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Kære Lynetter.

Standeren er blevet hejst og det betyder at sæsonen er startet.
Så herfra skal det lyde – et trefoldigt leve for Sejlklubben Lynetten !

Men en anderledes sæson, ja det er hvad vi går i møde – meget anderledes.

En masse hyggelige og traditionelle ture, arrangementer og måder at mødes på er 
enten udsat eller aflyst.
I kan læse mere omkring situationen og beslutningerne omkring de forskellige 
arrangementer, sejlerskolen og kapsejlads i denne udgave af LynetteNyt.

Der er nyt fra Havnechefen og I kan læse Formandens Stander op tale.

Havneudvalgsformanden Jan Stenfatt og personalet har sat flydebroerne ud, 
dette kan I se på side 12.
Stort tak til personalet, Jan og havneudvalget for at at gøre havnen klar til 

sejlersæsonen og sommeren.

Personligt vil jeg gerne sende et kæmpe tak til de frivillige ildsjæle, som sørger for 
håndsprit, rene viskestykker, afspritning af borde og flader og gode betingelser 
for alle medlemmer af havnen.

Og et gigantisk tak til alle medlemmer af klubben !
I en situation som er svær at forstå, så er det vidunderligt at opleve hvor meget 
bedre vi bliver til at forstå hinanden og forenes som medlemmer – dog på 
afstand.

MVH Michael Broberg Møller
Redaktør

mailto:maalebrev@gmail.com


Formandens tale ved Stander op
Ude på vores hjemmeside findes en række årgange af LynetteNyt med fortællinger om 
generalforsamlinger, spændende ture til Rå, 40 års jubilæum, masser af fester og fejringer, ris 
og ros til såvel bestyrelsen som medlemmer.

Nogle år har der været fokus på to årlige begivenheder- Stander op og Stander ned.
Og andre år har det været istandsættelser, el på broerne og om der måtte ryges i Vester Søhus 
og så også lige havnetunnelen.

I 2009 var der enighed om at der skulle sættes turbo på havnetunnelen, og lige nu tales der om 
at store anlægsopgaver skal rykkes frem og der skal fokus på infrastrukturen.

Lynetten har siden før 1975 været i mærkelige situationer.
Lige før 1975 blev vi tilbudt en anden havn, Lynette Havnen, men det svipsede i sidste øjeblik.
Det er derfor jf. artikler fra tidligere at vi hedder S/K Lynetten men bor i Margretheholms Havn.

Af diverse numre og af egen erfaring har der altid været opgaver store som små og af forskellig 
karakter.
Jf. LynetteNyt har enhver der gennem tiderne har holdt taler set frem til en god sejlersæson, 
og udtrykt ord som Danmarks Venligste Havn, og at enhver går en ekstra mil for at gøre havnen 
til et bedre sted at være – MEN…

I år er et andet år, Lynettesættet udsættes og det trefoldige leve råbes ikke højt i kor, men 
standeren kommer op – både som et forårstegn og som symbolet på en ny sejlersæson.

For os alle er det ikke kun en ny sejlersæson, det er også en anderledes sæson.

Mange spørgsmål melder sig, ja de nærmest står i kø.
Som de private som :
Går coronaen forbi vore døre ? Skal båden i vandet ? Er det denne sæson at bunden skal have 
en overhaling ? Hvad med Sverige, Tyskland eller andre verdenshave – åbner de ? Eller hvad 
med sommerbesøget i de andre smukke danske havne ?

Tekst : Airo Bjarking, Formand  

Til de mere overordnede :
Hvad med kontrakten ? Hvornår bliver der normale forhold for bestyrelsen ? Hvornår kommer referaterne ? Hvem 
er det nye ansigt på kontoret ?
Svar som ikke er entydige eller som står som overordnede spørgsmålstegn en lang tid fremover, fordi vi er i en 
sundhedskrise med det uvisse som fortegn.

Selvom vi lige nu er i oprørt vand, både i forhold til COVID 19 og havnens fremtid, så har vi også en ballast.
Vi kan og tør navigere ind i det ukendte, vi tør finde nye løsninger og støtte hinanden – det viser havnens 45 årige 
historie og medlemmernes fortællinger igennem årene.

I onsdags talte jeg med Christian Lerche formanden i Dansk Sejlunion, og han udtrykte håb om en sejlersæson, om 
end på en ny måde, og med håbet om yderligere åbninger efter 10. Maj 2020.

Hvorfor denne kontakt til Christian Lerche ? Jo, fordi der var divergens mellem Dansk Sejlunion og Forsvarets 
udmeldinger.
Begge perspektiver viser klart at verden forstås med de briller der ser.

Dansk Sejlunion ( DS ) udmelding – sejl alene.
Og Forsvarets ( FV ) udmelding – sejl ikke alene, sejl ud to i en god og forsvarlig sikker båd.
DS tænkte på optimisterne og deres mulighed for sejlads, mens FV tænkte på ulykker og brug af helikoptere samt 
redningsmandskab.

Begge budskaber er så rigtige – både hver for sig og samlet, men genstand for forvirring.

Der findes mange af sådanne eksempler i denne tid og kursen skal holdes, skuden skal være på ret køl og der skal 
tages stilling til mange ting, og der er ikke et svar – der er mange svar.



Formandens tale ved Stander op
I denne tid har vi valgt at styre klubben og havnen på en sikker kurs, sende ekstra mails og 
lægge opslag ud på Facebook.

Ulrik, Rahlf og jeg har holdt udemøder, i blæst og kulde, vedrørende de utallige 
driftsspørgsmål.
Mie har været krumtappen omkring personalet og bådhåndteringen, og andre 
bestyrelsesmedlemmer har taget en tørn med spritten og alle de andre opgaver.
Vi har indhentet råd fra Corona hotlinen og mange andre med sundhedsfaglig viden, for at 
handle på et oplyst grundlag.
Men det kan ikke og skal ikke fratage os, at vi hver især kan være urolige for situationen.

Vi har besluttet at vores havn og klub ikke har behov for at blive lukket helt ned, og derfor har 
vi iværksat ekstra rengøring, ryddet kørevejene og bevaret rundering af havnen, ryddet for 
gamle stativer og meget mere.
Det har vi gjort fordi vi har et 45 årig solidt fundament, der igen og igen har vist, vi kan noget, vi 
vil noget og vi tør sammen noget i og omkring havnen og klubben – også selvom det lige nu er 
med afstand.

Nu skal standeren op og jeg vil ønske jer en god sejlersæson, men også sige tak for videndeling 
og det store arbejde I hver især bidrager med helt ekstraordinært i denne situation.

Jeg vil også bringe en hilsen til de der er ramt af sygdom, og med håbet om god bedring.

Et trefoldigt leve for S/K Lynetten !

Tekst : Airo Bjarking, Formand  



Havnechefen fortæller
Kære alle

Havnekontoret er fortsat lukket for personlig betjening.

Jeg får mange henvendelser vedrørende årsmærker og frihavnsmærke.

Frihavnsmærkerne har vi ikke modtaget endnu, men jeg melder ud så snart at vi har modtaget 
dem.
Årsmærkerne har normalt en deadline der hedder 1. Maj – det hedder den ikke i år !

I stedet vil jeg bede jer om at sende jeres forsikringsbeviser til info@lynetten.dk .
På denne måde kan vi hurtigt ekspedere jer igennem når vi atter åbner op på havnekontoret.

Bådhåndtering

I er gode til at holde afstand til havneassistenterne, og det sætter jeg meget pris på – fortsæt 
endelig det gode arbejde.

Tekst : Mie Roer Jensen, Havnechef

Kontoret

På kontoret har vi en del svar tid på mails og på telefonen, dette skyldes at vi, da 
coronaen ramte landet, skulle til at holde jobsamtaler for at få kontoret på ret køl igen.
Der var udarbejdet en plan for hvor mange hænder og forskellige ansvarsområder dette 
krævede.
Men da alle jobsamtaler blev udskudt, blev denne løsningsmodel også udskudt.
Derfor er det pt. kun jeg selv der sidder med al kommunikation, og derfor den længere 
svartid.

Det skal nok blive godt alt sammen !

Jeg ser frem til sejlersæsonen med jer – hvor anderledes den end må blive i år.

Husk at holde afstand, husk at vaske hænder og husk at spritte af.

Hilsen Mie, Havnechef



Kapsejladsformanden fortæller
Kapsejladsudvalget har besluttet at aflyse Lynettens tirsdagsaftenmatcher i Maj og Juni 
måned

Hvis grænsen for forsamlinger øges fra de nuværende 10 personer til et større antal efter den 
10. Maj, vil vi overveje alternative former for Kapsejlads i Juni måned.
For eksempel double hand sejladser uden dommerbåd, men ved hjælp af en APP på 
mobiltelefonen til registrering af start og måltagning.
Tiltag  der naturligvis overholder myndighedernes retningslinjer på det givne tidspunkt.

Men hensyn til Kapsejladsen Amagercup den 13. Juni, vil vi komme med informationer på et 
senere tidspunkt.

Med Venlig Hilsen
Kapsejladsudvalget.

Med Venlig Hilsen
Rahlf.

Tekst : Rahlf Nielsen, Kapsejladsformand

Information fra Dansk Sejlunion

” Kære Rahlf.
Foråret er normal en fantastisk tid for kapsejlads med masser af aktivitet og energi.

I år er alting anderledes.

Alle klubaktiviteter er indstillet eller udskudt, og vi må vente lidt endnu med planerne for 
sæsonen.
Som aktiv sejler bør de læse de generelle og ajourførte retningslinjer om sejlsport og 
corona virus.

Corona situationen sætter sit grimme aftryk overalt i verden – herunder også i idrættens 
verden og dens store begivenheder.
OL er udskudt og internationale stævner aflyses.

I dansk sejlsport aflyses eller udskydes mange stævner og mesterskaber.
Det betyder blandt andet at alle Grandprix stævner i foråret er aflyst – en beslutning som 
er taget med ærgrelse og ansvar.

Corona situationen betyder også at udstedelse af kapsejladslicenser i form af 
klassebeviser for kølbåde og DH målebreve er udsat indtil at klubben igen kan åbne for 
aktiviteter.

For kapsejlere som sejler efter DH reglen, kan man læse om nye tilpasninger for denne 
sæson. ”

Med Venlig Hilsen 
Rahlf. 



Sejlerskoleformanden
fortæller

Tekst : Kristine Boesgaard, Sejlerskoleformand

Sejlerskolen aflyser årets sejlsæson

Som konsekvens af corona krisen vil der ikke blive afviklet kurser i praktisk sejlads i sejlerskolen 
denne sæson.

Det er rigtig ærgerligt og vi ved at der er mange skuffede elever derude – men vores alles 
helbred kommer i første række.

Vi glæder os allerede til sæsonen i 2021 !

/Kristine.
Sejlerskoleformand.



Tekst : Claus Bendixen, Aktivitetsformand

Aktivitetsformanden
fortæller
Sejlsæsonen i Margretheholms Havn bliver mere ” privat ” end den plejer

Grundet myndighedernes direktiver ifm. forebyggelse af spredningen af corona virus må vi 
desværre aflyse pinseturen til Rå Sejlklub ved Hälsingborg.

Forbudet imod at samles flere end 10 er muligvis ikke gældende i Sverige, men vi må forudse at 
grænsen kan være lukket.
Pinseturen er – selv om det er et hyggeligt socialt arrangement til gavn for vores fællesskab –
trods alt ikke er uundværligt, og jeg finder det uforsvarligt at gennemføre turen.
Ingen behøver derfor selv tage stilling til eventuelle risici ved at deltage.
Turen er nu slettet i kalenderen på hjemmesiden www.lynetten.dk

Sommerturen til Rügen og og Stettin fastholdes i kalenderen, men vi må i løbet af foråret tage 
stilling til om denne tur er mulig at gennemføre.

Det traditionelle krebsegilde er endnu ikke lagt i kalenderen, men indtil videre vil vi – hvis det 
er forsvarligt – forsøge at gennemføre arrangementet.

Det samme gælder grillture til Flakfortet og afriggertur til efteråret.

Vi må håbe at de gode kræfter der står for planlægningen af Vild Med Vand vil få held til at 
gennemføre arrangementet, når forbudet imod større forsamlinger ophæves.
Lad os alle aktivt støtte op om dette.
Det trænger vores sociale Lynette gen til.
- Ikke mindst i lyset af de ovennævnte aflysninger.

Med ønsket om en god – om end noget anderledes sejlersæson.

Claus Bendixen – formand for aktivitetsudvalget.

http://www.lynetten.dk/


Sejlerskole og bådteknik

Tekst : Ib Skaale

Vi måtte aflyse de to dieselmotorkurser, de to bådpoleringskurser og et søsikkerheds kursus 
fordi vi blev overhalet af corona virus, med de følger som det har givet.

Men fortvivl ikke – jeg vender stærkt tilbage til efteråret !

Planen er :

Generelt dieselmotorkursus.
Vedligeholdelse af dieselmotor, hands on med materialerne i hånden.
12V hvor du selv dimensionerer, fremstiller og fejlfinder på elnet.
Søfartsstyrelsens eksamen ” Duelighed i Motorpasning. ”
Bådpoleringskursus hvor vi polerer juniorernes både.
Gelcoat reparationskursus hvor vi selv prøver kræfter med materialerne.
Glasfiber reparationskursus hvor vi selv prøver kræfter med materialerne.
Friktionsbeklædning på dæk, teak, flexiteak og friktionsmaling.

Og har du ideer eller forslag til undervisere, så send mig en mail
ibskaale@gmail.com

Med Venlig Hilsen
Ib Skaale

mailto:ibskaale@gmail.com


Forsikringsskader

Værfts arbejde efter faste priser:
Vi kører altid tilbud efter fastprissystem på konservering og service på Volvo Penta, 
Yanmar m.m. 

Vi yder desuden 5% medlemsrabat på alt arbejde resten af året

www.yase.dk jb@yase.dk
Refshalevej 200                     Tlf. 26243045     

Yacht Service
DIT BÅDVÆRFT PÅ LYNETTEN

Gelcoatskader

Skrogreparation, glasfiber / træ

Motorservice Alle typer mekanisk arbejde

El arbejde

Inden – og udendørs opbevaring

Forbered dig til foråret

Lynetten Bådservice A/S holder åbent i butikken og hjemme hos dig.

Find os på www.baadservice.dk

Vi glæder os til en ny sejlersæson med jer her i Margretheholms Havn og Sejlklubben Lynetten.

http://www.yase.dk/
mailto:jb@yase.dk
http://www.baadservice.dk/



