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Generalforsamling
2020
Kære Lynetter

Jeg håber at I alle er kommet godt igennem Februars blæsevejr, og nyder solen 
der titter frem. 

I denne udgave af LynetteNyt er der masser af spændende ting på programmet :

Havnechefen minder jer venligt om at huske jeres årsmærker for 2020.
Deadline er den 1. Maj 2020. ( Husk at kontoret er lukket den 1. Maj 2020. )

I har mulighed for at skifte nærmere bekendtskab med vores medlemmer Jan, 
Airo og Klaus som alle stiller op til generalforsamlingen.

Klubhusudvalget inviterer til Ren Dag den 28. Marts 2020.
En dag hvor vi giver vores klubhuse en kærlig hånd, mens vi nyder det sociale 
sammenværd i havnen.
Tilmelding foregår oppe på havnekontoret – vi håber at se mange glade Lynetter
denne dag.

Der er sidste nyt angående vores Vild Med Vand arrangement, og også her 
efterlyser vi medlemmer der har lyst til at give en hånd med til dette fantastiske 
arrangement.

IB Skaale gentager succesen og afholder igen kurser i dieselmotor og bådpolering.
Tilmelding er først til mølle.

Rigtig god læsning. 

MVH Michael Broberg Møller
Vikarierende redaktør

Bestyrelsen inviterer til Generalforsamling den 25. 
Februar 2020 kl. 19:00 i sejlklubbens lokaler i
Klubhus Øst. 

mailto:maalebrev@gmail.com


Havnechefen fortæller
Årsmærke 2020

Kære medlemmer.

Så er vi gået ind i det nye år, hvilket vil sige at en ny sejlsæson starter snart og vi skal alle have 
vores nye årsmærke.
Årsmærkerne er grønne i år og kan allerede afhentes på kontoret.

For at få udleveret et årsmærke skal der fremvises gyldig forsikringspapirer – min. 
ansvarsforsikring.

Deadline for årsmærket er den 1. Maj 2020.
( Venligst bemærk at kontoret er lukket den 1. Maj 2020. )
Så frem du ikke har hentet og sat dit årsmærke på båden inden den 1. Maj 2020, vil du blive 
krævet en afgift på 500 kr.

Lad i år blive året hvor vi gør det - hvor det lykkedes for os at få årsmærke på alle vores både !

Tekst : Mie Roer Jensen, Havnechef

Vind og vejr

Kære medlemmer.

Vandstanden stiger og vandstanden falder.
Vinde tager til og vinde aftager.

Alt dette er hårdt for jeres fortøjninger, så I bedes med jævne mellemrum komme forbi 
og sikre jer at alt er i orden med jeres både.

Jeg håber at I alle er kommet godt ind i det nye år.
Vi glæder os til år 2020 sammen med jer, og vi håber at det bliver et godt år med gode 
nyheder.

Venlige hilsner Mie, Havnechef.

Husk :
Oprydning på Sydmolen skal sættes i gang.
Deadline for at fjerne tape på de stativer og støtter
som I ønsker at beholde er fredag den 28. Februar
2020.



Tekst : Jan Stenfatt

Susanne & Mads

Kære medlemmer af S/K Lynetten
Jeg har valgt at opstille som formand for Sejlklubben, fordi jeg holder rigtig meget af vores 
sejlklub !

Vi er en fantastisk sejlklub med aktive sejlere der deltager i kapsejlads.
Vi har sejlerskolen og juniorerne, som er med til at udbrede kendskabet til sejlerlivet og til alle 
dem der har lyst til at blive medlem hos os, og dele fællesskabet på vandet og i havnen.

Jeg nyder at være en del af dette fællesskab som vores havn tilbyder, og er især stolt af at der i 
dette fællesskab er plads til alle I forskellige og skønne mennesker.
Alle med gode egenskaber, som kan være med til at sikre sejlklubbens eksistens mange år ud i
fremtiden.

Da flere på havnen og i bestyrelsen gav udtryk for at jeg kunne være et godt bud på en 
formand, valgte jeg at stille op til posten.
Det er jeg både stolt og ydmyg over, at have fået opbakningen, og det var grunden til at jeg
vovede pelsen.

Jeg mener selv at jeg kan gøre en forskel qua min mangeårige erfaring som leder og tovholder 
på mange forskellige komplicerede projekter, hvilket har indebåret alt fra 
kontraktforhandlinger til selve udførelsen af de enkelte projekter.

Min styrke har altid været at føre en saglig og faglig dialog hvori det er naturligt, at indsamle så 
meget information om projektets forskellige aspekter, der herefter kan bruges under en 
forhandling og altid i en ordentlig tone med respekt for alle involverede parter.

Som daglig leder er jeg vant til at stå i forreste række og tager gerne kampen op, uanset hvor 
svær og umulig opgaven måtte se ud.
Jeg er analytisk og skarp til at gennemskue selv svære problematikker, og finder gerne en 
konstruktiv og kreativ udvej til gavn for den sag jeg arbejder for.

Som formand  vil jeg arbejde for at samle klubbens mange medlemmer og udnytte de 
kapaciteter der er til rådighed, så at vi står stærkest muligt fremadrettet, uanset om det bliver 
på Margretheholms Havn eller på Prøvestenen.

Jeg vil arbejde for en sejlklub, hvor der er en åben dialog om de ting som optager os og hvor 
der er plads til de enkelte medlemmers forskellige meninger.
En sejlklub med en demokratisk valgt bestyrelse hvis beslutninger også respekteres.

De sidste par år har jeg været med til at få sat gang i oprydningen af havnen, samt skabt gode 
forhold for medarbejderne.
Jeg har været deltager i de møder, som vi allerede har afholdt med By & Havn, og været en del 
af den følgegruppe der har haft dialogen med By & Havn om Lynetteholmen projektet.

Der har jeg fået opbygget en god relation til By & Havn, som kan være værdifuld for sejlklubben  
når vi skal til at genforhandle en kommende kontrakt, om det så enten er om en forlængelse af 
vores nuværende havn eller betingelserne for en flytning af S/K Lynetten til Prøvestenen mod 
en kompensation.

Med mine ønsker om den bedste fremtid for Sejlklubben Lynetten håber jeg at se så mange af 
jer som muligt til generalforsamlingen den 25. Februar 2020.

Venlige Hilsner Jan Stenfatt.



Tekst : Airo Bjarking og Klaus Sørensen

Susanne & Mads



Tekst : Airo Bjarking og Klaus Sørensen

Susanne & Mads

Kære Alle Medlemmer
Vi vil havnen, vi kender havnen, vi stiller op sammen og er klar til at tage fat

I dag kan vi nyde godt af generationers fællesskaber. Vi har en havn og en sejlklub som vi kan 
stolte af.
Det skal og vil vi føre videre !

Det er ikke noget en enkelt kan gøre – det skal gøres i fællesskab.
Vi står overfor mange udfordringer og ved fælles hjælp kan vi bygge en fremtid, som bliver til 
gavn for os alle.
Langt de fleste vil beholde Margretheholm Havn, og det skal vi arbejde og kæmpe for sammen.
Kan det ikke lade sig gøre er der flere scenarier som vi må drøfte sammen.

VI kender ikke rammen, men vi ved noget :
• Vi ved der er politisk vilje og mange støtter os, men vi ved også at vores kontrakt udløber
• Vi ved vi har mange kræfter vi kan trække på både i og udenfor havn og klub
• Vi ved at VVM ikke er klar til høring før efter sommeren
• Vi ved at anvendelsen af arealerne på Prøvestenen besluttes i 2021
• Vi ved at BIOFOS rensningsanlæg, Lynetten muligvis skal flyttes. Der skal undersøgelser til 

og et af scenarierne er Prøvestenen og vi ved mere i 2021
• Vi ved at der ikke er afsat penge på By & Havns budget til genhusning på Prøvestenen
• Vi ved der ikke er afsat penge på Københavns kommunes budget, og det bliver vanskeligt at 

finde penge ved de næste budgetforhandlinger

Vi gør noget :
• Vi samarbejder omkring de udfordringer havnen og klubben står i
• Vi indbyder politikere og andre til at hjælpe os – til at sætte fokus på havnens situation
• Vi deltager i møder, interessegrupper og andre fora hvor vi kan få viden og påvirke
• Vi deler løbende vores viden via sociale medier og ved arrangementer
• Vi sender løbende ansøgninger til fordel for havnen og tager nye initiativer med fokus på 

synlighed

Det vil vi tage fat på :
• Gå i dialog med relevante myndigheder om en ny 20 årig kontrakt med 

genhusningsforpligtelse
• Arbejde for synlighed, åbenhed, dialog og samarbejde med alle medlemmer
• Fortsætte det gode arbejde omkring havn og plads med øget fokus på oprydning
• Fortsætte og udvide samarbejdet med vores nabohavne, Dansk Sejlunion og FLID og andre 

omkring de vilkår mange havne mødes med i dag
• Være på forkant med det som sker omkring os i et bredt samarbejde baseret på de styrker 

som vi allerede har i dag

Vi kan se og oplever igen og igen stærke fællesskaber – bærende fællesskaber.
Med åbenhed, inddragelse og dialog vil vi være med til at sikre os den bedst mulige fremtid for 
vores klub og havn.

Vi ses den 25. Februar 2020 til generalforsamlingen, og håber på jeres støtte.

Mange hilsner fra
Klaus Sørensen og Airo Bjarking



Tekst : Airo Bjarking og Klaus Sørensen

Susanne & Mads

Kære Alle Medlemmer
Vil du have en kop kaffe, og stille spørgsmål til Airo og Klaus ?

Hvem er I, hvad vil I, hvorfor skal jeg stemme på netop jer to ?

Ja det er spørgsmål man kan stille til os.
Vi går ind for åbenhed, samarbejde og lydhørhed overfor medlemmer af vores sejlklub.
Vi går ind for at sikre en god drift af sejlklubben og en fokus på at bevare vor havn.

Vi går ind for frivilligheden og sammenholdet på en havn, der skal blive ved med at være 
rummelig, og danne baggrund for en lang række sejler aktiviteter for medlemmer og gæster.

Vi arbejder konkret, undersøgende og baserer ikke information på rygter eller forventninger, 
og vi vil vores havn også de næste 20 år.

Det gøres kun ved at fortsætte driften og være forberedte på de forhandlinger der kommer.

Men ikke alle kender os.

Derfor inviterer vi, Airo Bjarking og Klaus Sørensen til et kaffemøde Torsdag den 20. Februar 
2020 kl. 16:30 i Vester Søhus.

Vi stiller op sammen, som henholdsvis Formand og Sekretær, og du får ved mødet mulighed for 
at stille os uddybende spørgsmål og forhåbentlig, ved vor besvarelse finde ud af om det er os 
du vil stemme på ved generalforsamlingen.

Det er jo et vigtigt valg, og vigtigt at du kender os som kandidater.

Har du ikke mulighed for at komme er du velkommen til at ringe / skrive til os.

Airo Bjarking e-mail byairo@outlook.com eller telefon 31319532
Klaus Sørensen e-mail klaus@klaus-sorensen.dk eller telefon 40186096

De bedste hilsner Airo og Klaus. 

mailto:byairo@outlook.com
mailto:klaus@klaus-sorensen.dk


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

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


Tekst : Gabriele Andersen og Ilse Jespersen
Foto : Jesper Hasselhoft Larsen, Christina Eriksen, Rahlf Nielsen, Hilda Goos

Susanne & Mads

Ren dag
Gør noget godt for din havn !

Meld dig til – Ren Dag – Lørdag den 28. Marts 2020 kl. 08.

Hvem – Hvad – Hvor – Hvornår og Hvorfor ?

Frivillige ildsjæle som vil være med til at højne standarden i vores klubhuse.

Vi giver lokalerne et skrub – en hovedrengøring.
Vi styrker det sociale fællesskab, vi møder hinanden, vi spiser sammen :
Morgenkaffe – sandwich til frokost, og suppe før vi går hjem.

Vi mødes på terrassen ( Klubhus Øst ) til morgenkaffe kl. 08.
Der er frokost kl. 12. og suppe kl. 17.
MorgenMADamerne står for kaffe og brød, og ved samme lejlighed uddelegeres opgaverne.
( Ingen malerarbejde, kun rengøring. )

Vi vil gerne styrke det sociale og stå sammen om det klubliv, vi ønsker at bevare.

PS : Vi er frivillige ( timerne tæller ikke som pligtarbejde. )

Kom og vær med – unge og gamle !

Tilmelding på liste på Havnekontoret.

Venlig hilsen
Klubhusudvalget. 



Tekst : Hilda Goos

Vild Med Vand, sidste nyt

I har måske allerede hørt det ?

Det er med stor glæde at i år bakker Christianshavns lokaludvalg op om vores Vild Med Vand 
her på Margretheholms Havn.

Vi har nemlig allerede fået tilsagn om at vi får 30.000 kr. til Vild Med Vand 2020 på 
Margretheholms Havn.
Desuden har Vild Med Vand sekretariatet bevilget os 5.000 kr.

Det er jo fantastisk, især i år hvor vi har et specielt tema på vores Vild Med Vand projekt – ” Det 
Maritime København. ” Vild med Margretheholms Havn !

Udgangspunktet for vores projekt er at sikre opmærksomhed på området og synliggøre 
konsekvenserne ved at fjerne et fristed til gavn for Christianshavnere, bådejere der viser et 
spejlbillede af Danmark, og som ikke har råd til at finansiere så store omvæltninger som 
Lynetteholmen kan vise sig at udgøre for vores havn.

S/K Lynettens medlemsskare er en bred vifte af vores Danmark, og vi håber vi kan gøre 
opmærksom på der også skal være plads til os i fremtiden.

Vild Med Vand, nu går vi i gang med forberedelserne 

Der er nogle få stykker der har meldt sig som frivillige til Vild Med Vand, men der er behov for 
mange flere.
Det er sjovt og spændende og du kan få afløb for alle dine lege, organisations og / eller talenter 
til denne store vigtige dag for vores havn.

Det kan f.eks. være at lave bannere vi kan sejle med, skrive sange, børnetilbud eller skattejagt.
Det kan være alt mellem himmel og jord fra den maritime verden !

Vi søger også hjælp til planlægning af politikermøder og andre officielle møder og aktiviteter 
der kan rumme debatten om vores havns fremtid.

Vi glæder os så meget til at starte dette projekt op sammen med jer !

Kom og meld dig til, ved at møde op til Vild Med Vand forberedelsesmøde den 28. Februar 
2020 kl. 16:30 i ” Hyggeriet ” ( det nye klubhus ).
Og meld dig gerne til på en mail til hilda@goos.nu

Kærlige Hilsner Hilda. 

mailto:hilda@goos.nu


Tekst : Ib Skaale

Nye kurser i S/K Lynetten sejlskole
Sejlskolen holdt fire kurser i dieselmotor og to i bådpolering i Januar 2020.
Alle med STOR succes !
Typiske kommentarer har været : 
Hvornår kommer del 2 ?
Kommer der en del der går i dybden med hvordan jeg selv vinterkonserverer ?

Da der ikke var plads til alle på kurserne, gentager vi succesen i Marts 2020.
Kurserne er åbne for alle, men annonceres først i LynetteNyt så S/K Lynettens medlemmer får 
en fordel.

Dieselmotoren i din båd :

Reparerer du selv din motorbåd, reparerer du ikke selv men gerne vil i stedet for at udskrive en 
blanco check til bådmotor mekanikeren, så er dette kursus noget for dig.

Program :
17:30 – 18:30 : Middag i restauranten.
19:00 – 22:00 : Gennemgang af bådmotor installation.
Gennemgang af almindelig vedligeholdelse.
Gennemgang af almindeligt forekomne fejl.
Gennemgang af hvor du skal overveje dine egne begrænsninger.
Underviser er Jervan Barlo.
Undervisningen foregår i klublokalet og der er plads til max. 30 deltagere.
Det er efter først til mølle princippet at tilmeldingen foregår.
Prisen dækker middagen med en øl eller vand, undervisning samt kaffe og kage.
Og kommer du lidt tidligere er der kaffe og kage i klublokalet.
Tilmelding og betaling : Overfør til Mobilepay 60733626 og du er tilmeldt.

10. Marts 2020 : Pris 401 kr.
11. Marts 2020 : Pris 402 kr.

Bliver der overtegnet, får du besked og pengene retur via Mobilepay.
Bliver der ikke tilstrækkeligt med tilmeldte, bliver kurset aflyst, du får besked og pengene 
kommer retur via Mobilepay.

Bådpolering : 

Polerer du selv din båd, undlader at polere fordi det er for stort et arbejde, ordner budmaling 
eller undlader at bundmale på grund af arbejdsbyrden, så er dette kursus noget for dig.

www.baadeplejegruppen.dk repræsenteret af Per Ullehuus kommer og fortæller og viser 
hvordan professionelle polerer både og biler så de er til at spejle sig i, også selvom de var helt 
matte før.
Og hvordan de rationelt fjerner gammelt bundmaling og påfører ny bundmaling.

Program :
17:30 – 18:30 : Middag i restauranten.
19:00 – 22:00 : En teoretisk og praktisk gennemgang af hvordan professionelle kan få båden til 
at se ud som ny.
Der bliver mulighed for selv at prøve på noget som bådeplejegruppen medbringer ( dog ikke 
rigtigt bundmaling af sikkerhedsmæssige årsager. )
Undervisningen foregår i klublokalet, og der er plads til max. 25 deltagere. 
Det er efter først til mølle princippet at tilmeldingen foregår.
Prisen dækker middagen med en øl eller vand, undervisning samt kaffe og kage.
Tilmelding og betaling : Overfør til Mobilepay 60733626 og du er tilmeldt.

17. Marts 2020 : Pris 351 kr.
18. Marts 2020 : Pris 352 kr.

Bliver der overtegnet, får du besked og pengene retur via Mobilepay.
Bliver der ikke tilstrækkeligt med tilmeldte, bliver kurset aflyst, du får besked og pengene 
kommer retur via Mobilepay.

MVH Ib Skaale.

http://www.baadeplejegruppen.dk/


Festudvalget
Fest og farver i Lynetten 2020

Kære Lynetter.
Vi ønsker jer alle en god start på det nye år – og vil samtidigt sige tak for 
et selskabeligt og hyggeligt 2019 i vores havn.

Hermed sender vi datoerne for de forskellige arrangementer i 2020.
Husk at skriv dem ind i kalenderen.

Vi glæder os til at se jer alle til endnu flere festligheder !

11. April 2020 : Maritimt loppemarked i Vestersøhusets have.
11. April 2020 : Stander op.
23. Juni 2020 : Sankt Hans.
14. November 2020 : Stander ned.
06. December 2020 : Lynettens Julebanko.
13. December 2020 : Lynettens Juletræsfest.

Tekst : Michael Broberg Møller

MorgenMADamerne
ER KOMMET FOR AT BLIVE, FORDI DET ER SJOVT AT VÆRE MORGENMADAME !
OG TÆNK – HVOR MANGE MENNESKER VI MØDER TIDLIGT OM MORGENEN, DE SIGER HEJ OG GODMORGEN, 
OG ER GLADE OG DEN GLÆDE SMITTER AF PÅ OS.
MEN VI VIL GERNE HAVE DIN HJÆLP. MÅSKE DU KAN KØRE TIL BAGEREN OG HENTE VORES SKØNNE 
MORGENBRØD, MÅSKE DU KUNNE TÆNKE DIG AT SERVERE MORGENBRØDET TIL VORES DEJLIGE MEDLEMMER, 
MÅSKE DU KUNNE TÆNKE DIG AT STÅ FOR INDKØB.DET HELE VIL VÆRE EN KÆMPE STOR HJÆLP.
DU KAN BARE RINGE TIL OS PÅ NR 40923821 ELLER SENDE EN SMS OG VI KONTAKTER DIG.
HVOR VILLE DET VÆRE DEJLIGT HVIS NETOP DU VÆLGER AT VÆRE MORGENGLAD OG FRISK SAMMEN MED OS. 
VI STARTER SNART SÆSONEN OP IGEN.

KH MorgenMADamerne

💋💋💋

Tekst: MorgenMADamerne



Tekst : Hilda Goos
Foto : Thomas Sand, Christina Eriksen, Klaus Sørensen 

Susanne & Mads

Senior frokost
Til alle skønne seniorer+

Der bliver afholdt fælles frokost den 19. Marts 2020 kl. 12:30 i Hyggeriet ( Klubhus Øst. )

Reserver allerede dagen nu !

Mere info følger via mail.

Kærlig Hilsen
Inge, Gull og Hilda. 


