Klubhistorie
GLF Gemmesider Nr.118.

29. årgang

Februar 2005

Hundige Bådeklub
Fra strand til havn – 3
Af Ole Andersen, Ingvar Rudolfsson og Finn Borch Andersen

Sæsonen 1980
Efter fire år med primitive anlæg i Hundige, Vallensbæk og Ishøj kunne
Hundige Bådeklub (HBK) endelig i februar 1980 flytte ind på Havneø Mågen i
Hundige Havn og begynde at bygge klubbens fremtidige, faste hjemsted.
Fra 1979-nødhavnen i Ishøj medbragte man alt brugeligt – skure, tømmer,
brofag etc. – som dels blev fragtet til Hundige ad vejen på lastbiler eller ad
stierne bag klitterne langs stranden på en påhængsvogn efter klubbens lille
traktor. Som det sidste sørgede nogle medlemmer med en ”gummiged” og en
lastbil for at bjærge 15 vognlæs af det grus, der i 1978 var blevet lagt på Ppladsen ved nødhavnen. Intet gik til spilde.
Den rå havneø, som HBK overtog fra entreprenøren, bestod af alt det – i hovedsagen ler – der var gravet op fra sejladsområderne omkring øen, og dens
overflade var mildt sagt meget mudret, også som følge af smeltevandet fra den
spredte sne, der endnu lå. Derudover var en stor del af havneøens sydlige del
stadig så blød, at man tit sank i til knæene, hvis man prøvede at færdes der. Det
område kunne entreprenøren først færdiggøre i 1981.
Forbindelsen til øen fra Hundige Havnevej var en midlertidig jorddæmning
lidt øst for den senere vej og bro. Dæmningen blev gjort farbar ved udlægning
af lejede jernplader.
Kun området, hvor klubhusene nu ligger, var rimeligt bæredygtigt, og der
blev der så lavet en arbejdsplads med grusbelægning foran og omkring de opstillede skurvogne.
Samtidig med indflytningen begyndte pæle, bjælker og brædder til de nye
bådebroer at ankomme. De mere end 600 tunge pæle - gennemvåde af
imprægneringsvæske - ankom i så store læs, at de ikke kunne køres ud på øen,
men måtte læsses af ved Havnevejen.
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Og så var det bare med at komme i gang. Inden der i løbet af foråret ville
komme vand i havnen var det vigtigste af alt, at få bygget de planlagte syv
bådebroer og slæbestedets nederste del. Nogle medlemshold gik derfor straks i
gang med at opmåle og markere, hvor på havnebunden, der skulle nedrammes
pæle til broer og fortøjning.

Pæle
Nedramningen af pæle blev foretaget af havneentreprenøren Aug. Jørgensen og
Troelsen A/S (AJT), som klubben havde hyret til arbejdet, og som mødte op
med et stort ramslag på larvefødder.
Til sikring mod isløft havde man hos HBK valgt, at pælene skulle rammes
med den tykke ende nedad. Derved viste det sig imidlertid vanskeligt at styre
pælenes retning ned i havnebunden og entreprenøren gik derfor over til først at
bore huller på ca. 2/3 af pælediameteren i havnebunden. Så gik ramningen af
pælene gik både hurtigt og præcist. Det hele viste sig ulejligheden værd da
havnen et par vintre senere var dækket af svær is, og ingen pæle løftede sig.
HBK-medlemmerne
skulle selv sørge for at
pælene blev lagt ud ved
nedramningsstederne.
Det skete ved at traktoren hentede 3 – 5 pæle
ved Havnevejen og
slæbte dem så langt ud
på øen, som det gik an.
Derefter slæbte hold a
fire mand pælene enkeltvis ned ad skråningerne og gennem sne,
pløre og pytter ud til
nedramningsstederne.
Et spand heste havde gjort underværker.

Bådebroer
De til broerne nedrammende pælepar skulle forsynes med tværbjælker og
skråstivere, inden man kunne begynde på brodækket. Da dette arbejde foregik
op til ca. 3 m. over havnebunden, måtte man hjælpe sig med småstilladser, som
man enten hængte på pælene eller slæbte rundt på. Det var med at passe på
boremaskiner og andet elektrisk værktøj. Ikke sjældent var der 20 cm. vand
under arbejdsstedet.
Det var oprindeligt hensigten at præfabrikere brodækkets 3,6 m. lange og
2,1 m. brede brofag komplet med bjælker og brædder, og derefter lægge dem
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ud over brobukkene.
Til værksted blev der
opstillet en stor, let hal
med presenninger over
stålbuer, som HBK
havde lånt. I hallen
havde
man
en
stationær rundsav til
opskæring af tømmer
og brædder i faste
længder, og et omfangsrigt arbejdsbord
som bedding for brofagene. Forsøget blev
en fiasko. De komplette brofag var alt for tunge at håndtere med håndkraft, når de skulle lægges
ud på broernes pælebukke. Det lykkedes at bygge bro nr. 3 på den måde, så
blev metoden droppet. Resten af brodækkene blev lavet på traditionel vis, hvor
brobjælkerne først blev lagt ud over pælebukkene og derefter belagt med
brædder. Det gik dog også ganske rapt. Dækbrædderne var forlods skåret af på
længde og blev sømmet fast med trykluftdrevne sømpistoler.
Inden der kom vand i havnebassinet nåede HBK-medlemmerne at bygge
bådebroerne 1 – 7. Med tilgang af nye bådpladssøgende blev det senere på året
nødvendigt at bygge bro 8, hvis pæle blev rammet ned af en lokal fisker.

Slæbested
Også slæbestedets nederste del var det vigtigt
at få lavet, inden der
kom vand i havnen. For
at skåne bunden på de
joller o.a., der skulle
bruge slæbestedet som
start- og landingsplads,
skulle dets nederste del
skulle være af træ –
brugte, jernbanesveller.
Svellerne blev boltet fast
på otte, godt 7 m. lange
betonfundamenter, der forinden blev udgravet og støbt fra lidt over ”normal
vande” og næsten ned til havnebunden.
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Generalforsamling
Midt i al byggeaktiviteten holdt Hundige Bådeklub ordinær general-forsamling
på Gersagerskolen d. 20. marts 1980. Der mødte ca. 200 personer, heraf 148
stemmeberettigede medlemmer. Forsamlingen var som vanligt beslutningsdygtig.
Ved valget til bestyrelsen skete der en del ændringer, idet to medlemmer,
Richard Hansen og Sven Mikkelsen, ønskede at udtræde af bestyrelsen, og Finn
B. Andersen ønskede at fratræde som klubformand for at kunne koncentrere sig
om arbejdet i havneudvalget og bestyrelsen for S/I Hundige Havn.
HBK´s nye bestyrelse blev:
Formand:
Erik Brynjolf Pedersen
Næstformand:
Martin Rasmussen,
Kasserer:
Helmer Djervig
Som bestyrelsesmedlemmer:
Finn B. Andersen, Jan Reimert,
Niels Søgaard og Bent Brygger.
HBK´s faste udvalg m.v. fik følgende ledere og deltagere:
Juniorafdeling / juniorsejlerskole:
Niels Søgaard / Kirsten Dittmann
Seniorsejlerskole:
Mogens Hansen
Festudvalg:
Jan Reimert
Havneudvalg:
Finn B. Andersen, Martin Rasmussen,
Bent Brygger, Eigil Volder,
Kaj Lykke Jensen, Niels Chr. Nielsen
Kapsejlads:
Rud Hammer Jensen
Jørgen Caspersen,Allan Johansen
Svømning:
Freddie Nilsson, Inge Mieritz
Yvonne Larsen
Redaktør Bådsmandspiben:
Rud Hammer Jensen
I bestyrelsen f. S/I Hundige Havn:
Finn B. Andersen, Martin Rasmussen

”Rådhuspladsen”
Centrum for byggeaktiviteterne var
pladsen oppe ved de gamle skure,
der var medbragt fra Ishøj, og som
efterhånden blev suppleret med
yderligere et par skure og en mindre
kontorpavillon. Alt erhvervet blot
imod afhentning. Pavillonen blev
udnævnt til ”klubhus” med et opholdsrum, kontor for pladsmanden
og et mødelokale.
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Der blev hurtigt etableret midlertidig vand- og eltilslutning, og Greve Kommune lånte klubben en
toiletvogn, hvis afløb skete
til en nedgravet tank, der
også var medbragt fra Ishøj.
En telefontilslutning - til
pladsmanden og af sikkerhedshensyn - blev der
også oprettet. Det var inden
mobiltelefonalderen.
Den tidligere omtalte
store værkstedshal stod
desværre kun kortvarigt,
idet den blev totalskadet, da
den lettede i en forårsstorm.
Heldigvis kom ingen til
skade. Til erstatning for
hallen blev der, til ly for
maskiner og materialer,
lavet et 12 meter langt,
sydvendt halvtag imellem et
par skure.
Halvtaget var, indtil det
måtte vige pladsen for de faste bygninger, desuden centrum for talrige arrangementer og sammenkomster i det næste par år.
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Redskaber
Det viste sig at blive beskedent, hvad klubben måtte indkøbe eller leje af
værktøj og redskaber. Når så mange skulle kunne arbejde samtidigt, var der jo
ellers brug for en hel del, men medlemmerne viste sig i almindelighed at være i
stand til selv at medbringe, hvad de skulle bruge til ”dagens opgaver”. Som i
de tidligere år, kunne alt fremdeles fremskaffes efter behov, uden at det behøvede at koste noget. Fra håndværktøj til store entreprenørmaskiner og en lastbil
med kran, der f.eks. ”lige” kunne hente et gratis skur. Et medlem lånte klubben
er stor traktor med frontskovl, som blev næsten uundværlig det næste års tid.

Mandskab
Havneudvalget og pladsmanden sørgede for at planlægge, hvad der skulle ske
og hvornår, samt at de nødvendige materialer var parat, når medlemmerne på
skift blev indkaldt til arbejde.
Flertallet af HBK-medlemmerne var absolut klar til at møde op, når de blev
bedt om det. Mange kom ofte af sig selv alligevel. Til gengæld var der også en
flok, som det var mere eller mindre umuligt at få til at komme og give en hånd
med. Over for dem havde klubben faktisk ingen magtmidler. Det havde
Toldvæsenet sørget for, idet ”væsenet” på et tidspunkt meddelte, at hvis det
rent juridisk blev en pligt at møde op og arbejde for at have ret til en bådplads,
så skulle der betales moms af alt selvbyggerarbejdets værdi. Var der derimod
ikke ubetinget arbejdspligt, skulle der ikke betales moms. Ubegribeligt, men
sandt, og det levnede ikke klubben mulighed for at bruge andet end mere eller
mindre høflige henstillinger.
Disse skulkere vakte naturligvis stor irritation og foragt, men noget stort
problem blev deres arbejdsvægring dog aldrig. De var et mindretal og der var
altid endnu flere medlemmer, der gerne ville gøre en ekstra indsats. ”Tordenskjolds soldater” er, som bekendt, en værdigfuld resurse i enhver forening. Vel
var det slidsomt, koldt og beskidt at bygge havn, men det var også sjovt og
spændende, sammen med andre at være med til at udrette noget, som mange
havde ment umuligt.
På et tidspunkt sendte Greve Kommune seks såkaldt ”adfærdsvanskelige
drenge” ned for at gå til hånde med havnebyggeriet. Kunne de klare at passe det
job i seks måneder, kunne de blive medlem af en A-kasse. Det blev en broget
oplevelse for pladsmanden, Ole Andersen, der bl.a. måtte henstille til det lokale
politi, at man ikke jagtede dem i nærheden af havnen, når de kom susende på
deres ulovlige knallerter. Så kunne de jo ikke møde til tiden. Tre af drengene
forsvandt ret hurtigt igen, men resten klarede perioden ud.
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Havneø Mågens nordlige del først i maj 1980. Adgang til øen var en dæmning
med stålplader. Røret til den senere bro ses lidt overdæmnngen.

Landarealerne
På grund af de problematiske terrænforhold på havneøen parkerede HBKmedlemmerne i begyndelsen af havnebyggeriet altid deres biler i rabatterne ved
Hundige Havnevej. I løbet af foråret meddelte det lokale politi imidlertid
pludseligt, at parkering fremtidigt skulle kunne ske på havneøen, ellers ville der
vanke bøder. Det blev et alvorligt problem, fordi klubben, på det tidspunkt,
ganske enkelt ikke havde penge til at belægge et større areal på øen med grus.
Byggekassens begrænsede midler var alle primært forudset at gå til opførelse af
havneanlæg i vandet. På tilkørselsvejen og arbejdspladsen ved skurene var der
blevet udlagt 35 læs grus plus de 15 læs, der var medbragt fra Ishøj. Så var der
ikke råd til mere.
Redningen blev, at det viste sig muligt at få ”rensede” slagger fra Vestforbrændingen tilkørt gratis. Med dem blev der så lavet en fast belægning på et
tilstrækkeligt areal af den nordlige – og mellemste, smalle del af øen. Som
tidligere nævnt var en stor del af havneøens sydlige del endnu i 1980 meget
blød. Det var derfor under alle omstændigheder begrænset, hvor store arealer
der kunne inddrages til parkering og senere opstilling af både på land.
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Slaggerne var noget grimt sort
stads og ”rensede” betød kun, at
genstande større end et par cm. i
diameter var sorteret fra. Når
slaggerne blev udlagt i et tykt lag og
tromlet godt ned, havde de imidlertid
en bæreevne som stabilt grus. Efter
nogle ganges regn forsvandt det sorte
støv fra overfladen. Tilladelsen til at
benytte slaggerne blev givet, da
havneøen
ikke
ligger
i
et
vandindvindingsområde, og fordi det
ler, den er opfyldt af, anses for
vandtæt.
Under arbejdet med at slæbe pæle ud i nærheden af nedramningsstederne
kunne det ikke undgås, at traktoren flere gange kom for langt ud i et blødt
område og sank i, så den ikke kunne komme derfra igen uden hjælp fra Falck
eller en af havneentreprenørens maskiner. Vovede man sig ud i et af de bløde
områder til fods, skulle man virkelig passe på. Flere måtte opgive at få gummistøvlerne med op, når de var sunket i, og kravle derfra på alle fire. Det var en
stående vits, at fandt man en hue ude i de områder, så havde man pligt til at se
efter, om der var en mand under.
Da sejlsæsonen startede, måtte det sikres at
bådejerne kunne komme ud til de nye bådebroer med fodtøjet i en
tilstand, som de syntes,
de kunne gå ombord i
deres både med. Der
kom de gamle brofag fra
tidligere års små bådebroer igen til ære og
værdighed. De blev
udlagt som ”stier” hen
over alle knoldene og
mudderet. De gamle brofag gjorde i det hele taget god fyldest til mange formål,
indtil de efterhånden endte deres dage på sankthansbålene de følgende år.

Vand i havnen
Efter Strandparkens plan for råhavnsbyggeriet skulle der oprindeligt have
været lukket vand ind i Hundige Havn d. 1. april 1980. Grundet ”vejr og van-
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skeligheder” blev dette dog forsinket i godt en måned, hvilket var ret
velkomment for Hundige Bådeklubs selvbyggere. Så kunne man nå at færdiggøre noget mere.
Men så skete det. Om
eftermiddagen torsdag d. 8.
maj blev der åbnet for slusen i
bygværket hvor Lille Vejleå
løber under Hundige Havnevej.
For ikke at skade livet i åen
blev der kun åbnet i et omfang,
der svarede til åens naturlige
afstrømning til Bugten. Det
kom til at tage ca. en uge at
fylde havnen op med vand.
Efterhånden som vandspejlet i havnen nærmede sig
det endelige niveau, syntes en
del bådejere, at det kunne være
morsomt at være blandt de
første, der havde sin båd i
havnen. Bådene stod jo alligevel klargjorte hjemme i haven.
Det sidste par dage inden klubbens standerhejsning blev der derfor søsat mange både fra bygværket ved åen,
hvor vandstrømmen nu var ved at stilne af. Med spredte både ved alle broer, så
den nye havn pludseligt en smule beboet ud. Der fandtes endnu ingen søsætningkaj i Hundige Havn, så det var heldigt, at HBK-bådene ikke var større
og mere dybtgående, end at de kunne søsættes ved bygværket. Større både
måtte søsætte i f.eks. Mosede og kunne først komme ind i Hundige Havn, da
dæmningen ud imod Bugten var gravet væk et par uger senere.

Standerhejsning
Hundige Bådeklubs første standerhejsning i sin endelige havn skulle afholdes Skærtorsdag d. 15. maj 1980. Nogle dage forinden blev arrangementet
omtalt i Politiken med følgende tilføjelse: På grund af terrænforholdene vil det
være klogt at bære gummistøvler. Bådeklubben har forud for dette tillagt sig
ekstranavnet ”Splinter i fingrene og mudder til knæene”.
Få dage forinden blev den 16 m. høje standermast blevet samlet og rejst på
sin fremtidige plads. Rejsningen af masten skete med håndkraft. Med stænger,
stiger og tov løftede, skubbede og trak en større flok medlemmer i fællesskab
den nogle hundrede kilo tunge mast op i lodret stilling.
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HBK´s
festudvalg
havde forberedt det store
arrangement
gundigt.
”Rådhuspladsen
var
ryddet for skrammel, og
der var sørget for alt i
”fast og flydende forplejning”, borde, bænke og et
medlemsorkester.
En talerstol var der
også, så borgmesteren
ikke igen, som sankthansaften 1976, skulle
op i et optimistjollestativ
for at holde tale. Vejret var flot og midt på formiddagen strømmede klubmedlemmerne til sammen med familie og venner.

Hundige Bådeklubs formand, Erik Brynjolf Pedersen, indledte sin velkomsttale med ordene: ”Vi holder i dag et barn over dåben” og fortalte hvor
glad og stolt han, på alle medlemmers vegne, var over det, som HBK havde
nået siden starten for fem år siden.
Derefter holdt Greves borgmester, Jørgen Bach, en tale, hvor han fortalte
lidt om havneplanernes vanskelige gang i det politiske system og sluttede med
at ønske HBK til lykke med resultatet af den ihærdige indsats, som klubben
havde gjort for at nå frem til denne første dag i egen havn.
Til sidst holdt formanden for Dansk Sejlunions Køge Bugt-kreds, P.G Hansen, en tale, hvor han bød Hundige Bådeklub velkommen som medlem af
Dansk Sejlunion og roste klubbens juniorarbejde.
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Det ærefulde hverv at hejse klubstanderen var givet til de tre kvinder der blev
anset for værende de, gennem årene, hårdest ramte ”klubenker”.
Fra venstre: Ellen Andersen, Inger Andersen og Birgit Brynjolf Pedersen.

Et medlemsorkester med bl. a. f.v.
Sven Stoltze, Axel Knudsen og Steen
Lindgreen underholdt dagen lang.

Tak for godt makkerskab !
Erik Brynjolf Pedersen tv. og
Finn Borch Andersen

Efter sidste tale blev en stor, ny HBK-stander højtideligt hejst til tops i
standermasten til tonerne af ”I am sailing” spillet på to trompeter.
Da klubstanderen var kommet til tops, sang alle med på klubsangen ”I det lille
rige her ved Køge Bugt”.
Efter standerophalingen holdt Juniorafdelingen dåb over to nye optimistjoller, som klubben, i dagens anledning, havde fået skænket af sin bankforbindelse
og en lokal handlende. Derefter demonstrerede Falck, Hundige, der var mødt
op med en redningsjolle, slukning af en bådbrand (på en lille træflåde). Til slut
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var der, med polititilladelse, demonstration af nødsignaler. Den blev bemærket
af et fly på vej til lufthavnen i Kastrup - som dog var blevet adviseret i forvejen.
Til hen efter mørkets frembrud festede HBK-medlemmerne derefter med
hinanden og klubsangen blev sunget mange gange inden dagen var til ende.

Klubaktiviteter
Weekenden inden standerhejsningen indledte Juniorafdelingen sine 1980aktiviter med at deltage i et kapsejladsstævne på søerne i Vallensbæk, og da
Hundige Havn blev åbnet ud til Køge Bugt, genoptog man sommerens træningssejladser. Der blev sejlet fire dage om ugen.

I sæsonens løb deltog HBK-juniorerne i stævner flere andre steder, og d. 2.
august afholdt HBK selv et juniorstævne med i alt 27 deltagere, heraf 12 fra fire
naboklubber ved Bugten. Af de 10 første placeringer besatte HBK-juniorerne
de otte. De unge HBK-sejlere, hvoraf flere havde været med siden klubbens
start, var ved at blive rigtigt dygtige og kunne nu, efter HBK´s optagelse i
Dansk Sejlunion, overalt deltage i stævner under egen klubstander.
Den følgende vinter afholdt Juniorafdelingen teorikurser på Gersagerskolen,
hvor der deltog hold a 30 deltagere. Ved starten af 1980-sæsonen havde Juniorafdeling 81 medlemmer, og da sæsonen sluttede havde man 92. Siden starten på
stranden ved Hundigeparken havde HBK´s juniorafdeling været en succes, og
dens mange frivillige ledere og hjælpere havde sandelig fået noget at se til. Da
nogle af juniorerne ydermere var ved at blive for store til optimistjollerne,
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måtte man nu også i gang med at overveje hvilken jolletype, der skulle satses
på at unge kunne fortsætte i.
For de større sejlbåde afholdt HBK´s kapsejladsudvalg i sæsonen løb 11
kapsejladser, der tilsammen udgjorde ”Hundige Cup 1980”. Der deltog i alt 24
både. Kapsejladsudvalget lod endvidere to medlemmer uddanne som Scandicap-målere, så man nu og var i stand til at udføre de målinger, der var nødvendige for at medlemmernes sejlbåde kunne få målebrev og lovformeligt deltage i
andre klubbers kapsejladser.
En anden kapsejladsaktivitet ”Tudebøjen retur” opstod bare fordi det en dag
var dejligt vejr. Det særprægede ved de sejladser var, at deltagerne fik deres
handicapafhængige starttidspunkt oplyst oppe i ”klubhuset”, og derfra startede
man også. På det givne tidspunkt gik det så i fuldt firspring ud til båden, ud af
pladsen, op med sejlene og af sted de ca. 5 sømil ud at runde Tudebøjen. Derfra
retur til havnen, ind på bådpladsen og op i klubhuset for at melde sig tilbage.
Ren morskab, men en god øvelse i mange ting og engagementet var stort. En
deltager forsøgte sig f.eks. med at have bilen stående med motoren gående uden
for klubhuset og starte med hjulspin, da han skulle ud til sin bådplads.
Seniorsejlerskolen havde endnu i 1980 den lånte Edel 5-sejlbåd til rådighed.
Med den kunne HBK-medlemmer på ugentlige sejladsaftener træne deres praktiske færdigheder inden efterårets endelige prøve til Duelighedsbevis for Lystsejlere. Med en privat båd blev der desuden afholdt kurser for skipperes ”bedre
halvdele”, hvor der blev trænet i diverse sikkerhedsmanøvrer og undervist i
betydningen af skipperes forskellige ”saftige udtryk”.
Da sejlsæsonen var ved at være til ende startede HBK´s svømmeafdeling sin
fjerde sæson, hvor man i Greve Svømmehal holdt undervisnings- og træningsaftener for juniorer og voksne. En af afdelingens vigtigste aktiviteter var fortsat
at sørge for, at klubbens ny juniorer fik lært at svømme de 200 m., der krævedes for at måtte sejle optimistjolle.
Hundige Bådeklub afsluttede 1980-sæsonen med en , som vanligt, stor og
velbesøgt afriggerfest i Gersagerskolen kantine. Senere på vinteren blev der
desuden afholdt et bankospil, en filmaften, og en fest for juniorerne.

Status for havnebyggeriet 1980
Ved udgangen af 1980 kunne omfanget af HBK-medlemmernes foreløbige
selvbyggerindsats opgøres således: Der var blevet bygget ca. 300 bådpladser
ved 8 bådebroer med en samlet længde på ca. 550 m.. Dertil var medgået og
”håndteret” godt 700 pæle på tilsammen mere end 110 tons, og ca. 60 tons
bjælker og brædder var blevet udlagt som brodæk. Den samlede pris pr. meter
bådebro blev knapt 800 kr. og var den laveste i strandparkhavnene.
I slæbestedet var ca. 20 tons beton blevet blevet blandet og håndudstøbt efter at
først lige så meget jord var bortgravet. Ca. 10 tons jernbanesveller var blevet
tilbåret og monteret.
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På grundlag af de i februar indgåede foreløbige bådpladskontrakter havde
286 bådejere betalt et a conto indskud på 2.200 kr. Efter fradrag af moms havde
der været i alt 525.000 kr. til rådighed for havnebyggeriet. Der var blevet brugt
533.000 kr. og underskuddet, 8.000 kr., udgjorde således 1,5 % af det budgetterede. Ikke galt, når der i årets løb havde været markante prisstigninger på de
relevante byggematerialer, og når slæbestedet samt detaljer på broerne var
blevet færdiggjort mere end planlagt. Desuden var der en halv snes ledige bådpladser at ”sælge” af uden yderligere udgifter. Alle var da også godt tilfredse.
Men kassen var tom.

Endelige bådpladspriser
Som beskrevet i et tidligere hæfte, var samarbejdet i bestyrelsen for S/I Hundige Havn ikke ret godt. Meget af uenigheden drejede sig naturligvis om fordelingen af havnens indtægter og udgifter imellem de to havneøer.
Det gik rimeligt at fordele de beskedne kommunale indskud med 40 % til
Mågen og 60 % til Hejren. Til gengæld gik det helt galt, da man skulle fordele
Hundige Havns råhavnslån fra Hovedstadsfonden på 11.747.000 kr. imellem
havneøerne. Det lykkedes kun at nå frem til en afgørelse ved at Strandparken,
som uvildig instans, i efteråret 1980 lod sine anlægsingeniører udregne den
korrekte fordeling. Den blev 32,4 % til Mågen og 67,6 % til Hejren. Med det på
plads blev der så også endelig mulighed for at udregne de endelige bådpladspriser.
For de fem pladsstørrelser på Havneø Mågen blev gennemsnitsprisen, pr. 1.
januar 1981, på 13.800 kr. pr. plads, inklusive en gennemsnitlige andel af råhavnslånet på 8.600 kr. Råhavnslånet var et 12-årigt serielån, med en rente på
13,3 % p.a. Det var en relativt lav rente dengang.
Tre år tidligere, ved fremlæggelsen af øhavns-projektet, blev bådpladserne
på Havneø Mågen kalkuleret til at få en gennemsnitspris på 10.000 kr. ved
selvbyggeri. Da den samlede inflation i perioden imidlertid havde været 35,3
%, og der måtte påregnes yderligere 10 % i løbet af 1981, ville de 10.000 kr.
alene af den grund være blevet til knapt 15.000 kr. Budgettet havde holdt. Også
selv om råhavnen faktisk var blevet noget dyrere end beregnet.
Med indgåelsen af de endelig bådpladskontrakter ved årsskiftet 1980/-81
kom der nye indskud i byggekassen, så Hundige Bådeklub var klar til at fortsætte sit havnebyggeri i 1981.
Efter at Havneø Mågen i 1980 blev til at sejle fra, skulle den i 1981 gøres til
at færdes på. Der skulle laves gangstier, vej og parkeringspladser. Desuden
skulle slæbestedets øverste del færdiggøres, og der skulle laves jolleplads med
stativer til de mange optimistjoller. Blev øens sydlige del farbar, skulle der
bygges en servicekaj med mastekran. Måske kunne man også nå at komme i
gang med klubhusbyggeriet. HBK´s planlægningsudvalg havde tegningerne
klar. Der var nok at tage fat på.
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Greve Kommune og Hundige Havn
Som det er fremgået, havde Hundige Bådeklub - og for så vidt også Sejlklubben Køge Bugt på Havneø Hejren - en meget stram økonomi i 1980, og mange
vil måske spørge, hvor Greve Kommune ”var henne” i den forbindelse. Det
ville da blive et aktiv for Kommunen, som alle disse selvbyggere gik og lavede.
Svaret er at Kommunen ”var” der næsten ikke.
Efter at der i efteråret 1979 var konstateret et stort frafald af bådejere, der
ønskede plads i strandparkhavnene, var der opstået en konkurrencesituation,
hvor nogle havne søgte at tiltrække bådejere fra andre havne ved at love dem
”fine forhold”. Så fine, at det kun kunne skyldes, at man havde haft held til at
skaffe sig ekstra penge – fra kommunekasserne.
Greve Kommunes borgmester, Jørgen Bach, indkaldte på den foranledning
sine borgmesterkolleger fra Ishøj, Vallensbæk og Brøndby til et møde i november 1980. Mødets formål var at blive enige om, hvilke havneformål kommunerne kunne støtte – samt skaffe sig indblik i, hvad de andre kommuner havde
lovet deres havne. Man blev enige om de støtteværdige formål – det blev kaldt
Borgmesteraftalen, men der blev ikke aftalt beløbsrammer. I økonomisk henseende kunne kommunerne fremdeles gøre som de ville. Yderpunkterne blev
Brøndby, der allerede havde afsat 1 million kr. pr. år i fem år til deres havn, og
Greve, hvor man endnu kun overvejede, hvor billigt man mon kunne slippe.
Resultatet blev at Greve fik Hundige Havns landområder klassificeret som
”offentlig park” og derefter bevilgede S/I Hundige Havn et anlægstilskud på
375.000 kr. til brug i 1981. Det var jo glimrende og selvbyggerne følte sig
glade og opmuntrede - lige indtil Kommunen i slutningen af 1981 uventet
sendte havnen en regning på 352.000 i kloakbidrag. Dermed forsvandt det
kommunale tilskud stort set tilbage, hvor det var kommet fra.
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I en følgende årrække støttede Kommunen havnens færdiggørelse med
500.000 kr. pr. år. Disse penge blev brugt som supplement til færdiggørelsen af
havneøernes landområder, veje stier etc. Egentlige havneanlæg i vandet og på
land blev alene betalt af bådpladshaverne.
Greve Kommune fik med Hundige Havn et yderligere aktiv og anlæggelsen
af havnen fik også positiv virkning på værdien af ejendommene i nærheden.
Alle dem hvis ejere i 1976 så heftigt protesterede mod havneplanerne. For
bådpladshaverne blev det ikke nogen god pengeanbringelse. 70´ernes store
efterspørgsel på bådpladser kom aldrig igen, og i 2005 kan man købe en bådplads i Hundige Havn for ca. 1/3 af det, som den, udover selvbyggerarbejdet,
kostede dens første ejer. ”Den gamle garde” i HBK beklager sig dog sjældent.
De taler hellere om oplevelserne ved at være med til at bygge den havn og om
fornøjelserne ved at have brugt den siden.

Klubstatus ultimo 1980
Ved udgangen af 1980 havde Hundige Bådeklub i alt 377 medlemmer. I årets
løb havde klubben bl.a. måtte investere i et par nye følgebåde til Juniorafdelingen, bådpladser til klubbådene og en standermast. Desuden havde man betalt 40
% af pladsmandens løn. Årets overskud på klubregnskabet blev 36.000 kr. og
klubbens egenformue nåede dermed op på 323.000 kr., som kunne sættes hen
og trække renter, indtil det blev tid at bygge og udstyre det planlagte klubhus.
Hundige Bådeklubs mest begivenhedsrige sæson var til ende. Med ihærdighed, opfindsomhed og sammenhold var klubben nået frem til sit mål. Den
havde etableret sig på Havneø Mågen. Vejen dertil, fra startstedet på stranden
lige ovre ved Hundigeparken, havde været lang og besværlig, og der var stadig
meget at lave. Men det værste var overstået. En ny epoke i Hundige Bådeklubs
tilværelse var kommet godt i gang.

Samme sted i februar 1980 og 25 år efter i februar 2005
Ved indflytningen på Mågen udlægger Richard Hansen tv. og Ole Andersen grus
på arbejdspladsen.
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