
 

Til alle S/K Lynettens medlemmer 
Orientering omkring den aktuelle situation 
 
Vores personale gør hvad de kan, de har været ramt/ er ramt af 
sygdom og for at beskytte dem og jer holder vi stadig kontoret 
lukket. Så vidt vi ved i skrivende stund drejer det sig ikke 
om Corona smitte. 
 
Regeringen har sat yderligere forholdsregler op og i den 
forbindelse må vi alle ændret vores dagligdag. Vi håber, I 
alle vil tage godt imod de ændringer der kommer nedenfor på 
vores havn.  
 
Restauranten er lukket. Kasper har allerede skrevet ud på 
Facebook. Kasper tilbyder Take Away fra Amager Strandvej. Vi 
glæder os til at Kasper vender tilbage og håber så mange som 
muligt vil benytte Kaspers Take Away. 
 
Klubhus Øst holder åbent for toilet og bad. Den øverste del af 
klubhuset lukkes ned. 
Hyggeriet, Vester Søhus og Rygerummet holder åbent. 
Vi håber at I holder afstand, at der samles max. 10 personer i 
lokalerne og alle husker at vasker hænder/ spritter af. 
Rengøringen opretholdes og de spritter ekstra af. Der opsætter 
plakater med gode råd om hygiejne fra Sundhedsstyrelsen. 
 
Vi forsøger at holde planen for søsætning, men der kan ske 
ændringer og aflysninger. Såvel vi som medlemmer og personalet 
kan alle blive ramt af sygdom eller hændelser i nærmeste 
familie. 
De af jer, som ikke kan nå at blive klar til den aftalte tid 
(specielt plads A) på grund af sygdom eller andre hændelser 
kan oplev at jeres båd flyttes. Skriv gerne på mail til 
kontoret hvis I allerede nu ved at det kommer til at knibe. I 
kan også indtale en besked på telefonen. 
Søsætningen får første prioritet og Øst molen dvs. optagning – 
kan blive forskudt. 
 
Stander op aflyses, men vi hejser standeren på en ny måde i 
år. 
 
Pas godt på hinanden, pas godt på havnen og klubben. 
 
De bedste hilsner 
Airo 
Formand 
S/K Lynetten 
 
 
 
 


