerede derfor i september 1975 i lokalavisen Sydkysten til at
småbådsejerne meldte sig hos ham. Det blev en skuffelse. Kun én meldte sig,
og så skete der ikke mere lige med det samme.
Efterhånden blev strandparkplanerne dog mere konkrete, og i februar 1976
havde Brynjolf held til at få en artikel på forsiden af Søndagsavisen, hvori han
igen appellerede til småbådsejerne. Den gav respons fra ca. 35 personer, og så
kom der skred i sagen.
Brynjolf og Ole Andersen, som kendte hinanden fra den lille bro ved matr.
4m samt Finn Borch Andersen, der havde meldt sig året før, besluttede at
forsøge at danne Hundige Sejlklub – som det første navneforslag lød på.
Med en annonce i Sydkysten samt sedler opklæbet i alle forretninger ‘langs
kysten’ blev der indkaldt til stiftende generalforsamling på Gersagerskolen den
11. marts 1976 kl. 19.
Dag og time oprandt. Kl. 19 sad der endnu kun en halv snes mennesker,
men kl. 19.15 var der mødt ca. 120 interesserede. Mødet kunne begynde.
Efter at initiativtagerne havde redegjort for deres ideer, og et kommunalbestyrelsesmedlem havde forklaret om strandparkprojektet, var der en livlig
debat. Herunder blev det bl.a. besluttet, at klubben skulle hedde Hundige
Bådeklub (HBK).
Aftenen sluttede med, at der blev valgt en bestyrelse bestående af:
Finn B. Andersen, formand; Henrik Hare, næstformand; Erik Brynjolf Pedersen, kasserer; Ingvar Rudolfsson, sekretær, samt bestyrelsesmedlem Ole
Andersen.

Sæsonen 1976-77
Efter den stiftende generalforsamling var medlemstallet ca. 60, men allerede et
par uger senere rundede HBKs medlemstal de første 100.
En stor del af de nye HBK-medlemmer boede i de nyere boligområder på
landsiden af strandvejen, og havde ikke tidligere haft båd. De havde ganske
enkelt ingen steder haft at gøre af deres båd.
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Ventelisterne for bådpladser i hovedstadsregionens havne var årelange og
området bag sandøerne ud for Hundige var, som nævnt, ikke umiddelbart
tilgængeligt for ‘uvedkommende’.
Disse nye medlemmer håbede naturligvis, at HBK kunne skaffe dem legal
adgang til vandet. Ikke bare i den nye strandpark – helst med det samme.
Nogen i bestyrelsen kom i den forbindelse i tanker om en ‘vej’ – en godt 10
m bred, helt tilgroet strimmel jord fra Hundige Strandvej ned til stranden
umiddelbart nord for Lejrklubben for Danmarks plads på strandsiden.
I kommunen vidste ingen, hvem vejen tilhørte – et vejareal er skattefrit! Ad
‘andre kanaler’ lykkedes det dog at opspore ejeren; en ældre, flink herre,
William Knudsen, i Hedehusene, som uden megen overtalelse lod HBK leje
‘vejen’ for 200 kr. det første år.
HBK havde fået sin første faste adresse.

Den første bro
Derefter blev der, for første gang, indkaldt til pligtarbejde for de medlemmer,
der havde ytret ønske om hurtigt at få plads til en båd.
Folk skulle selv medbringe egnede redskaber, og det kunne være svært for
dem som måske ikke havde en have. Derfor hjalp det godt, at en murermester
mødte op med en lille lastvogn fuld af godt værktøj.
Rydningen af ‘vejen’ for krat og mindre træer, så der blev skabt regulær adgang til stranden, samt bygningen af det første stykke bådebro, med plads til 34
både, begyndte en lørdag formiddag, den 1. maj 1976 og blev, ved en meget
engageret indsats af den brogede flok, afsluttet samme weekend.
Alt blev lavet med håndkraft.
Elektricitet var der intet af, og det
var længe inden nutidens batteridrevne værktøj kom på tegnebrættet.
Materialerne til broen var
overvejende brugte og fremskaffet til favørpris af forskellige
medlemmer. F.eks. var fortøjningspælene kasserede damprør
fra Carlsberg, og brodækket var
brædderne fra hylder i et nedlagt
ostelager.
To måneder senere blev broen, på samme vis, udvidet med endnu 30 pladser, og den 5. juli 1976 nåede den op på 110 bådpladser.
Halvvejen til Sverige – som der blev sagt.
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HBKs bådebro 1976 til venstre. Til højre Lejrklubben for Danmarks bro.

Pladserne ved broen blev besat, lige så hurtigt de opstod. Med både, der
hidtil havde ligget for svaj, og med mange nye, små sejl- og motorbåde.
Bådforhandlerne i området havde en helt sikkert en god tid, som følge af de
muligheder, som HBK og dens nye bådebro havde skabt. De kvitterede ved
altid at være imødekommende med hensyn til at tegne annoncer, sponsere
præmier etc. etc.
Man skulle forlods have tildelt sin bådplads af ‘brofogeden’. En dag kom
der dog alligevel bare en gut vadende ind fra indsejlingen mellem sandøerne
med en lille motorbåd på slæb i et reb over nakken. Inde ved broen sagde han:
»Dav´, er det her, man kan få en bådplads ?«
Det fik han så – og klubben et nyt medlem.
Det var en skøn sommer i 1976 og HBK-broen blev bl.a. udgangspunkt for
mange ture ud til sandøerne, hvor medlemmerne nød den dejlige strand, holdt
strandparties, dåb af nye både osv.
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Øerne havde været under dannelse siden begyndelsen af 1900-tallet, og
nogle af dem havde efterhånden en ganske pæn bevoksning af marehalm.
Forskellige strandfugle ynglede på øerne, og på den tid af året angreb
fuglene ihærdigt alle ‘indtrængende’ mennesker, så længe disse bevægede sig.
Først når man satte sig ned et sted, faldt der igen ro over området.
Sandøerne dannede siden fundament for Strandparkens klitter. Den nye
kystlinie skulle nemlig følge sandøernes naturlige, ydre kystlinie med en
nøjagtighed på bare én grad. Ellers ville Køge Bugt fjerne det hele igen.
Midt på sommeren – sankthansaften – holdt HBK sin første standerhejsning
ved bådebroen. Et par hundrede medlemmer og andre fejrede sammen aftenen
med spisning, sang og musik. Medlemstallet havde da rundet 250.

Grundet de snævre forhold på land var sankthansbålet anbragt på en tømmerflåde et stykke ude i vandet. Båltalen holdt Greves borgmester, Jørgen
Bach, stående i et optimistjollestativ.
Han fremhævede bl.a. det positive ved, at man i Hundige Bådeklub, kunne
samles om en idé og selv sætte arbejde og midler ind på at gennemføre denne –
i stedet for bare at forvente at det offentlige sørgede for det hele. Den sidste
bemærkning skulle klubben komme til at erfare betydningen af.
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Standeren er sat ved den første bådebro.

Ingvar Rudolfsson og Jørgen Bach.

Hejsningen af HBKs første stander blev højtideligt foretaget af bestyrelsens sekretær, Ingvar Rudolfsson. Standeren var til lejligheden syet af hans
hustru, Inge, og havde bogstaverne HBK i gult på en lyseblå flagdug.
HBK-standerens endelige udseende blev den følgende
vinter valgt ved en konkurrence, hvor et udvalg valgte
mellem en række standerforslag indsendt af medlemmerne. Indsendernes identitet blev naturligvis holdt skjult for
File ?
udvalget. Mærket med vikingeskibet var et ‘telefonkradseri’ af Finn B. Andersen.
Den store blå/gule stander blev også benyttet ved
standerhejsningen det følgende år. Det nye mærke dukkede da først op på brystet af nogle hvide t-shirts, som klubben havde fået
lavet.
I 1976 havde HBK-medlemmerne mange børn i skolealderen. Disse børn og
unge, der til stadighed havde deres gang ved bådebroen, ville ikke nøjes med at
være tilskuere til de voksnes fornøjelser. De ville sejle selv.
Det næste, der skulle fejres, blev derfor starten af HBKs juniorafdeling. Den
18. juli 1976, en dejlig søndag formiddag, indviedes de unges afdeling af
klubben, og der blev holdt dåb over tre nye, klubejede optimistjoller. Suppleret
med en lånt jolle havde juniorafdelingen således i 1976 over fire optimistjoller,
der blev benyttet af 30 unge. Desuden var der fire private joller. Da det kneb
med tilstrækkelig vanddybde i området bag sandøerne, blev der fremstillet
kortere stiksværd til optimistjollerne.
Det hele blev ledet af Ole Andersen, assisteret af en række voksne medlemmer der, som instruktører m.v., fulgte de unge rundt på banen i egne både.
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Et ‘privatsponseret’
villatelt
tjente
som
omklædningsrum for de
unge. Det kunne jo ikke
undgås at nogen af og til
kæntrede med jollen, og
måtte gøre brug af det
medbragte skiftetøj.
I vinteren 1976-77
nåede antallet af juniormedlemmer 60, og
mange af de unge deltog
i HBKs sejlerskole en
aften hver anden uge.
Det var en samling friske
unger, og nogen af dem
var meget unge. Da de den første teoriaften på Gersagerskolen fik udleveret de
flotte undervisningshæfter, indkøbt fra Dansk Sejlunion, begyndte en lille fyr
bagest i lokalet at græde. På spørgsmålet om hvad han dog var så ked af det,
snøftede han: »Jeg kan ikke stave og læse!«
Ca. 30 af de voksne medlemmer deltog samme vinter i et navigationskursus
med henblik på at bestå den teoretiske del af Duelighedsprøve for Lystsejlere.
FOF Greve, havde på HBKs foranledning oprettet to ekstra aftenskolehold.
Efter alt det gode vejr i 1976-sommeren måtte klubben den 13. oktober inkassere en dramatisk lussing fra vejrguderne. Af hensyn til bådejere, der ville
drive
lystfiskeri,
havde bådebroen
fået lov at stå til
den 24. oktober.
Dette viste sig at
være en letsindig
beslutning.
En
kraf-tig østenstorm
be-gyndte den 12.
om eftermiddagen,
og
forårsagede
allere-de om natten
at en del både rev
sig løs og kom til at
ligge og skubbe til
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broen og nabobådene. Ved midnatstid lykkedes det at få fjernet de løse både,
men om morgenen den 13. var alt kaos. Bådene lå hulter til bulter oven på og
under hinanden. Nogle både var sunket og andre drevet væk. Den stor platform
fra brospidsen lå ca. en km længere nede ad stranden. Ved en kæmpeindsats af
en lille flok medlemmer – der ellers skulle have passet deres job – lykkedes det,
med en til tider utrolig opfindsomhed, at redde de fleste både i land. Broen fik
nogle kraftige knubs. Dagen derpå kunne der læses om væltede træer, afrevne
tage osv.
Den 5. november 1976 sluttede HBK sin sæson med en stor afriggerfest.
150 medlemmer mødte op på Gersagerskolen til spisning, musik og dans.
Alle dem, man ellers kun havde set i gamle bukser, waders eller minimal bikini,
stod nu pludselig der, flotte, i henholdsvis lang selskabskjole og habit.
Forbløffende!
Også afriggerfesten var et ‘selvgjort og velgjort’ arrangement. En flok
medlemmer tilberedte hele festmiddagen i skolens store køkken, og tre musikere, der havde lært hinanden at kende ved bådebroen, dannede til lejligheden
en trio, der leverede musikken. Det blev i det hele taget ‘måden at gøre det på’ i
de kommende år.
En følgende februarnat gjorde Ole Andersen sig denne status over Hundige
Bådeklubs første sæson:
Hvor er det længe siden, det var sommer!
Sommeren 1976 i HBK – hvad var det egentligt?
Jo, det var hvide knoer om en rorpind for første gang,
men også et blussende drengeansigt, hvor hvert et træk var glæde.
Det var hvidt sand, bare bryster, Ellens kolde øller, Grethes kaffe
og Aksels kanelstang – én stang til tyve mennesker.
Det var en pjaskvåd Hannibal for fuldt drøn tværs over en flok solbadende.
Det var mariehøns i tusindvis, alle vegne, i håret, i leverpostejen,
i de lune tarteletter, og i Yvonnes trusser.
Det var Ejners stolthed over den største ål i hele verden – næsten da,
og Inger og Eriks flytten i ny båd.
At ‘Slap af’ var blevet for lille, kunne enhver se.
Det var solglitrende hav en stille morgen med sølvgrå hejrer i vandkanten,
og mørk nat på platformen med gode venner – så stille, så mørkt,
så meget nat, så dejligt, at vi blev stille i mælet.
Det var den sommer, hvor nogles drøm om en klub og en bro
blev til virkelighed.
Tænk; HBK har allerede skabt gode, varme minder!
Sammen skal vi snart skabe nye – sammen skal vi have det rart.
Hvor er det godt, en ny sommer er på vej!

Sådan var det. Et år fyldt med gode oplevelser og en masse nye venner var
gået. Det var tid, at tænke på det næste.
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Op til årsskiftet 1976-77 havde HBK ca. 500 medlemmer. Det var blevet
vanskeligt at holde alle orienteret om, hvad der skete med hensyn til medlemsaktiviteter, havneplaner og andet vigtigt. Klubben måtte have sit eget blad.
Ingvar Rudolfsson påtog sig opgaven som bladets første redaktør. Bladets
navn kom ved en pludselig indskydelse, da han så en bådmandspibe på disken i
Tempo Både. Naturligvis – det er jo et maritimt kommunikationsmiddel! Det
gik forholdsvist nemt at skaffe annoncør- og sponsorstøtte fra strandområdets
erhvervsdrivende og andre. Da der så også var fundet et billigt trykkeri ved
Ringsted, kunne Bådsmandspiben udkomme første gang den 1. januar 1977.

Tegningen af en bådsmandspibe på bladhovedet har, med skiftende redaktører, haft et lidt forskelligt udseende. Herover til venstre: Den oprindelige fra
1977, der blev brugt til 1981.
Det var også i vinteren 1976-77, at det musikalske medlem nr. 12, Axel
Knudsen, af egen drift, forfattede det, der blev HBKs klubsang.
Melodien er af Victor Cornelius
(1897-1956) og indgik i filmen
‘Barken Margrethe af Danmark’
Klubsang for Hundige Bådeklub
i 1936. Ingen kan helt huske,
hvornår sangen blev lanceret
I det lille rige, her ved Køge Bugt
første gang i klubben, men den
ligger Hundige så smukt.
blev populær. Unge som ældre
Vi har kønne piger og en dejlig bro
og en båd’klub så go’.
kunne synge med på den.
Nogle år senere var der et
Der er mange klubber i det lille land,
sejlertræf i Bøgeskoven med
men der er kun én for mig.
deltagere fra fire Køge BugtNår jeg sejler ude på det store vand,
HBK jeg tænker på dig.
klubber. Under den fælles
middag, der fyldte traktørstedet,
Står jeg i en stormfuld nat,
startede der en sangdyst mellem
ene ved mit store rat,
klubberne.
fjernt fra både hjem og havn,
Da HBKerne, som de sidste,
så nynner jeg dit kære navn.
havde sunget deres klubsang,
Jeg i mine drømme ser den lille bro
blev der først lidt stille. Så beog de lyse bøgetræ’r –
mærkede en fra en anden klub
i det lille rige, her ved Køge Bugt:
højlydt: »Den kan vi andre sgu’
Hundige – du ligger så smukt!
ikke stikke.«
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Lokalplaner
Som nævnt var planerne om Køge Bugt Strandpark den direkte foranledning til dannelsen af Hundige Bådeklub. Arbejdet med at skaffe klubben et
fremtidigt hjemsted kom naturligvis derfor til at fylde meget i bestyrelsens og en
række andre medlemmers kalendere de følgende år – ligesom det vil gøre det i
denne beretning.
I foråret 1976 blev anlægsplanerne for Køge Bugt Strandpark fremlagt for
borgerne med henblik på vedtagelse som en ny lokalplan nr. 54.1. For HBK var
det vigtigt at søge indflydelse allerede på dette tidspunkt.
I Greve blev der afholdt udstilling af planerne og nogle borgermøder, hvor
der kunne stilles spørgsmål til politikere og ingeniører fra kommunen og I/S
Køge Bugt Strandpark.
På villavejene ned til Hundige
Strand var der en udbredt uvilje mod
I/S Køge Bugt Strandpark
etableringen
af
Køge
Bugt
Etableringen af Strandparken blev
Strandpark. Derfra blev der indgivet
forestået af et fælleskommunalt inter60 indsigelser med mere end 500
essentskab
med
deltagelse
af
underskrifter imod lokalplanforslaKøbenhavns og Roskilde amter,
get. Kun få fik dog særlig
Københavns
og
Frederiksberg
indflydelse.
kommuner
samt
beliggenhedsDebatten på borgermøderne var
kommunerne
Hvidovre,
Brøndby,
til tider skarp. Bedre blev det naVallensbæk, Ishøj og Greve. De
turligvis ikke af, at Strandparkens
samlede
anlægsudgifter
for
formand, Per Kaalund, lejlighedsvis
Strandparken beløb sig til 127 mio. kr.
optrådte ‘noget upoleret’. StrandHeraf udgjorde råhavnene 36 mio. kr.,
parkmodstanderne holdt ud til det
der blev finansieret med et lån fra
sidste. Så sent som det følgende forår,
Hovedstadsfonden.
Det
skulle
da anlægsarbejdet skulle starte,
tilbagebetales af bådpladshaverne. De
ytrede deres talerør, ‘Komiteen til
resterende 91 mio. kr. blev betalt med
bevarelse af naturen ved Køge Bugt’:
17 mio. kr. fra staten og 74 mio. kr. fra
»Samtlige bådebroejere ved Hundigeinteressentkommunerne.
kysten opfordres til at stå fast på den
hævdvundne ret til at have broer og
både liggende for enden af villavejene«.
Hele det slagsmål søgte HBK at holde sig ude af – hvilket stort set lykkedes.
Uanset hvad der ville ske, var det jo alligevel en klar forventning hos
medlemmerne, at klubben arbejdede på at skaffe dem et fremtidigt sted at have
deres både. Lokalplan 54.1 – inklusive forslag til placering af en småbådshavn
ud for Rørsangervej – blev vedtaget medio august 1976. HBK var kommet ‘på
lystavlen’ – troede den.
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Havneprojekter
Helt fra start ville HBK principielt helst holde sig mest mulig fri af Strandparkens eget store havneprojekt og hellere nøjes med noget mindre dyrt.
Det havneprojekt fra Strandparken, som man på det tidspunkt kendte til, var
fra 1973, og virkede både kedsommeligt og kostbart.
Ud af hvad der i medlemskredsen kunne mobiliseres af teknisk og økonomisk kunnen, blev der derfor nedsat et havneudvalg, som skulle udarbejde
projektforslag – inklusive budget – til en havn med plads til 500 småbåde.
Det blev til i alt tre HBK-projektforslag, inden Strandparken selv fremkom
med et projekt, man kunne enes om.

Bådmål
Som ramme for havneudvalgets projektering og beregninger blev det besluttet,
at en ‘småbåd’ for HBK maksimalt havde målene:
Længde 6,70 m (22 fod), bredde 2,60 m og dybgang 1,0 m.
På beslutningstidspunktet var ingen både i klubben så store.
Beslutningen var nødvendig for, at havneudvalget kunne lave et relevant
projekt, hvor såvel økonomi, funktion som sikkerhed var optimalt tilgodeset.
Længde/bredde-målene havde betydning for broernes længde og afstanden
imellem dem. Dybgangen havde betydning for uddybningsbehov, pælelængder
m.v. Allerede fra de følgende sæsoner, hvor der i ‘nødhavnene’ ved Vallensbæk
og Ishøj var mere vanddybde end ved Hundige, gav bådmålene dog – helt
uundgåeligt – anledning til ikke så få diskussioner, når medlemmer ønskede at
anskaffe både, der var større end det tilladte.
Det var ikke rart at skulle begrænse medlemmer i deres udfoldelser, men
indtil man nøje kendte klubbens muligheder og omkostninger ved at skulle
etablere sig i Hundige Havn, kunne der ikke blive tale om at ændre på målene.
Tilgang af større både imod tab af nogle mindre ville også være uacceptabelt. Der skulle stadig være mening i det opståede motto: HBK – plads til de
små! Anlægget på havneø Mågen i Hundige Havn viste sig heldigvis at give
mulighed for nogle lempelser af bådmålene. Nogle år senere, efter supplerende
uddybning og andet i et område ved havneøen, bortfaldt bådmålene helt.
Årsagen hertil var primært en markant tilbagegang i efterspørgslen på småbådspladser. Så måtte man naturligvis lave nogle større.

Opsparingsordning
Da HBKs havneudvalg i sommeren 1976 havde lavet sit første projektforslag
til en småbådshavn, stod det klart, at der ville blive brug for mange penge.

11

Bestyrelsen forberedte derfor en ordning, som, efter godkendelse på generalforsamlingen i 1977, betød, at alle medlemmer, der ønskede bådplads i
klubbens kommende havn, skulle opspare 2000 kr. ved indbetaling af 100 kr.
om måneden til en særlig HBK-byggekonto i Forstædernes Bank, Greve.
Opsparingsordningen tjente flere formål:
- Den sikrede, at HBK havde en vis startkapital den dag, man kunne
begynde sit havnebyggeri i Hundige.
- Den sikrede medlemmerne kreditværdighed, idet man siden, som
aftalt med banken, ville kunne låne resten af beløbet til betaling for
en bådplads imod sikkerhed i indskudsbeviset for bådpladsen.
- Den skabte klarhed over hvilke medlemmer, der, når det kom til
stykket, reelt ønskede – og ville betale for – en bådplads.
- Endelig gav ordningen HBK troværdighed hos dens modparter –
først Greve Kommune og Strandparken, og siden også hos de entreprenører, man skulle entrere med. Alle ville naturligvis se det
sandsynliggjort, at klubben økonomisk kunne gennemføre det, den
ville iværksætte.
Opsparingsordningen fungerede i alle henseender efter sin hensigt. Godt 15
pct. af medlemmerne faldt fra, da ordningen startede, men en hel del nye kom til
undervejs.
Da opsparingen sluttede med udgangen af 1978, havde HBK derfor en
startkapital på 735.000 kr. på byggekontoen – og sikkerhed for, at man også
kunne skaffe resten af pengene til sit havnebyggeri.
Samtidig havde klubbens egenformue nået ca. 100.000 kr. til brug for det
kommende byggeri af et klubhus m.v.

Behovet for bådpladser
Interessen for bådpladser var generelt stor i de år, og, som tidligere nævnt, var
der ventelister på pladser i alle havne nær København.
Strandparkhavnene ville kunne rumme ca. 4000 bådpladser, afhængigt af
størrelsen. Den reelle interesse for at få plads i en af de nye havne, var dog
ukendt. I maj 1977 oprettede Strandparken derfor sin egen venteliste.
Listen var opdelt i tre grupper, hvoraf den første var for bådejere, der tidligere havde haft båden liggende i strandparkområdet. De to andre grupper var for
tilkommende bådejere, alt efter hvor hurtigt de meldte sig.
Prisen for optagelse på ventelisten var 100 kr. Sit nummer på ventelisten fik
en bådejer efter lodtrækning inden for hver gruppe.
I januar 1978 var der indkommet 3000 sådanne ansøgninger om bådplads.
Heraf i Hundige Havn: 406 for HBK, 589 for HH og 252 fra bådejere uden
klubtilknytning. I alt 1246.
Visse ville nok falde fra, når det blev alvor, men alligevel: Det så godt ud.
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Mange forslag
Som ændringsforslag til byplan 54.1
indgav HBK i juni 1976 et forslag om
en havn for 500 småbåde på vestsiden
af Hundige Havn, ud for Hundigeparken.
Forslaget blev afvist af Greve
Kommune grundet vanskelighederne
ved at skaffe anlægget (større end
Mosede Havn) en sikker adgang fra
Hundige Strandvej.
I stedet foreslog kommunen en
nordligere placering, således at
adgangen kunne ske fra Hundige
Havnevej.
Det forslag blev optaget i byplanen. Samtidig bad Greve Kommune HBK-havneforslag juni 1976.
Strandparken påse, at der også blev
lavet småbådsanlæg i de nye havne, samt pålægge entreprenørerne ved
strandparkbyggeriet at sikre områdets både sejladsmuligheder i hele
anlægsperioden.
Som indeholdt i byplanen indgav HBK så i januar 1977 forslag til
en nordligere placering af sit havneanlæg.
Stadig på vestsiden af Hundige
Havn, men nu i området ud for Rørsangervej, hvor der kunne blive
adgang til/fra Hundige Havnevej.
Også dette forslag blev dog sluttelig afvist af Greve Kommune.
Denne gang grundet protester fra
de nærmeste beboere ved stranden.
HBK søgte at forhandle med beboergruppen, men kom aldrig derfra
med andet end krumme tæer.
Dette andet havneforslag blev lavet
sammen med den gruppe, der, i februar 1977, stiftede Foreningen
Hundige Havn (HH), som senere
HBK/HH-havneforslag januar 1977.
blev til Sejlklubben Køge Bugt.
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Strandparkens havneforslag 1973/77.

HBK/HH – havneforslag august
1977.

Da også forslaget om en
HBK-havn ud for Rørsanger-vej
blev afvist, var man – som det
man ville starte på – i foråret
1977 stort set tilbage ved Strandparkens 1973-forslag.
HBK og HH syntes dog
fremdeles, at det var et meget
kedeligt forslag, der ydermere
kun gav plads til 823 både.
HBK og HH mente, at der burde
laves to adskilte havneanlæg for
tilsammen 1200 både – 500 for
HBK og 700 for HH.
De flere bådpladser ville
betyde en mere effektiv udnyttelse af havnebassinet og lavere
anlægsudgifter pr. bådplads.
På det grundlag indgav HBK
og HH i august 1977 endnu et havneforslag. Også dette forslag havde adskilte
anlæg, som ville gøre det hele mere
overskueligt og hyggeligt samt tillade, at
man kunne have forskelle i udførelse og
standard.
Forslaget førte til mange, resultatløse
forhandlinger med Strandparken i løbet
af efteråret 1977.
Situationen var tilsvarende for de
andre strandparkhavne.
Heller ikke der ville klubberne have
de kedelige, dyre havne, og havde selv
andre ideer.
Der var derfor i hele denne kritiske
fase et fortrinligt samarbejde imellem
klubberne overfor Strandparken.
Mens de nævnte forhandlinger stod på,
var et par beslutningstagere fra
Strandparken blevet opmærksomme på
en ny havn ved Nivå, som havde en
mere spændende udformning end tidens
traditionelle lystbådehavne.
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Man fik derfor formidlet, at arkitekten bag Nivå-havnen, Dan B. Hasløv, der
selv var aktiv sejler, blev bedt om at lave forslag til indretning af strandparkhavnene.
Det foregik diskret, idet der næppe er tvivl om, at strandparkklubberne
ellers havde rendt den nye arkitekt ‘på dørene’ med ‘gode ideer’.
I november 1977 kunne Strandparken således, lidt uventet, præsentere Dan
B. Hasløvs forslag – ø-havnene. ‘Den kunstige skærgård’, som arkitekten
kaldte sit forslag, vandt meget hurtigt bred accept blandt havnenes kommende
brugere.
Efter en utrolig masse vanskeligheder var der nu endelig udsigt til, at sejlerne kunne få nogle gode, brugervenlige havne med hyggelige miljøer og en
god udnyttelse af de investerede midler. Som allerede påvist af HBK og HH,
kunne der f.eks. udmærket blive plads til ca. 1200 både i Hundige Havn.

Hundige Havn som den blev præsenteret i ø-havnsforslaget af 1977.

Så vidt, så godt. Nu vidste man hos HBK endelig, hvad man havde at arbejde på. Klubbens fremtidige hjemsted var sikret. Man kunne gå i gang med at
planlægge udførelsen af sit selvbyggerprojekt på havneø Mågen.
I forhold til Strandparken kunne forhandlingerne om havnenes finansiering
og administration nu begynde. Det skulle heller ikke blive let.
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En bådejer skriver om sin begrundelse for at melde sig ind i Hundige
Bådeklub:
»Da vi boede på Rørsangervej, havde vi en lille motorbåd liggende ved
en badebro for enden af vejen. Båden brugte vi til lidt småfiskeri, og når
vi skulle ud til ‘Sandøen’ for at bade. Det var imidlertid ikke altid, at det
lykkedes at blive flydende, når der var lavvande. Det var der som regel i
de varme måneder om sommeren, hvor et havbad netop ville være
forfriskende. Vi havde nogle oppustelige plasticruller, som vi trak båden
ud på, og ofte lykkedes det, at få den flydende. Derefter stagede vi os
ud til en dybde, hvor vi kunne sænke motorbenet og starte motoren.
Da jeg så i Sydkysten, at nogle, der havde de samme problemer,
ville starte en klub, for at få indflydelse på planerne om en havn i
Hundige, mødte jeg op til den stiftende generalforsamling den 11. marts
1976. Jeg troede på, at hvis vi blev mange nok, kunne vi få indflydelse
på havnens placering og indretning.«

At skaffe folk et sted at sejle fra, var helt klart den store, overordnede opgave
for HBK i dens første år. Ikke mindst fordi mange medlemmer havde endnu
mindre vand at sejle i end ovennævnte bådejer.
Alle andre aktiviteter i klubben opstod heldigvis næsten af sig selv, så snart,
der var et sted at sejle fra. Var der det, blev det straks brugt som afsæt for at
iværksætte noget nyt, som måske førte til behov for det næste osv. osv.
Bestyrelsen havde det i den henseende let. De fleste initiativer kom fra
medlemskredsen, og som regel bad man bare om lov til at gå i gang – kun
sjældent også om penge. Når man byggede broer af gamle byggematerialer, var
det klart, at der ikke var så meget at komme efter i den henseende. Man fandt
selv på løsninger. Hvem der gjorde hvad sammen, fandt medlemmerne som
regel også selv ud af. Bl.a. det fælles arbejde med at bygge bro, gjorde nærmere
præsentation unødvendig. Et nyt initiativ blev derfor ofte søsat med ordene:
»Vi er nogle stykker, der har talt om. …«
For klubben som sådan var det nærmest ideelt. Aktiviteterne opstod stille og
roligt, efterhånden som de kunne realiseres, og der var nogen, der ville gøre det.
HBK blev således, uventet hurtigt, ikke så lidt af en ‘rigtig sejlklub’.
Hundige Bådeklub kom godt i gang. En flok mennesker, der først kun havde
det til fælles, at de manglede plads til en båd, skabte i fællesskab på kort tid,
med summen af deres evner, muligheder og virkelyst, ikke blot nogle synlige
resultater, men også en klub med en bemærkelsesværdig korpsånd.
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