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Velkommen til en 
ny ”konkollega”

Så bliver der igen konkurrence om læser-
nes gunst, Lynette Nyt får sikkert kamp 
til stregen, men holder sig på den sports-
lige side og byder velkommen til den nye 
kollega. Lynetten har igennem et stykke 
tid haft en hjemmeside på internettet, 
men på det seneste har den haft noget 
slagside, Tyrkiske (angiveligt) hackere 
har erstattet klubbens tekster med ke-
delige gentagelser: ”Hacked by Turkish 
hacker” stod der på mange af siderne og 
vores Internet-udbyder havde åbenbart 
ikke tænkt sig at bistå med at genetab-
lere siderne.  Men som vi alle ved, så 
rejser Lynette-folket sig altid igen, væb-
net til at gøre modstand. Lynetten har 
fået en ny webmaster, Lars Frandsen og 
vi har også fået en helt ny hjemmeside. 
Det er en hjemmeside, der bygger på 
helt nye principper på flere områder. 
Teknisk er systemet baseret på såkaldt 
”åben software” det vil sige programmel, 
hvortil alle har adgang til selve koden. 
Hvis man altså har forudsætningerne, 
kan man selv programmere sine egne 
systemer og man kan kombinere det med 
et utal af færdige moduler. Særligt be-
mærkelsesværdigt er det måske, at det 
meste ”åbne software” kan fås ganske 
gratis eller ved at betale beskedne sum-
mer, der bare dækker omkostningerne 
for dem, der udvikler. Så må man godt 

nok leve med, at ikke alt findes oversat 
til dansk, men det er alligevel nemt at 
bruge for de fleste.

Et andet sted, hvor den nye hjemmesi-
de adskiller sig fra den tidligere er, at der 
kan være mange ”forfattere” samtidig. 
Kontoret, udvalgsformændene og endog 
Lynette nyt’s redaktør, kan selv lægge 
tekster på hjemmesiden. Og det gør jo 
lidt en forskel i forhold til bladet. Når jeg 
i dag har skrevet en tekst, går der typisk 
7-9 dage før de første kan læse den og før 
bladet er nået ud til alle medlemmer går 
der endda ofte �-� uger. Hvis jeg lægger 
noget på hjemmesiden, så er det på plads 
få sekunder efter at jeg er blevet færdig. 
Hvis jeg gør mit arbejde rigtigt, vil der 
endda blive sendt en E-mail, til dem der 
måtte være interesserede og har tilmeldt 
sig. På den måde behøver man ikke at 
kigge forbi hjemmesiden hver dag for at 
være ajour.

Lynette Nyt byder Lars Frandsen og 
den nye hjemmeside hjerteligt velkom-
men, vi har savnet Jer, så lad os nu alle 
bruge hjemmesiden efter fortjeneste, se 
også notitsen senere i bladet med prak-
tiske oplysninger.

Når vi nu lige har været ved den tid, 
det tager at få sendt bladet ud, så var 
sidste måned, september, en uheldig 
undtagelse. Hvor end fejltagelsen er 
sket, så havde avis-postkontoret ikke ek-
semplarer nok at sende ud og der måtte 
fremskaffes flere eksemplarer, før alle 
kunne få deres blade. Det må jeg bestemt 
beklage, men der har ikke været noget vi 
kunne gøre ved det, forhåbentlig har alle 
nu fået deres eksemplar af nummeret for 
september og forhåbentlig gentager det 
sig ikke igen.

Med venlig hilsen
Georg Niemann, Redaktør

Georg@daab.dk
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Praktisk 
omkring 
den nye 
hjemmeside

Som tidligere omtalt, har Lynetten 
nu fået en ny hjemmeside. Siden 
findes stadig på www.lynetten.dk 
som hidtil, men du får nu adgang 
til ny spændende sider. 

Hvis du vil have adgang til de 
sider, der er forbeholdt medlemmer, 
må vi desværre melde, at de gamle 
adgangskoder, som du har brugt på 
den tidligere side, ikke længere fun-
gerer. Bruger-navnene er overført, 
men adgangskoden kan ikke overfø-
res. Det man skal gøre, er at trykke 
på ”Glemt din adgangskode” så får 
man mulighed for at udfylde med sit 
brugernavn og sin mail-adresse. Når 
man så trykker ”Send adgangskode” 
så går der kun et øjeblik, før man 
får en mail tilsendt med en ny ad-
gangskode. 

Den nye webmaster Lars Frand-
sen vil hen ad vejen kunne nås vha. 
adressen webmaster@lynetten.dk, 
men på grund af overgangsproble-
mer vil det være sikrest, at benytte 
det nye modul, som ligger på hjem-
mesiden under punktet ”Kontakt os” 
her vil du også kunne finde mulighed 
for at sende til alle bestyrelsesmed-
lemmer og udvalgsformænd uden at 
skulle huske på E-mail adresser. 

Blekingeskærgården byder på et utal af 
oplevelser. Start med at sejle til Gisløvs 
lage der ligger lidt øst for Trelleborg. 
Det er en god lille havn at overnatte i 
på vej østover. Har man vinden i ryggen 
er der 40NM til Skillinge, der er en sød 
lille by med en antik marineshop. Ellers 
kan man lægge ind i Ystad der bare er 
en færgehavn, men har en udmærket 
lystbådehavn. 

Lige om hjørnet i Kåseberga er der 
nordens største skibssætning �00m lang 
med nogle enorme sten og en fabelagtig 
udsigt over Østersøen.

Fra Skillinge er der en times sejlads til 
Simrishamn der er en by, der er værd at 
se. Yderligere et par timer nordpå ligger 
Kivik med de berømte æbleplantager 
hvor man laver cider. Lidt syd for byen 

Sommerferie i Blekingeskærgården

er der en kongegrav fra 4000 f.Kr. Den 
er bestemt seværdig. Hele det østlige 
Skåne er fyldt med helleristninger og 
stenaldergrave.

Åhus er Cristianstads havneby, vi ken-
der den fra sagaerne om slaget i Helgeå. 
Her ligger spritkirken, den kaldes sådan 
fordi Absolut Vodka bliver produceret her 
i en bygning der minder om en kirke.

Fra Åhus til Sølvesborg er der tre ti-
mers sejlads. Vil man have fred og ro 
vil jeg anbefale Hermans Heja der er 
Sølvesborgs lystbådehavn, den er også 
frihavn. 

Derfra er der et par timer til Hällevik, 
hvor der altid er fest ifølge svenskerne. 
Da vi var der, var der loppemarked og 
jazz.

Hanø ligger 5 NM øst for Hällevik og 

TOHATSU forhandler
reparation og service
på bådmotorer

Rep. af påhængsmotorer.
Rustfrit arbejde udføres.
Salg og montering af
bådetilbehør.
CTEK lader, kan være tilkoblet året rundt
EXIDE marine & start batterier
Se www.amager-marine.dk

outboard   POWER 2 års garanti

Amager-Marine
Islands Brygge 91
2300 København S
Tlf. 3254 6232 / 4016 6232
e-mail: Amagermarine@pc.dk
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•	Bådkaleche
•	Hynder
•	Sprayhood
•	Bompresenning
•	Bøjler + beslag

Erik Mortensen
Kirstinehøj 25 B, 2770 Kastrup

TLF.: 32 58 47 47 . FAX: 32 58 47 35

er en gudbenådet ø. Den har engang 
været indblandet i verdenskrigene. 
Englænderne besatte den under Napo-

leonskrigene og der er stadig en engelsk 
kirkegård.

Sejl derfra over til Hörvik, det tager 
en times tid. Midt på sommeren er der 
ålefest hvor der er en konkurrence om 
at flytte en stor ål fra et kar til et andet 
med de bare hænder. Den hurtigste var 
8 sekunder om det, resten brugte flere 
minutter. Det er sin sag at holde fast på 
en glat ål. 

Derfra til Karlshamn er der et par 
timer. Her kan man få dieselolie og se 
monumentet med Oskar og Cristina, der 
er rejst til minde om udvandringen til 
Amerika.

�0 sømil længere østpå ligger Tjärö 
der er en fin lille ø. I klipperne før bro-
en er der mange fortøjningsringe hvor 
man kan ligge med et hækanker. Der 
er vandrerhjem på øen og et par gode 
naturstier.

�0 sømil til og man er i Ronneby. Her 
skal man pumpe cyklen og køre ind til 
byen der ligger 5 km inde i landet, på 
vejen ind er der en pragtfuld park hvor 
der er kursted. Ronnebyåen er dæmmet 

op i byen og leverer nu vandkraft. Byen 
ligger hvor åen slår et stort sving så 
her har været befæstning siden vikin-
getiden.

Derfra til Karlskrona er der tre timer, 
her skal man lægge sig i Dragsjö der er 
en dejlig havn i modsætning til den inde 
i byen, der er kedelig og larmende.

Gå på turistkontoret og bestil en bus-
rundtur med guide hvor man bl.a. får set 
reberbanen på orlovsværket (kan kun 
ses på de guidede turer) Det er Europas 
længste, �00m og en fantastisk bygning. 
Derefter er en tur i byen en herlig op-
levelse.

Har man mere tid, så sejl østover og op 
i Kalmarsund. Første sted er Kristiano-
bel der blev anlagt af Chr. 4, der er stadig 
en stor mur og kirken fra den tid. Otte 
kilometer nord for ligger Brømsebro der 
var grænsen til Sverige.

Til Kalmar herfra er der ca. �5 sømil. 
Gå en tur på slottet og se hvor det var 

unionen blev undertegnet af den første 
Margrethe. Erik af Pommern kunne ikke 
holde sammen på den og blev afsat og 
ernærede sig en tid som sørøver på Got-
land inden han døde, han ligger begravet 
i Darlovo i Polen. Kalmar by er et livligt 
sted med en stor lystbådehavn og alle 
indkøbsfaciliteter.

Som det fremgår af ovenstående er 
afstandene små og er vejret godt, er der 
mange muligheder for at ligge for anker. 
Det er ideelt for børnefamilier, hvor de 
små kan fiske og ro i gummibåd. Og her 
er rigeligt til en tre ugers ferie med ren 
afslapning. Og glem ikke at tage et par 
flasker Vodka med til kryddersnapse. 
Grav et par Tormentilknolde op skær 
dem i skiver put dem på vodkaen og lad 
trække en tre ugers tid. En smagfuld 
lyserød snaps. Klitrosesnaps er også dej-
ligt og Perikum oh la la.

Hans P. Brædder.
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Senest må jeg dog tilføje, at bådhånd-
teringen har været stoppet i en periode, 
grundet brænd i en træbåd der hang i 
kranens stropper for at blive tæt. Strop-
perne er blevet beskadiget, således at der 

vil være en ventetid på at få nogle nye 
hjem, som desværre ikke er på lager.

  Med venlig hilsen
Benny Espenhain, Formand

Min klumme bliver denne gang kort og 
informativ grundet meget arbejde i be-
styrelsesregi.

Først vil jeg sige tak til Bo Sørensen, 
for den tid han gennem årene har vedli-
geholdt vores hjemmeside, men grundet 
stort arbejdspres ønsker at træde tilbage 
fra. 

Dernæst vil jeg ønske os alle sammen 
tillykke med vores nye hjemmeside, der 
nu er aktiv, og sige tak til Lars Frandsen, 
vores nye Webmaster, der har ydet en 
stor indsats, og assisteret af Bo har fået 
vores ny hjemmeside op at køre. 

Nu har vi den, og så er det op til os selv 
at gøre den levende og seværdig. Gode 
ideer til siden modtages med glæde.

Når dette glædelige er sagt, må vi til 
den lidt mere triste afdeling:

D. �0 september havde sekretæren, 
Karin Jacobsen og undertegnede, grun-
det en bestyrelses-beslutning, møde 
med Stig Arentoft. Grunden hertil var 
at aflevere en advarsel til Stig om, at 
opstramme sin funktion, således at de 
sidste ca. 50% af jobbeskrivelsen for 
Driftlederen blev opfyldt.

Mødet forløb fint og informativt, og 
Stig havde bisidder ved Mogens Poul-
sen, der er forhenværende driftleder i 
Lynetten.

Dagen efter meldte Stig sig syg, og et 
par dage efter kom der en skrivelse fra 
Ledernes Hovedorganasition, der havde 
anbefalet Stig til at finde en aftrædel-
sesordning.

D. 04 �0 07 havde Karin Jacobsen og 
undertegnede igen møde, denne gang 

med LH`s chefforhandler Lykke Peder-
sen, og der blev, ud fra den aktuelle 
situation, indgået en aftrædelsesordning 
som både Stig og Sejlklubben kan være 
tilfreds med, en ordning der var gjort 
betinget af bestyrelsens godkendelse, 
og som bestyrelsen har tiltrådt efter-
følgende. 

Katrine indgav d. �5 09 07 en opsigelse 
til fratrædelse pr. �� �0 07, angiveligt 
fordi hun ikke mener, at kunne nå sit 
arbejde inden for de �0 timer hun max 
ønsker at arbejde om ugen.

Vores havneassistent gennem mange 
år, Mogens Jædig ønsker at gå efterløn, 
hvorfor han stopper sin virke pr. �0 �� 
07.

Dette sammenholdt med opstart af 
forhandlinger med ny forpagter til re-
stauranten giver stor travlhed.

Klubbens medlemmer kommer dog 
ikke til at mærke forskel i hverdagen, 
idet klubben til stadighed vil tilstræbe 
at køre optimalt.

Pr. 0� �� 07 tiltræder ny kontordame 
ved navn Bonna Madsen, og formand for 
havn og plads Peter Ramlau, indtræder 
som midlertidig havnefoged indtil en ny 
er ansat.

I denne forbindelse, hvor vi starter en 
ny personaleæra, har undertegnede ud-
arbejdet et ideoplæg til ny personale og 
drifts-struktur der pt. er til bearbejdning 
i forretningsudvalget og i bestyrelsen.

Dette ideoplæg vil betyde flere man-
detimer på havn og plads, samt lønbe-
sparelser i forhold til  den nye struktur 
vedr. bådhåndteringen.

Formandens klumme

På medlemsmødet d. �7. august luftede 
Peter Ramlau en tanke om brugerbeta-
ling på søjlekranen på �00 kr for et løft. 
Formålet skulle angiveligt være at betale 
for det meste af en havneassistent mere 
således, at vi kunne være sikre på at 
kunne få kranen betjent i week-end’erne, 
specielt forår og efterår.

Da vi på den ekstraordinære general-
forsamling i januar �006 besluttede at 
anskaffe kranen og bådvognen og bruge 
hele �,5 mio. kr. af vores kapital til det, 
var det med en klar forudsætning om, 
at så skulle

• driftsudgifterne på �00.000 kr år-
ligt fordeles på havneafgiften, da det var 
medlemmer med både i vandet, der ville 
gøre brug af kranen, 

• brugen af kranen og bådvognen som 
sådan for medlemmerne være gratis. 

Så fulgte vi vejen fra vore andre store 
anskaffelser med broanlæg, mastekran, 
masteskur og klubhus, som blev betalt 
ved etableringen, og som derfor var til 
fri rådighed for medlemmerne. – Fornø-
den hjælp fra havnens mandskab skal 
naturligvis betales, også her.

Jeg ved også at vi for to år siden mente, 
at vi mod lønbetaling kunne få medlem-
mer med krancertifikat til at bemande 
kranen i �x6 uger om året. Da det kom 
til stykket viste det sig alligevel ikke 
muligt at få folk til at komme fast eller 
regelmæssigt, og det er det stadig ikke. 

Derfor har havnepersonalet været hårdt 
belastet af kranbetjening, og det går ud 
over andet arbejde. Jeg har i årevis sun-
get for endnu en havneassistent, for det 
er der rigtig brug for, men det har der 
ikke været penge til i budgettet.

Nu vil man så indføre betaling for det 
at bruge kranen, og derigennem finan-
ciere endnu en havneassistent. Det er 
ikke i Lynettens hidtidige ånd, og en fi-
nanciering må da være en fælles opgave. 
Det kræver flere indtægter, men hvis 
det ikke er en ren fælles opgave, kunne 
man ligesom vedligeholdelsesomkostnin-
gerne til kran og bådevogn lægge det 
på havnepladserne i fællesskab. Vi ville 
stadig være den absolut billigste havn i 
Øresund. Går vi ud i en invidualisering 
af driftsudgifter har vi ikke længere en 
klub, men bliver en marina, hvor man 
ender med at skulle betale for alting og 
enhver er sig selv nærmest. Hvad mon 
det kommer til at koste at lægge sin mast 
i mastesku¬ret?

Jeg må derfor gå imod, at vi nu (i 
bedste regeringsstil) skal til at se bru-
gerbetaling på at få vore både op og ned 
af vandet. Det næste ville vel være en 
privatisering (salg) af kranen? Maste-
skuret? Sejlerskolen? Broerne? – Den 
vej skal vi ikke begive os ind på!

Mvh
Gunner Juul-Nyholm, 1786.

Debatsiden
Brugerbetaling på kranen?
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Bestyrelsen glæder sig til at se rigtigt 
mange medlemmer til vores standerhal 
�7. november kl. �5.00. De fleste har 
nok fået taget båden på land på det 
tidspunkt, men det betyder jo ikke, at 
livet i havnen går i stå. Mød op og vær 
med til at gøre dagen sjov og hyggelig. 
Vi har reserveret ”Bestikket” den dag, så 
man også kan komme ind i varmen og 
fortsætte hyggen der. Klubben er vært 
ved en kop kaffe og såmænd nok også 
en gl. Dansk.

Standerhal 
17. november

Forhistorien er, at en lystsejler i juli 
�00� sejlede fra Østerby på Læsø for at 
sejle til Anholt.

I kortet er der fra havnen vist en an-
duvningsbøje ca. �.5 sm i NNØ retning. 
Retning blev fulgt til sejleren var fri af 
nogle bundgarn, hvorefter kursen blev 
lagt mod øst mellem � og 4 m dybdekur-
ven og nærmest 4 m kurven.

Når man sejler en Nordship �4, som 
stikker �.60 m og ser muligheden for at 
spare �.5 sm er det vel næppe dårligt 
sømandskab.

Desværre passerede han Engelsk-
mandsgrunden, hvor han stødte på en 
sten på �.5 m vand.

Den efterfølgende reparation kostede 
���.000 kr.

Sejleren havde brugt kort �0� 
(�:�00.000), hvor der er angivet sten i 
området. Det var også angivet i kortet, 
at det i lighed med hovedparten af vores 
øvrige søkort, var opmålt i perioden �880 
til �899.

Sejlerens forsikringsselskab (ALKA) 
anlagde sag i Sø- og Handelsretten mod 
Kort-og Matrikelstyrelsen (KMS) med 
påstand om erstatning. 

ALKA vandt sagen, idet Sø- og Han-
delsretten dømte efter produktansvars-
loven, idet det blev vurderet, at havariet 
skete som følge af en defekt i kortet.

Det blev i forbindelse med sagen klart, 
at der i det digitale kort, som sejleren 
havde brugt i sin planlægning var en 
alvorlig fejl andetsteds i kortet, idet en 
stenet grund på 0.9 m ikke var medtaget 
fra det gamle kort. Retten skønnede, 
at sejleren havde valgt en anden rute 
såfremt han havde kendt denne grund. 
Endvidere havde den afhørte statskarto-
graf indrømmet, at dybdekurverne burde 

Et er søkort at forstå, et andet det at bruge
D. 23. august 2007 afsagde Højesteret en dom, man bør kende som lystsejler.

være trukket et andet sted ud fra den 
viden KMS havde om stedet.

KMS har efter sagen omtegnet kortet 
og udgivet et nyt kort i �:75.000.

Imidlertid ankede KMS sagen til Hø-
jesteret, hvor KMS blev frikendt.

Begrundelsen var, at sejleren havde 
anvendt et kort i lille målforhold, hvor 
der var angivet risiko for sten. Han bur-
de have anvendt ”den anbefalede rute” 
ved at følge afmærkningerne. 

Supplerende til de første påstande an-
førte KMS, at der i udgivelserne ”Bag om 
søkortet” og ”Den danske lods” er anført 
en række forhold man bør tage højde for 
når man sejler på grundt vand.

Konklusionen er, at det svært at rets-
forfølge KMS, idet ”søkortet er et navi-
gationshjælpe- middel” som i præcision 
ikke svarer til moderne navigation.

En undtagelse er dog en dom fra 
Svendborgsund, hvor KMS frivilligt be-
talte for en skade på ca. �0.000 kr. Årsa-
gen var, at en udløbsledning var lagt på 
havbunden og efterfølgende dækket med 
ral. KMS havde været aktiv i forbindelse 
med markering af anlægsarbejdet, men 
havde glemt at rette det på kortet.

Jeg kan anbefale at læse de to domme i 
deres helhed på www.kms.dk/Nyheder.

Det var måske en ide, at få en karto-
graf fra søkortarkivet til at underholde 
om, hvilken tillid vi kan have til vores 
søkort.

Leif Vinghof 

Standerhal 2003
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Havn og Plads i forbindelse med opryd-
ningen på havnen ville være opmærk-
somme på efterladte stativer som kunne 
bruges i Juniorafdelingen.

 Benny Andersen, Sejlerskolen, orien-
terede om at praktiske prøver afholdes 
i den 6. -7. oktober. Navigation starter 
tirsdag den �. oktober. Inge Skibshøj 
underviser og Benny Andersen og Tom 
Nielsen assisterer på skift.

Den ��.-�4. oktober afrigges skolebå-
dene som en del af den praktiske sejle-
rundervisning.

Lørdag den �0. oktober afholdes Sej-
lerskolefest i Vestersøhus.

Georg Niemann, redaktøren, bad be-
styrelsen overveje om LynetteNyt ge-
nerelt skulle være i farvetryk i lighed 
med de seneste � numre. Den ekstra 
omkostning hertil kan hentes hjem ved 
at indkøbe et redigeringsprogram så re-
daktøren selv forestår ombrydning og 
lay-out. Georg Niemann fik bestyrelsens 
opbakning til at fremlægge et konkret 
forslag med beregning af økonomien.

Peter Ramlau Hansen, Havn og Plads 
orienterede om erfaringerne med op-
krævning af gæstepladsleje som startede 
op den ��. juli. Erfaringerne fra denne 
halve sæson vil indgå i tilrettelæggelsen 
af sæsonen ’08, hvor der startes �. maj. 
Der er kommet gang i indkaldelse til og 
organiseringen af pligtarbejdet. Den før-
ste varsling af udestående pligtarbejde 
blev udsendt den �5. juli �007 og ved 
gentagne udeblivelser og ignorering af 
klubbens henvendelser fra pladsindeha-
veren, vil der blive fremsendt opkræv-
ninger og sluttelig med henvisning til 
misligholdelse ske ophævelse af plads-
kontrakten.

Bestyrelsen tilsluttede sig at havnens 
kontraktlige muligheder for at opkræve 
gæste eller månedsleje eller kræve båden 
fjernet fra havnen skal bringes i anven-
delse overfor medlemmer, som ikke efter-

lever deres kontraktlige forpligtelser. 

Regnskab 2006/2007 og 
budget 2007/2008 
Benny Espenhain har kontaktet revisor 
med henblik på afslutning af indevæ-
rende regnskabsår.

Der udsendes budgetskema til ud-
valgsformændene med henblik på en-
delig fastlæggelse af næste års budget 
på næste bestyrelsesmøde den �. oktober 
�007.

Julefrokost i december for 
bestyrelsen og personalet 
Udsat til næste møde

Taksigelsesfest i januar 
Festen afholdes lørdag den �6. januar 
�008.

Evtuelt 
Rahlf Nielsen henviste til at der på med-
lemsmødet den �7. august var blevet 
efterspurgt en status på nøglekortord-
ningen. Emnet behandles på næste be-
styrelsesmøde.

Nøglekortordningen skal indgå på en 
bestyrelsesaktivitetsliste sammen med 
andre udestående aktiviteter så de ikke 
fortabes.

• Aktivitetsplan for udvalgene er 
 grund-laget for budgettet.
• Udvalgene sender budgetoplæg til 
 kassereren. Hvis budgettet er for 
 stort diskuteres hvad/hvor der kan 
 skæres.
•  Rammebeløb til hver udvalg som 
 selv skal fordele summen til de 
 forskellige poster.

Hvert udvalg skal lave et budgetgrund-
lag, som sendes til JPL (kasserer).
JPL fremlagde på vegne af Turudvalget 
forslag til aktiviteter i det kommende år 
inden for en ramme på ca. 40.000. Besty-
relsen finder principielt at Turudvalgets 
aktiviteter skal tilgodese spændvidden i 
klubbens medlemskare.

Lena Skov Andersen, Juniorudvalget, 
orienterede om vintersæsonens planer, 
hvor der sammen med Sundby Sejlklub 
tilbydes teoriundervisning samt fysisk 
træning og evt. vintersejlads udgående 
fra Sundby. Juniorudvalget har i inde-
værende regnskabsår undladt en række 
planlagte aktiviteter og indkøb af hensyn 
til klubbens økonomiske situation – det 
indbefatter bl.a. t-shirts til eleverne, ind-
køb af låneveste, indkøb af sejl og master, 
som vil være nødvendige til næste sæson. 
Endelig blev det fremhævet at Junioraf-
delingens stativer er i meget dårlig stand 
og det kunne evt. være relevant med 
mobile bukkevogne så bådene kunne 
komme på land efter hver sejlads.

Peter Ramlau Hansen bemærkede at 

Karin Jacobsen, 
sekretær

Referat af bestyrelsesmøde
den 10. september 2007

Til stede: Alle undtagen
Henrik Frederiksen, 
der havde meldt afbud. 
Referent: Karin Jacobsen

Kassereren udtræder af 
bestyrelsen
Martin Uhlig meddelte, at han p.g.a. 
skærpede retningslinier for deltagelse 
i bestyrelsesarbejde fra hans arbejds-
givers side må trække sig fra kasserer-
posten.
Formanden underretter revisor herom. 
På generalforsamlingen den ��. maj 
�007 kunne posten som kasserersupple-
ant ikke besættes, hvorfor bestyrelsen 
nu står uden kasserer.  Bestyrelsen ud-
pegede Jan Passer Lange til at varetage 
funktionen i samarbejde med formanden 
og støttet af revisor. Det blev desuden be-
sluttet eventuelt at hente hjælp udenfor 
bestyrelsen.

Godkendelse af dagordenen 
Udgår

Godkendelse af referat af bestyrel-
sesmøde den 13. august 2007 
Godkendt

Meddelelser 
Ingen siden sidst.

Orientering fra udvalgene – status 
og begrundede budgetønsker til det 
kommende år 
Der var en længere generel diskussion 
om budget og procedure for budget dels 
for de enkelte udvalg dels for det samlede 
budget og der blev enighed om følgende 
fremgangsmåde:
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Så kom den da, dagen, den dag hvor 
vi skulle ud på vores første færd med 
en tremastet skonnert. Vi vågnede op 
i Lynetten til en meget smuk morgen, 
med sol og blikstille vand og begav os 
med bussen imod Amaliehaven. Metroen 
bragte os nemt fra Christianshavns Torv 
til Kongens Nytorv og på vejen blev vi 
lidt bange for, at vi skulle have gået for-

På Øresund med Maja

kert af sejlplanen, for et stort �-mastet 
sejlskib sejlede forbi Nyhavn for indad-
gående, forklaringen skulle vi først få 
lidt senere.

I Amaliehaven blev vi mødt af en pæn 
stor flok mennesker og iblandt dem Tur-
udvalgets Jan P. Lange. Forkert var vi 
altså ikke gået. Kort tid efter kom Maja 
da også sejlende, denne gang for udad-
gående og bakkede behændigt til kajs. 
En fortøjning og en lille landgangsbro 
fik os alle hurtigt ombord og vores rejse 
kunne begynde, ikke for sejl, men for 
en meget effektiv og afdæmpet motor. 
Nicolai, vores kaptajn bød velkommen 
og introducerede os alle til besætningen, 
der alle bestod af ganske unge men-
nesker, men som vi skulle se, alligevel 
kunne deres kram i høj grad. 

Vi sejlede ud igennem Lynette-løbet 
og nu var vejret ikke længere som da vi 
stod op, desværre var den smukke sol 
krøbet i skjul, men til gengæld, havde 
vi fået en let men dog tydeligt mærkbar 
vind. Motoren blev slukket og besæt-
ningen begyndte at sætte sejl. Der blev 
sat � forsejl, gaffelsejl på forreste og 
bageste mast, skonnerten og mesanen, 
mens stormasten ikke blev rigget til, da 
man på grund af et arrangement dagen 
før havde fjernet lidt af rigningen. Der 
blev også sat råsejl på toppen af riggen. 
Det blev et flot syn. Besætningen fortalte 
spændende om hvorfor og hvordan sejl-
sætningen skulle gennemføres. Flere fra 
besætningen havde været på togt med 
Georg Stage og været hele programmet 
igennem mange gange. Farten kom op på 
ca. 6 knob, vinden var stadig hvad man 
må kalde moderat. 

Deltagerne gik alle rundt overalt på 
skibet, som man havde lyst til det, så 
ikke alle oplevede selvfølgelig de samme 
ting eller hørte de samme historier, men 
flere søgte som undertegnede tilbage 
på bakken hvor skipper Nicolai gerne 
overlod roret til de mange nysgerrige, 
men dog ikke uden at kaste et blik på 
kursen i ny og næ, det er jo som altid i 
den sidste ende skipper der har ansvaret 
på ethvert skib. Udover oplevelsen af at 
styre skibet, fik vi også en god beretning 
om Maja’s historie og som jeg kan huske 
den, vil jeg prøve at genfortælle den. 
Kølen til Maja blev lagt som en del af 
en Hollandsk serieproduktion i �9�6 og 
hun stod klar til at stævne ud som toma-
stet fiskefartøj i �9�9 helt uden motor. 
Hollænderne var blandt de få, der fik 
organiseret egentlig serie-produktion på 
daværende tidspunkt, men konsekven-
sen var at hun var et gennemprøvet skib 
allerede inden den første tur, sikker og 
velsejlende. Efter nogle år fik hun også 
en lille hjælpemotor til havne-manøvrer 

mm. På et tidspunkt, var et stort set ren-
dyrket sejlskib ikke tidssvarende og efter 
nogle triste år, mistede hun masterne og 
fik en lidt større motor. Hun blev (under 
helt andre navne)  til en lille coaster. For 
at være rentabel, blev hun taget på land, 
skåret midtover og forlænget med 7 me-
ter. Med til historien skal det jo, at Maja 
ikke, som man måske skulle tro, er noget 
træskib, men helt igennem et stålskib, 
selvom hun i dag har mange træ-detaljer. 
Det var som coasteren ”Leo” i en trist 
forfatning, at hun kom i kontakt med 
sine nuværende ejere Joacim Bøllehuus 
og familie og undergik forvandlingen 
tilbage til et sejlskib, denne gang med 
� master på grund af den øgede længde. 
Mange timer gik med renoveringen og i 
første omgang stævnede hun ud som slet-
skonnert med pælemaster (i et stykke) 
men siden er riggen blevet forfinet og nu 
fremstår hun som bramsejlskonnert.

Men Maja har også en motor i dag, 
faktisk endda et ret kompetent stykke 
maskineri, en moderne dieselmotor med 
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www.go-and-sail.dk
PROFESSIONEL  MARITIM UNDERVISNING

MÆND PÅ DÅSE !
foredrag om ubåden NORDKAPEREN

v/ Martin Kristensen

Foredraget om livet på 
ubåden Nordkaperen går 
tæt på de tanker og 
følelser, der kommer, da 
foredragsholderen for 
første gang oplever, at 
tårnlugen bliver lukket, og 
de sidste solstråler
slipper op. 

Når ubåden begynder at tage hældning fremover og 
dykke mod dybet for at blive under overfladen i flere 
uger. Hernede er uheld og uprofessionel opførsel ikke 
tilladt.

Men ikke alt går, som det skal. Foredraget giver også et 
indblik i ubådens historie og svar på spørgsmål som, 
hvorfor en ubåd overhovedet kan dykke

onsdag den 7. november 

Kl: 19.00 

over 400 HK på ikke mindre end ��,8 L 
slagvolumen. Vi var da nogle stykker, der 
fik lov til at kravle ned i det ret trange 
men yderst velordnede maskinrum. Ud-
over den omtalte fremdriftsmaskine, har 
Maja også en ret pæn motor til at pro-
ducere strøm til driften mm.  og den var 
selvfølgelig i gang og vi fik lidt en ide om 
hvorfor personalet havde høreværn på, 
hvis de skulle i maskinrummet. 

Mens vi havde været meget optaget 
af sejlads, teknik og sømandssnak, var 
der blevet varmet mad i kabyssen. Selve 
madlavningen var sket i land og nu fik 
vi begrundelsen for hvorfor Maja havde 
sejlet den ”forkerte” vej i havnen. Meget 
af byen var spærret af, på grund af et løb 
og madvognen kunne simpelt hen ikke 
komme frem til Maja på Amaliekajen, 
men i stedet for at fortvivle havde be-
sætningen simpelt aftalt at mødes med 
madvognen i Havnegade. Nu kunne vi 
alle bænke os i det tidligere lastrum, 
som nu var et hyggeligt festlokale til 
60 personer, endda med mulighed for 
at de fleste kunne sove i banjerne. Men 
vi skulle ikke sove, vi skulle nyde et 
udmærket måltid bestående af skip-
perlabskovs med rødbeder, purløg samt 
dejligt hjemmebagt hvidt og mørkt brød. 
Der blev gået til den og alle nød det gode 
måltid. 

Da vi igen kom på dæk, havde skipper 
lagt kursen om, så vi nu igen sejlede til-

bage imod København, i tågen kunne vi 
lige knap skimte  Barsebäck’s skorstene 
bagude. Det var lidt ærgerligt, at vi ikke 
var med til vendingen, men det var alt 
sammen forløbet så glat at vi intet havde 
bemærket, da vi var under dæk.

Da vi begyndte at nærme os Køben-
havns havn, blev sejlene atter taget 
ned. Man er nødt til at starte i god tid, 
fordi det simpelthen tager ret lang tid 
at bjerge og pakke de mange sejl. Mo-
toren viste nu sine evner, den bragte os 
hurtigt og dejlig stilfærdigt frem. Denne 
gang sejlede vi igennem Kronløbet. Maja 
har ikke nogen bovpropeller, så at lægge 
pænt til kajs, med stævnen ud af, kræ-
vede lidt snilde af mandskabet, men det 
skete elegant og præcist. Stort set til den 
aftalte tid stod vi atter på kajen ud for 
Amaliehaven.  Det var faktisk noget af 
det, jeg fornøjedes allermest over ved 
turen, den stilfærdige og respektfulde 
omgangstone der var indenfor besæt-
ningen, stemmen blev aldrig hævet og 
alligevel var samarbejdet imponerende. 
Da vi var lagt perfekt til kajs, indikerede 
skipper Nicolai med et diskret håndtegn, 
at han var tilfreds, mere skulle der ikke 
siges til det.

Vi, der havde været med, havde haft en 
dejlig dag og var blevet en stor oplevelse 
rigere. Tak til turudvalget og Maja’s be-
sætning for det.

Georg Niemann

”Skipperknas”
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Aktivitetskalenderen 2007

November  
Onsdag d. 7. Mænd på dåse kl. �9.00
Lørdag d. �7.        Standerhal Kl. �5 
Mandag d. �6. Medlemsmøde i ”Bestikket”
 
December  
Onsdag d. 5.  Ungdomsafdelingen holder juleafslutning 
Onsdag d. �6. Sne-cup 

Alle Lynettemedlemmer er velkomne til alle arrangementer.

Københavns
Marine Service

v/Søren Dyreholt
Mobil 20 32 18 28

Aut. Volvo Penta-forhandler

Refshalevej 320

1432 København K

Tlf. 32 96 18 28
Fax 32 96 18 29

Maja passerer Dannebrog.
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Afsender:
Sejlklubben Lynetten
Refshalevej 200
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Jan P Lange orienterer.


