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Målgruppen
En redaktør, uanset om
han er ny eller erfaren,
må interessere sig meget
for, om hans udgivelser
rammer målgruppen. I
mit tilfælde skal jeg altså gerne skaffe
stof, som har interesse for ca. 1.200 med-
lemmer af Sejlklubben Lynetten. På de
tilbagemeldinger jeg har fået fra dem,
som jeg selv har talt med, har jeg fået
fornemmelsen af, at det lykkedes gan-
ske godt, men måske skal det tages med
et gran salt? Jeg var ude på havnen for
nylig og faldt i snak med et par garvede
Lynette-folk, nede i den allerbagerste
ende, der hvor der står de mange store
telte og også en del skibe, som ser noget
”glemte” ud. Snakken gik lystigt og der
kom blandt andet mange bud på hvor-
dan klubben skulle drives eller hvorvidt
den faktisk burde opdeles i flere klub-
ber. Den ene af debattørerne havde endda
forfattet et lille skrift med titlen ”I må
ikke kalde os idioter”. Skriftet var et
forsvar for, at selvom en båd eller et pro-
jekt ikke fremstod som et velholdt far-
tøj, skulle man respektere både skibet
og ejeren. Der kan jo være så mange
grunde til, at en båd på et tidspunkt
skifter fra at være 1. prioritet til at være
nummer 2-7-10 eller endnu lavere. Døds-
fald, sygdom, arbejdsløshed, skilsmisse
og meget mere kan være begrundelsen. I
andre tilfælde er det bare projektets
omfang der gør, at det tager lang tid. Vi
blev ikke enige om, at bringe skriftet i
bladet, men jeg kunne personligt godt
tilslutte mig, at så længe et fartøj står på
land og havnelejen bliver betalt, så har
det lov til at stå der. I havnebassinet må
der stilles det ekstra krav at skibet er
forsvarligt sødygtig og ikke ligesom hav-
neudvalget seneste optælling viste: 2

både sunket, 5 stk nødlidende og seks
både står for at blive bortauktioneret
eller ophugget. Men tilbage til emnet,
når nu disse folk var en meget integreret
del af klubben og havnen, så vidste de
vel også alt om hvad der stod i bladet,
men nej, der måtte de melde hus forbi,
de have faktisk ikke læst bladet i lang
tid. Der stod ikke noget ”med kød på” i
Lynette Nyt. Nu kan man jo ikke vinde
hver gang, men hvis der er mange andre,
der heller ikke synes at bladet rummer
det, som de har brug for, så kunne det
være rart at vide, hvad det er, de pågæl-
dende savner.

Så hvis du har noget på hjerte, så skriv
til mig, uanset om det er noget du ønsker
bragt, eller måske bare en kommentar
til, hvad en redaktør burde vide og gøre.

Med venlig hilsen
Georg Niemann, Redaktør

Georg@daab.dk

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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Kære medlemmer

Fra administrationens side, vil vi på for-
hånd beklage et par småting, men sam-
tidig opfordre alle medlemmer til aktivt
at få os igennem startvanskelighederne.

De fleste af jer har allerede opdaget, at
der i forbindelse med familiekontingent
er opkrævet kr. 100,- for meget (to gange
kr. 50).

Det er blevet foreslået, at Lynetten
skulle betale det for meget indkræve-
ede tilbage, men det kan rent admini-
strativt ikke lade sig gøre at lave 100
kreditnotaer manuelt. Det er der ikke
personale til. I samråd med formanden,
er det derfor blevet besluttet, at opkræv-
ningen for familiemedlemmer i oktober
2007 kun bliver på kr. 100,-. og ligeledes
kr. 100,- igen d. 1. april 2008.

Som vedtaget på generalforsamlingen,
har kontoret fået ny software: marine-
system MapMarine. Et udmærket sy-
stem, som mange andre havne benytter.
Det vil løbende blive opdateret med nye
versioner, analogt med Officepakken. Det

Drifts-
ledelsens
spalte

er igennem MapMarine at kontingent,
havneleje og skur-regningerne bliver la-
vet. Beklageligvis er der ikke andre havne
end os, der kører med 5 forskellige kon-
tingenter, så vi har manuelt været inde
på hvert medlem og angive hvilket slags
kontingent, der skal opkræves.

Derfor vil en person, der både har
havneplads og skur (og kontingent), få 3
regninger ved opkrævningen i oktober –
det er IKKE en fejl fra vores side, men en
begrænsning i softwaren, og ALLE reg-
ninger skal derfor betales. Vi arbejder på
at få løst dette problem til opkrævnin-
gen i foråret.

Tak for forståelsen og tålmodigheden &
god vind

Katrine

Orientering fra
Juniorafdelingen

Sommeren er gået med frisk vind og
megen væde. Dog havde vi flot solskins-
vejr og 30C til vores sommertur, hvor vi
så måtte undvære vinden og plaske
rundt på og i helt blankt vand på Ros-
kilde fjord.

Juniorerne har skrevet om turen an-
det sted i bladet, men jeg vil gerne sige
tak til: Sten og Kirsten for at lægge som-
merhus, -grund, strand og badebro til.
Sundby for lån af landevejstrailer samt
velfungerende følgebåd. Bjarne og Karin
(Babuska) for lån af bil til fragt af trailer
med følgebåd/joller. Thomas for hjælp
til læsning og losning af biler og trailere
for joller og grej. Klaus og Marie for den
bedst tænkelige ”natmad”, vi fragtfolk
kunne ønske os. Søren for hjælp til både
planlægning af og deltagelse i turen. Ju-
niorerne fordi I medvirkede til, at turen
blev rigtig god.

Inden sommerferien fik vi efter me-
gen venten og rykken endelig de nye sejl

til vores ynglinge. Sejlene er bestilt og
betal i sep. 2003 – når det tager så lang
tid, at fremstille ynglingesejl, er det da
godt, vi ikke har brug for nogle, der er
større. Endelig har vi sejl, som kan hives
helt op i masten og blive der under hele
sejladsen. Brug af bomudhal kan nu gøre
en forskel på dybden af storsejlet. Forli-
get på fokken kan strammes og slækkes
uden problemer, og spilerne er ikke hul-
let som en si og kan anvendes i mere end
2 m/s.

Juniorernes klubmesterskab er sand-
synligvis sejlet ved udgivelsen af dette
nummer, og vil som tidligere år markere
afslutningen på vores sejlersæson. Even-
tuel vintersejlads planlægges at foregå
sammen med naboklubben i Sundby, dels
fordi deres faciliteter er bedre egnet end
vores til vintertræning, dels fordi det er
sjovere jo flere sejlere, vi kan få på van-
det samtidigt.

I skrivende stund forsøges vintersæ-
sonen planlagt således, at der skiftevis
vil være teoretisk undervisning i Lynet-
ten og fysisk træning sammen med
Sundby. Vi håber, at både nye som ”gam-
le” juniorer møder talstærkt op.

Lena Skov Andersen (Juniorleder)

Alle slæbes ind til stranden
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På det flade af Amager ligger Kirstine-
høj, et nyt stort erhvervsområde i fortsat
vækst. Området præges blandt andet af
et stort Silvan-marked og en stor Harald
Nyborg-butik, men der er også et stort
antal mindre erhvervsbebyggelser, med
masser af de eftertragtede ”Iværksæt-
tere”. Og iværksætter, det er netop hvad
Erik Mortensen er. Han startede IM Sa-
delmager i 1973 i en garage i
Liflandsgade og i marts 2006 flyttede
firmaet (efter flere andre adresser) til et
helt nybygget og meget lækkert domicil
på adressen Kirstinehøj 25B.

I dag har IM Sadelmager 12 ansatte og
aktiviteterne omfatter dels både-afde-
lingen og dels en afdeling, der laver læderbetræk mm. til biler. Oprindeligt

var Erik Mortensen også auto-sadelma-
ger, men i dag står Jesper Nielsen, der
har overtaget 50% af virksomheden, for
det meste omkring bilerne og Erik Mor-
tensen leder arbejdet med bådkalecher,
sprayhoods og hynder.

Hvert år afleverer man ca. 200 kale-
cher og 400-500 sæt hynder og stort set
det hele laves direkte efter mål. Der fin-
des ganske vist et lille antal skabeloner
til nogle af de mest populære både, men
i langt de fleste tilfælde er det en af de 2
montører, der foretager opmåling di-
rekte i kundens båd. På den måde bliver
man selvfølgelig også noget afhængig af
vejr og vind. Når montøren har talt med
kunden og målt op, går turen hjem til
systuen hvor selve produktet ser dagens
lys på en af de store industri-symaski-
ner. Tilslut foretager montøren den en-
delige tilpasning i kundens båd.

IM Sadelmager har længe haft en an-
nonce i Lynette Nyt og der er da også
mange kunder, der kommer fra Lynet-

Langt ude på
Amager

••••• BådkalecheBådkalecheBådkalecheBådkalecheBådkaleche
••••• HynderHynderHynderHynderHynder
••••• SprayhoodSprayhoodSprayhoodSprayhoodSprayhood
••••• BompresenningBompresenningBompresenningBompresenningBompresenning
••••• Bøjler + beslagBøjler + beslagBøjler + beslagBøjler + beslagBøjler + beslag

Erik MortensenErik MortensenErik MortensenErik MortensenErik Mortensen
Kirstinehøj 25 B, 2770 Kastrup
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ten, men ellers er det de
store bådudstillinger der
skaffer mange kunder.
Uanset annoncer og udstil-
linger er det dog alligevel
”mund-til-mund”-meto-
den der er IM Sadelmagers
bedste reklame.

Og der er ikke meget der
tyder på, at ordrebogen er
lige ved at være tom,
blandt andet har den våde
sommer fået mange til at
bestille en agterkaleche.

En ny kaleche bliver til

Erik Mortensen
med nogle af de
mange stofprøver
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I den forbindelse kan tilføjes, at FU
netop nu arbejder på en grundlæggende
kontraktforandring for den ny forpagter
der er mere nutidig, ligesom der er tan-
ker/planer om forandringer i klubhuset
der tilgodeser medlemmernes behov.
Mere om dette så snart betænkningen
er færdig.

Har du gode ideer til indretningsmæs-
sige ting i klubhuset, er du velkommen
med disse.

Efter pausen indledte Peter Ramlau med
en redegørelse og sine tanker for båd-
håndteringen teknisk, bemandings-
mæssigt samt økonomisk.

Der blev diskuteret bukke og stativer,
ønsker og ideer kom i fin strøm fra med-
lemmerne, der så blev besvaret, ud fra
de erfaringer der nu er gjort med vores
nye udstyr.

Enkelte medlemmer var utilfredse
med, at de netop havde købt dyre stati-
ver, som er ubrugeligt for det nye sy-
stem. Disse medlemmer skal ikke for-
tvivle, vi har fundet en løsning for disse

stativer, som klubben vil være behjæl-
pelig med at tilrette til den ny bådhånd-
tering.

Diskutionen kom også ind på, om klub-
ben skal indkøbe bukke for udlejning.
Der vil blive taget tilbud hjem på et
større indkøb, specielt af de enkeltstå-
ende trefodsbukke, så vi har disse tal til
næste medlemsmøde

Ud over bukke kom vi også ind på,
hvad der er af planer for oprydning på
havnen, der står over for en total hoved-
oprydning, begyndende specielt på syd-
molen for at skabe plads til stativer, så
landpladsen for opstilling for både kan
blive ryddelig, og tilpasses vores nye båd-
håndteringsudstyr.

Det er flere års efterladelighed der nu
skal rettes op, og tidshorisonten er svær
at sætte, men det vil tage tid at komme
i bund med tingene.

I den forbindelse vil jeg rette en stor
tak til Udvalget for Havn & Plads, for
den store planlægningsmæssige indsats
der er lavet, planer vi nu ser begynde at
tage form fysisk på vores havn. Gennem

D. 27 08 2007 blev det første af de beslut-
tede kvartalsmæssige medlemsmøder af-
holdt. Mødets emner var opsagt forpagter
samt bådhåndtering.!

Fremmødt fra bestyrelsen: Ralhf Niel-
sen/næstformand & kapsejladsformand
– Peter Ramlau/formand havn & plads –
Benny Espenhain/formand.

Det er meget nødvendigt at holde sig for
øje, at disse medlemsmøder udelukkende
er for debat og information, samt med-
lemmernes direkte talerør til ledelsen.
Altså ingen beslutningsdygtighed. Deri-
mod kan der via dette forum formes og
udarbejdes forslag til Generalforsamlin-
gen, og herigennem kan møderne være
til stor gavn for Generalforsamlingen,
idet de forslag der måtte komme herfra
er gennemarbejdet og gennemdiskute-
ret i et åbent medlemsforum.

Det var glædeligt at Bestikket blev
fyldt til sidste plads, af aktive kritiske
og positive medlemmer.

Mødet forløb på en måde jeg har re-
spekt for, idet der var gode og seriøse
indlæg fra medlemmerne, således at det
ikke blev en envejskomminikation.

Emnet vedrørende Restaurantørens
opsigelse fik nogle medlemmer op af sto-
len, og vi fik et par drag over nakken, en
stemning der dog brat vendte ved Tho-
mas Ekdals indlæg, der belyste de op-
rindelige grundlæggende tanker for klub-
husets anvendelse, nemlig at det blev
bygget til medlemmerne og ikke et Carte-
ringsfirma.

Dette udløste stort bifald fra forsam-
lingen, hvorefter der var løst op for ind-
læg fra de positivt stemte.

Dog må jeg indrømme, at vi måske har
overset en enkelt ting, nemlig at der even-
tuelt skal indrettes et grovkøkken.

Stemmer fra salen mente at vide, at
ved skifte af restauratør skal en sådan
ændring ske.

Dette er naturligvis taget til efterret-
ning og er ved at blive undersøgt.

Dog mener jeg, at når der ikke er tale
om et ejerskifte, men udskiftning af en
kontraktansat forpagter, bør dette ikke
udløse ombygninger.

Men skulle det være tilfældet, er der
en løsning på dette, i et meget overkom-
meligt prisleje.

Holdningen må vel være, at en beslut-
ning der på sigt gavner medlemmerne
og klubbens økonomi ganske markant,
ikke skal stoppes af et kortsigtet pro-
blem.

En anden stemme fra salen spurgte,
om der var taget forbehold i økonomien
for evt. erstatningskrav.

Ifølge vores advokatfirma er der ingen
mulighed for dette i den kontrakt-
mæssige opsigelse. Netop spørgsmålet
om belæg for erstatning, var hoved-
spørgsmålet da sagen blev indgivet til
advokat, og dette blev krystalklart afvist
herfra.

Opsigelsen har naturligvis været en
stor og tung men nødvendig beslutning
at tage, hvorfor det var dejligt at mærke
den positive holdning hertil fra salen.
Tak for det.

Formandens klumme

Det første medlemsmøde set
med formandens øjne!
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mit tætte samarbejde med Peter Ram-
lau ved jeg, hvor stort et arbejde han har
lagt i opgaven, der går langt ud over,
hvad vi kan kalde en alm. arbejdsdag.

Jeg ved også at Peter ikke er typen,
der ønsker så megen tak, men en ting
ønsker han, at vi som medlemmer følger
de direktiver, der kommer via opslag og
medlemsblad. Følg dem, det kan være
din måde at sige tak for flot arbejde.

Under eventuelt kom der fra Boris
Damsgård spørgsmål om vi havde for-
nemmelse af regnskabsåret.

Mit svar var, at vi forventede et lille
overskud.

Mandag den 10 09 07 lavede jeg en
kontantopgørelse, og ud fra den forven-
ter jeg, at min udtalelse holder.

Dette skal ses i lyset af, at drift-
kontoret desværre ikke har set sig stand
til at effektuere 25 pladser, der er klar
for kontrakttegning.

Det havde naturlig været pænt at have
denne indtægt med i indeværende regn-
skabsår. Heri ligger ca. 312.000 kr. po-
tentielt, der nu kommer til indtægt
straks i det nye regnskabsår, der sam-
men med halvårskontigentet vil give det
ny regnskabsår en kickstart.

Havn & Pladsudvalgets oprydning på
broer og plads samt den registrering ud-
valget har foretaget har medført et stort
ekstra indtjeningspotentiale, som vi
først i det nye regnskabsår vil se resulta-
tet af, et indtjeningspotentiale klubben
gennem flere år er gået glip af.

Afslutningsvis vil jeg sige tak for et
rigtig godt medlemsmøde, der blev holdt
i en fin tone og med konstruktive ind-
spark, jeg ikke kunne ønske bedre, så
målsætningen med disse møder blev op-
fyldt langt over forventning.

 Benny Espenhain
Formand

Navigation 2007-08
Startdato og tid Tirsdag 2. oktober 2007.

Krav Der er ingen særlige krav om forkund-
skaber og erfaring til søs, men meget
hjemmearbejde i form af opgaveløsning.

Pensum Søvejsregler, godt sømandskab, og
søsikkerhed, Farvandsafmærkning  Sejladsplan-
lægning, ud fra givne oplysninger om strøm, vind og
”kompasfejl”, samt pejlinger, distancer m.m.

Undervisning Tirsdage fra kl. 19.00  til 21.45.
I ”Bestikket”, Sejlklubben Lynettens klubhus
Der er planlagt 20 undervisningsaftener, 1 aften hos
Falck (søsikkerhed)

Underviser Inge Skibshøj, telefon: 38887793,
mail  Inge@skibshoj.dk

Tilmelding Tilmelding på e-mail: bra@noteshaj.dk senest 25.
september til Sejlerskolechef Benny Andersen, telefon
22144195

Kursuspris 1.850 / 1.700 kr. (medlemmer 150 kr. rabat) kontant
eller check til skolechef Benny Andersen, Sejlklubben
Lynetten Refshalevej 200, 1432 København K

Bøger Nødvendige bøger, kort og tegnerekvisitter ca. 800-
900 kr.

Underviser medbringer materiale til salg første undervisningsaften.

Tilmelding til navigtionsundervisning 2007-08 sendes til:
bra@noteshaj.dk

Navn Medlemsnr.

Adresse                                                          Postnr. By

E-mail              Tlf.

PS! Da vi jo er tæt på tilmeldingsfristen, så kan det kun gå for langsomt!
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ved broen. Efter maverne igen var fyldte (- uden

mad og drikke…) var der endnu mere plaskeri i

den stegende sol. Og Lena som sad og holdt øje, blev

genstand for flere våde knus og kram.

Til aften fik vi en meget kraftig tordenbyge kort

før aftensmaden. Aftensmaden blev lavet af hold 2.

Steg, pasta, pølser, kartofler, salat osv. MUMS!

Igen var der lidt problemer med at få de sidste i

seng men der blev meget hurtigt stille efter lyset

blev slukket. En super hyggelig dag!

Maiken og Signe

Fredag d.10/8-07

Kære dagbog.

I dag var vi en tur til Gershøj. Lena var gavmild og

gav en is (Tak Lena). Der blev selvfølgelig også

badet i Gershøj.

Da vi kom hjem blev der arrangeret en tur ud til

øen. Maria, Christian A, Kewin og Signe svømmede

ind ude fra øen (flot). (Kewin og delvis Christian

sad på et surfbræt) Selvfølgelig blev der også badet

lidt hjemme ved basen.

Der var også hjemmelig hygge da vi kom hjem.

Sten og Kirsten kom med til middag om aftenen.

Søren og Maiken havde været ude

og købe is som vi fik til dessert da

det var den sidste aften og det var

så den dag. Sov godt!

Skrevet af Maiken og Johan

Lørdag d.11/8-07

Vi blev vækket kl. 8. Vi havde

fået lov til at sove en halv time

længere end de andre dage. Da vi

havde spist morgenmad begyndte

vi at slæbe jollerne op. Da bilerne

var pakket tog vi ned til stranden

for at blive trukket efter gummi-

båden på et surfbræt. Det var

rigtig sjovt.

Til sidst var der lidt slik og saftevand før de

trætte juniorer blev kørt hjem. Det var nogle rigtig

gode dage.

Skrevet af Kåre, Johan og Maiken

Onsdag d.8/8-07 (første dag)

Onsdag formiddag ankom vi til Sten og Kirstens

sommerhus ved Roskilde fjord. Der var næsten

ingen vind, så dagen i dag blev en badnings/

afslapningsdag. Vi blev delt op i 2 hold:

Hold 1 Hold 2

Christian A Signe

Kewin Maria

Thomas Kåre

Johan Christian L

          Maiken

Vi var nede og bade i lidt over en time før vi kom

op og spillede en god fodboldkamp.

Aftensmaden blev lavet af hold 1 (Kylling, majs,

kartofler og salat).

Juniorafdelingens dagbog 8. til 11. august 2007

Christian L og Kewin spiste så meget at man

kunne rulle dem ned til fjorden. Om aftenen stod

den på aftenbadning og hygge før vi tørnede ind

ved 23.00 tiden.

Skrevet af Maiken og Johan

Torsdag d.9/8-07

Kære Dagbog

I dag var planlagt en tur til Kattinge Vig. Vi

riggede 5 zoom´er, e-jollen og wayfarejollen til. Der

var ikke så meget vind så vi svømmede dem lidt

udad før der var vind nok til sejlene. Men da vi var

lidt forbi fugleøen døede vinden helt, og vi be-

gyndte at plaske rundt i stedet. Så turen til Kat-

tinge vig endte med stort vandplaskeri og frokost

Christian i kamp mod majskolberne

Kewin svømmer ind fra fugleøen
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strering mm. Konklusion: Ikke interes-
sant for klubben pt. Kort diskussion ang.
pris og opkrævning ved brug af maste-
kran for ikke-medlemmer.

Samarbejde og kontaktform samt
overordnet struktur for drifts-
kontorets virke i fremtiden

Lægges i FU regi til fremlæggelse for
BS senere. Gode forslag og ideer modta-
ges gerne.

Videre arbejde med forpagtning af
klubbens restaurant.  Sagen udlægges
til FU. FU udarbejder skrivelse omhand-
lende grundene for opsigelsen af forpagt-
ningen af klubbens restaurant. FU ud-
arbejder en sagsmappe.

Emneoplæg til medlemsmøde d. 27.
aug, der bør opsættes på klubbens
opslagstavler
Bådhåndteringen
Økonomi, vedtaget på GF med ’en gratis
op/nedtagning, ikke rentabel derfor dis-

kussion vedr. brugerbetaling
Orientering ang. beslutningen om op-

sigelse af forpagtningen.
Dialog og besvarelse af evt. spørgsmål.

Fortælle om potentialet i disponible
havnepladser. Evt. omtale indtjeningen
mht. indkrævning af gæsteleje/miljø-
afgift. Ordning til Web Master for vores
hjemmeside skal findes. Hjemmesiden
er blevet hacket og virker derfor ikke. Bo
kontaktes hurtigst muligt. Evt. tid for
at finde en professionel løsning. SA un-
dersøger pris på opsætning og drift af
hjemmeside.

Eventuelt
Kort orientering fra Havn og Plads. To
sunkne både er under behandling. Fem
både er nødlidende. Procedure er sat i
gang. Seks både står til auktion/bort-
skaffelse. Der sættes skilte op + annonce
i lokalt blad

Næste møde: Mandag d.10. septem-
ber 2007.

Klubbens kasserer
Bestyrelsen har desværre måttet tage
til efterretning, at Martin Kjær Uhlig,

der blev valgt til kasse-
rer i foråret, har været
tvunget til at trække
sig på grund af arbejds-
mæssige forhold.

Hverken bestyrelsen
eller Martin har på no-
gen måde noget at sige
hinanden på, vi havde
gensidigt set frem til
et noget længere sam-
arbejde. Martin har

også valgt at ville gøre opmærksom på,
at han IKKE trækker sig på grund af
problemer med regnskabet, hverken det

han overtog eller
det han efterla-
der.

Bestyre lsen
stod jo netop for
at skulle afslut-
te sit første regn-
skab og i skri-
vende stund fore-
går der forhand-
linger om at sup-
plere bestyrel-
sen med den nødvendige kompetence.

Formelt indtræder turudvalgets for-
mand Jan P. Lange på Martins post, men
Jan vil blive suppleret af kræfter fra
såvel indenfor som udenfor bestyrelsen.

Jan P. Lange

Martin Kjær
Uhlig

rengøring og evt. løs-
ninger for begge klub-
huse.

Diskussion ang.
håndtering af fakturer
til betaling. Pt. beta-
les fakturaerne inden
godkendelse fra ud-
v a l g s f o r m æ n d e n e
(UDF). Ny procedure
aftales og afprøves i en periode. Faktu-
raer scannes og mailes til pågældende
UDF. Dette sker én gang ugentlig onsdag
eller torsdag. Fakturaen skal godkendes
inden betaling. Hvis UDF af forskellige
årsager ikke kan tjekke sin mail, skal
han/hun sørge for en stedfortræder
blandt BS.

Rapport fra de enkelte udvalg/besty-
relsesposter genindføres som punkter på
dagsordenen til BS-møderne. Evt. ma-
teriale til fremlæggelse på BS-møderne
bedes mailes i rimelig tid inden mødet,
hvor sagen skal behandles, for at opnå
bedre mulighed for forberedelse til mø-
det for andre BS-medlemmer, hvilket
muligvis kunne nedsætte behandlingsti-
den for de enkelte punkter

Anmodning fra FM til BS om indsæt-
telse af PRH som BS-repræsentant i
FLID. Tradition i klubben at formanden
for Havn og Plads er klubbens repræsen-
tant i FLID. Anmodningen imødekom-
met.

Prisansættelse og betingelser af
bådhåndtering for B&W folkene
(kort orientering af SA)
Ved krydsning af vej skal køretøjet være
indregistreret.

Estimering af mulig indtjening højst
kr. 45.000,-

Diskussion af potentialet i forhold til
tid og udgifter forbundet med syn, regi-

Lena Skov
Andersen,

juniorleder

Referat af bestyrelsesmøde
den 13. august 2007

Til stede:    Alle   undtagen
Afbud:     KJ, JPL, BC, HF, MKU, GN
Referent: LSA

Formanden (FM) byder velkommen til
mødet med en kort introduktion af dele
af dagsordenen.

Orientering om fremlagt materiale
vedrørende:

Kystdirektoratets bekendtgørelse af
2002 vedr. reglement for danske lystbå-
dehavne til supplement af klubbens ved-
tægter.

BEK nr. 9139 er gældende for alle lyst-
bådehavne og er over egne vedtægter.
Dvs. klubbens havnevedtægter skal god-
kendes i forhold til BEK og er et supple-
ment til denne. BEK blev indført i ved-
tægterne i feb. 2002, men er ved en fejl
ikke medtaget i efterfølgende udgaver.
Efter godkendelse medtages BEK i de
fremtidige udgaver samt trykkes i Ly-
nette Nyt.

Opgørelse over havnens disponible
pladser og indtjeningspotentiale. Udført
som en del af oprydningsarbejdet.

Ifølge udarbejdede liste ses en mulig-
hed for ekstra indtjening for klubben. Et
godt stykke arbejde som kan anvendes
til at få fyldt havnepladser som ikke an-
vendes for øjeblikket.

FM fremlægger klage fra en gruppe
medlemmer vedr. et medlem

Klagen indgivet af 13 medlemmer.
FM har afholdt møde med 2 repræ-

sentanter fra gruppen samt med med-
lemmet klagen omfatter. Sagen diskute-
res. FM udarbejder en skriftlig henstil-
ling, som sendes til gennemsyn hos BS
inden afsendelse til pågældende med-
lem.

Ikke på dagsordenen: Diskussion ang.
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De samlede vindere af sejladserne blev:
Spækhugger: DEN 133 Nauja Lars Møller Nielsen, Sundet
X99: DEN 517 Mille Kim Rasmussen, Søhesten
Banner 30: DEN 1 Can-Can Tommi Madsen, Frem
DH: første løb: DEN 42 BB 10 Meter Slipstik Michael Frank Hansen, HAS
DH: løb andet løb: DEN 67 Larsen 28 Freja Henning Gudmand-Hoyer, Vedbæk
DH: løb tredje løb: DEN 351 H-båd Sinus Ole Skov, Lynetten

I dette efterår vil
klubbens personale
være til stede på hav-
nen 4 lørdag-søndage
til varetagelse af båd-
håndteringen.

Disse  4 weekends
vil sandsynligvis væ-
re de tre sidste i ok-
tober og den første  i

november. Af hensyn til opstillingen af
bådene på land beder vi vore medlem-
mer aftale placering af båden med havne-
assistent/driftsleder, således at vort op-
sætningssystem kommer til at fungere
bedst muligt. Vi beder ligeledes de med-
lemmer der stadig vil benytte vognmand
til optagning om at aftale placering. Det
vil hjælpe os rigtigt meget i optagnings-
perioden, hvis de, der har mulighed for
det, vil tage deres både på land på hver-
dage, således at de medlemmer der kun
har muligheden i weekends  kan benytte
sig af disse.

Pligtarbejde i henhold til havne-
pladskontrakt:
Vore foreløbige erfaringer med skriftlig
indkaldelse til pligtarbejdet afslørede
som forventet et noget tilbagelænet for-
hold til dette fænomen.

Omkring 60% af vore inviterede med-
lemmer møder IKKE op. Det er selvsagt

mere end vanskeligt at planlægge no-
genlunde fornuftigt på disse betingelser.

Vi må derfor som minimum bede vore
medlemmer om at melde afbud i god
tid, hvis man skulle være forhindret i at
møde op lige den bestemte dag. Men
fortvivl ikke, der vil komme skriftlige
tilbud om andre mødedage.

Vi skal ikke undlade at gøre opmærk-
som på, at klubbens tilgodehavende af
arbejdstimer er en del af betalingen for
en havneplads i vores flotte, ryddelige og
velfungerende havn, men det bliver den-
ne desværre kun ved med at være, hvis
vi alle hjælper til i det daglige og leverer
skyldige timer til klubben.

Som nævnt er vore skønne pligttimer
en del af betalingen for havnepladsen, og
en skyldig ydelse til klubben, og i de
tilfælde, hvor det viser sig vanskeligt at
få afviklet disse timer, vil de blive kon-
verteret til en faktura i henhold til havne-
pladskontraktens bestemmelser.

Og lige til sidst: Det er igennem vore
medlemmers  egen indsats i den daglige
brug af havnen, at vi kan vælge, hvordan
den skal se ud. Det er også gennem hjælp-
somhed og hensyn til hinanden, at vi
skaber en havn og klub der er god at fær-
des i.

Med venlig hilsen
Peter Ramlau Havn og Plads

Bådoptagning efteråret 2007

I weekenden 8.-9. september afholdt
Amager klubberne Dragør, Kastrup,
Sundby og S/K Lynetten i fællesskab det
årlige Amagercup. Denne gang med
Lynetten som hjemhavn. Det er 4. gang
dette stævne afholdes.

Sejladserne foregik lørdag på 2 bane-
områder – et syd for Flakfortet, hvor
klassebådene Spækhugger og Banner 30
sejlede på en op-ned bane, og et nord for
Flakket, hvor X99 ligeledes sejlede op-
ned.

DH bådene var på distancesejlads mel-
lem Pinhättan og Middelgrunden.

Søndag sejlede Banner 30, X99 og DH
både på en fælles op-ned bane, idet spæk-
huggerne som sædvanligt kun sejlede
lørdag.

Der var i alt 37 tilmeldte både,
hvilket er en mindre nedgang i
forhold til året før.

Som det ses af billederne var
der god vind – mellem 10 og 15

Mere kapsejlads – Amagercup 2007
sekundmeter - så der blev øvet sejlskift
og rebning i den helt store stil.

Ikke mindst Lynettens gummibåds-
besætning – vores 2 juniorer Signe og
Thomas Barfoed – havde en hård tørn
med at udlægge banemærker i mere end
2 m høje bølger. Lidt mere komfortabelt
var det på Ole og Jørgens Motiva - Cheers,
der igen stillede op som dommerbåd.

Den kraftige vind var en udfordring
for materiellet, så vi så desværre en
knækket mast på en X99 og en del flæn-
gede sejl.

En frisk og travl weekend på vandet
for sejlerne og de mange involverede of-
ficials.

Rahlf, Kapsejladschef, S/K Lynetten
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beredskab, fiskerikontrollen og andre
myndigheder udfører opgaver inden for
havneområdet efter lovgivningens almin-
delige regler og kan benytte slæbesteder
efter behov.

1.4 Havnemyndigheden skal i tjeneste-
tiden være iført uniform eller uniforms-
kasket, men skal i øvrigt legitimere sig,
hvis det forlanges.

2. Regler for opankring, sejlads, fortøjning
m.m.
2.1 Fartøjer må ikke ankre inden for hav-
nens søområde uden bydende nødvendig-
hed, medmindre havnemyndigheden har
givet særlig tilladelse dertil.

2.2 Fartøjer, der tillades opankret uden
for havnens ydre værker, men inden for
havnens søområde, skal føre forskriftsmæs-
sige signaler (sort kugle eller ankerlan-
terne).

2.3 Havnemyndigheden kan forlange, at
ethvert fartøj, som ankrer inden for hav-
nens søområde, flyttes, hvis havnemyn-
digheden skønner, at fartøjet hindrer fri og
sikker passage. Såfremt ankringen ikke er
ophørt til det af havnemyndigheden fast-
satte tidspunkt, kan havnemyndigheden
lade fartøjet flytte for ejerens regning og
risiko.

2.4 For sejladsen inden for havnens om-
råde gælder de af Søfartsstyrelsen til en-
hver tid udfærdigede regler for sejlads m.m.
i visse danske farvande samt evt. særlige
regler, der måtte fremgå af ordensregle-
mentets individuelle del.

2.5 Sejlads inden for havnens område
skal foregå med hastigheder, der ikke over-
stiger opslåede fartgrænser eller i mangel
af sådanne med så lav hastighed, at der
ikke voldes ulempe for andre. Der skal
manøvreres således, at der ikke er risiko
for beskadigelse af havneanlægget.

2.6 Fastliggende fartøjer må bortset fra
nødvendig forhaling ved „lastning/los-
ning“, reparation, brændstofpåfyldning

m.m. kun anbringes ved de anviste (til-
delte) pladser.

2.7 Gæstende fartøjer skal snarest melde
deres ankomst til havnemyndigheden.
Gæsten skal forhale til en anden plads,
hvis en sådan anvises af havnemyndighe-
den, eller dersom pladsen ønskes brugt af
et fartøj, som har fået pladsen anvist.

2.8 Efterkommes et givet påbud ikke,
kan havnemyndigheden lade fartøjet flytte
for ejerens regning og risiko.

2.9 Alle fartøjer, der benytter havnen, er
forpligtet til at anvende fortøjninger og
affendring, der er afpasset efter fartøjets
størrelse og under alle forhold holder far-
tøjet inden for den anviste plads.

2.10 Fartøjer må ikke fastholdes ved
ankre eller trosser, som helt eller delvist
spærrer farvandet i havnen, uden havne-
myndighedens tilladelse, og når det for-
langes, skal de slækkes for andre både.

2.11 Fartøjsejeren har ubetinget pligt
til jævnligt at tilse sit fartøj, når det hen-
ligger i eller på havnen og sørge for, at det
er lænset, vel fortøjet og affendret i begge
sider, ligesom fartøjsejeren under oplæg-
ning på land har ubetinget ansvar for at
sikre, at fartøjet er forsvarligt afstivet, og
at eventuel afdækning er passende fast-
gjort.

2.12 Bliver det af pladshensyn nød-
vendigt, at flere fartøjer ligger på siden
af hinanden, skal de, som ligger nær-

På grundlag af lov nr. 326, vedtaget af
Folketinget i maj 1999, har Kystdirek-
toratet i 2002 udsendt en bekendtgørelse
der regulerer forholdene i danske lyst-
bådehavne og mindre fiskerihavne.

Dette standardreglement blev indført
og trykt i sejlklubben Lynettens havne-
vedtægter i 2002. Af uransagelige årsa-
ger er dette ikke blevet den grundlæg-
gende del af vore havnevedtægter, som
det skulle være, og er ikke senere gen-
optrykt i vore havnevedtægter.

Bestyrelsen har derfor besluttet at ud-
sende dette til vore medlemmer gennem
Lynette Nyt, samt sikre at fremtidige ud-
gaver af vore havnevedtægter indeholder
reglementet.

Vore egne lokale havnevedtægter gæl-
der stadig i tillæg til kystdirektoratets
reglement, og vil nu som bekendtgørelsen
foreskriver, blive fremsendt til godken-
delse i direktoratet.

Med venlig hilsen
Peter Ramlau, havn og plads.

Bekendtgørelse om standardregle-
ment for overholdelse af orden i dan-
ske lystbådehavne og mindre fiske-
rihavne 
I medfør af § 15 og § 18, stk. 2, i lov nr. 326
af 28. maj 1999 om havne fastsættes efter
bemyndigelse i henhold til § 5, nr. 4, i
bekendtgørelse nr. 1051 af 16. december
1999 om henlæggelse af opgaver til Kyst-
inspektoratet og om kundgørelse af ordens-
reglementer for havne:

§ 1. Det i bilag 1 anførte »Standard-
reglement for overholdelse af orden i dan-
ske lystbådehavne og mindre fiskerihavne«
gælder for lystbådehavne og mindre fiske-
rihavne.

§ 2. De hidtil gældende, for de enkelte
lystbådehavne og mindre fiskerihavne i

medfør af § 14, stk. 1, i lov nr. 316 af 16.
maj 1990 om trafikhavne m.v. og § 15, jf.
§ 1, stk. 2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om
havne, fastsatte ordensreglementer forbli-
ver i kraft, indtil nye reglementer måtte
blive udfærdiget. Dog ophæves bestem-
melser i et ordensreglement om, at hav-
nen kan tilkendegive den pågældende, at
overtrædelse af reglementet kan afgøres
uden retslig forfølgning ved betaling af en
bøde, og at denne tilfalder havnen.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den
1. maj 2002.

Kystdirektoratet, den 15. april 2002
Per Roed Jakobsen/Flemming Thyme

Bilag 1
Standardreglement for overholdel-se
af orden i danske lystbådehavne og
mindre fiskerihavne.
For disse havne gælder, at den enkelte
havn udarbejder et individuelt reglement
med en beskrivelse af havnens land- og
søområde og med angivelse af eventuelle
særlige ordensregler, som ønskes for den
pågældende havn.

Det individuelle ordensreglement skal
henvise til »Bekendtgørelse om standard-
reglement for overholdelse af orden i dan-
ske lystbådehavne og mindre fiskeri-
havne«.

Det individuelle ordensreglement skal
godkendes af Kystdirektoratet.

1. Generelle bestemmelser
1.1 Føreren af ethvert fartøj i havnen samt
havnens øvrige brugere har pligt til at gøre
sig bekendt med indholdet af dette regle-
ment, der gratis udleveres ved henven-
delse til havnemyndigheden.

1.2 Overholdelse af orden inden for hav-
nens område påses af havnemyndigheden.

1.3 Politiet, det kommunale rednings-

Orientering vedr. klubbens havnevedtægter
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miljø- og arbejdsmiljøbestemmelser. Af-
renset affald skal opsamles og bortskaffes
i henhold til gældende bestemmelser så-
ledes, at havnen ikke påføres et op-
rensnings-, miljø- eller iltsvindsproblem.

4.4 Udpumpning af marinetoiletter el-
ler tømning af holding-/septictanke i hav-
nen er forbudt. Der henvises til brug af
havnens toiletter og modtagefaciliteter.

4.5 Udpumpning af olieholdigt vand i
havnen er forbudt. Vandet skal opsuges og
tømmes i de særlige beholdere, der er op-
stillet på havnen, mærket „Spildolie“ el-
ler „Olieholdigt bundvand“.

4.6 Afrensning af fartøjer, som er påført
biocidholdig bundmaling, må alene finde
sted ved eventuelle særligt indrettede va-
skepladser.

4.7 Følgende aktiviteter må kun finde
sted inden for havnens område med havne-
myndighedens forudgående tilladelse:

a) Afbrænding af fyrværkeri. Afbræn-
ding af festfyrværkeri kræver dog tillige
politiets tilladelse.

b) Åben ild, herunder åben grill, om
bord i fartøjet og på havneområdet i øvrigt
uden for eventuelle dertil indrettede grill-
pladser.

c) Fiskeri.
d) Vandskiløb, kapsejlads, benyttelse af

sejlbrætter, sejlads med vandscootere og
lignende.

e) Badning og dykning fra skibe eller
bolværker.

f) Placering af husbåde.
g) Teltslagning og opstilling af camping-

vogne.
4.8 Havnemyndigheden kan give anvis-

ninger vedrørende færdsel på havneom-
rådet.

4.9 Parkering af campingvogne og båd-
trailere må kun ske på de dertil særligt
indrettede parkeringspladser.

4.10 Alt, hvad der findes, optages eller
bjærges inden for havneområdet, skal
straks anmeldes til havnemyndigheden.

5. Havneopsyn, ansvar og straffebestem-
melser
5.1 Enhver, der befinder sig på havne-
området, har pligt til straks at efter-
komme havnemyndighedens anvisninger
og påbud, herunder også om at fjerne sig
fra havnens område.

Hvis en fartøjsejer eller en anden bru-
ger af havnen ikke efterkommer dette
reglements bestemmelser eller de af hav-
nemyndigheden givne pålæg så hurtigt,
som det skønnes nødvendigt af myndig-
heden, er denne berettiget til at træffe
de fornødne foranstaltninger til, at så-
dant sker. For beskadigelser, som derved
måtte blive påført fartøjet med udstyr
eller andre genstande, kan ejeren ikke
forlange erstatning. Ejeren er pligtig til
at erstatte de udgifter, som de udførte
foranstaltninger måtte have medført.

5.2 Mener nogen sig forurettet af hav-
nemyndigheden, kan sagen indbringes
for havnebestyrelsen/havneudvalget,
men et påbud skal under alle omstæn-
digheder efterkommes.

5.3 Fartøjsejeren er ansvarlig for en-
hver skade (herunder tings-, person-, og
følgeskade), der er forårsaget ved fejl el-
ler forsømmelse udvist af fartøjsejeren
eller øvrige besætningsmedlemmer. An-
svaret gælder skade, som direkte eller
indirekte er forvoldt i forbindelse med
anløbet af, opholdet i, brugen af eller
afsejlingen fra havnen.

5.4 Havnemyndigheden er ansvarlig
for skader på fartøjet eller dettes besæt-
ning, såfremt skaderne er forårsaget ved
fejl eller forsømmelse begået af havne-
myndigheden.

5.5 Medmindre højere straf er for-
skyldt efter anden lovgivning, straffes
overtrædelse af pkt. 2.1-2.2, 2.5-2.7, 2.9-
2.15, 2.17, 3.1, 3.5-3.6, 4.1-4.9 og 5.1,
første afsnit, med bøde.

mest bolværket, affinde sig med, at mand-
skabet fra de udenpå liggende fartøjer har
fri og uhindret passage over dækket. Mand-
skabet fra de yderste både skal så vidt
muligt passere over fordækket på de in-
derste både.

2.13 Slæbejoller og lignende må kun
anbringes ved fartøjet, såfremt det kan
ske uden gener for andre fartøjer.

2.14 Fartøjer, der ligger fortøjet, skal
fastgøre fald og lignende således, at det
ikke klaprer unødigt mod masten.

2.15 Et fartøj må ikke oplægges i eller
på havnen uden havnemyndighedens for-
udgående tilladelse. En sådan tilladelse
vil i givet fald indeholde de fornødne prak-
tiske anvisninger, betingelser om økono-
misk sikkerhed, overholdelse af givne tids-
frister, tilsynspligt m.v.

2.16 Efterladte, sunkne eller strandede
fartøjer kan havnemyndigheden forlange
flyttet inden for en af havnemyndigheden
fastsat rimelig tid. Efterkommes et pålæg
herom ikke, kan havnemyndigheden efter
endnu en meddelt frist lade fartøjet fjerne
og sælge for ejerens regning. Inden salget
skal havnen så vidt muligt give ejeren be-
sked. Provenuet fra et salg kan anvendes
til hel eller delvis dækning af havnens
omkostninger.

Såfremt en uafhængig vurderingsmand
har erklæret, at fartøjet er værdiløst, eller
at dets værdi ikke overstiger de skønnede
salgsomkostninger, kan havnemyndighe-
den skaffe fartøjet bort efter at have givet
skriftlig meddelelse herom til ejeren. Så-
fremt ejeren eller dennes opholdssted er
ukendt for havnemyndigheden, kan med-
delelse i stedet gives ved opslag på fartøjet
samt ved annoncering i et lokalt dagblad/
ugeblad.

Uanset sådant salg eller bortskaffelse
hæfter ejeren fortsat for fuld betaling af
havnemyndighedens omkostninger.

2.17 Vrag må ikke indbringes i havnen
uden havnemyndighedens udtrykkelige

tilladelse. Et sådant vrag henligger i en-
hver henseende for ejerens regning og ri-
siko.

3. Optagning, reparation, brændstof m.m.
3.1 Søsætning/optagning må kun foreta-
ges ved de af havnemyndigheden anviste
bolværker, ramper og lignende.

3.2 Umiddelbart efter søsætning/optag-
ning har fartøjsejeren pligt til at rydde
kajen og landplads for bukke, vogne, støt-
ter og andet grej.

3.3 Fartøjer, bådvogne og master m.m.
må kun anbringes på de dertil bestemte
arealer efter aftale med havnemyndighe-
den.

3.4 Fartøjer og bådvogne m.m., der hen-
står på havnens arealer eller henligger i
havnens bassiner uden tilladelse, er havne-
myndigheden berettiget til umiddelbart
at fjerne for ejerens regning og risiko.

3.5 Benzin må ikke forefindes i fartøjer
på land. Tankene skal tømmes og udluftes.
Opbevaring af motorbrændstoffer, smøre-
olier og flaskegas på havnens område må
kun finde sted med brandmyndighedens
tilladelse.

3.6 Ved brændstofpåfyldning skal træf-
fes alle forholdsregler til at sikre imod
antændelse om bord eller på kaj.

4. Forskellige miljø- og ordensbestemmelser
4.1 Henkastning af affald af enhver art i
havnebassiner eller på havnens område er
forbudt. Der henvises til at benytte de
affaldsbeholdere, der er opstillet på hav-
nearealet.

4.2 Miljøfarligt affald såsom spildolie,
malingrester, fortynder, udtjente oliefiltre
og akkumulatorer må ikke anbringes i el-
ler ved de almindelige affaldsbeholdere,
men skal afleveres i de dertil indrettede
specialbeholdere.

4.3 Reparationsarbejder eller lignende
på skibe eller materiel, som henligger i
havnen, skal foregå i henhold til gældende
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Aktivitetskalenderen 2007

Oktober
Tirsdag d. 2. Start på teoretisk undervisning/ navigation

November
Mandag d. 26. Medlemsmøde i ”Bestikket”

December
Onsdag d. 5. Ungdomsafdelingen holder juleafslutning
Onsdag d. 26. Sne-cup

Alle Lynettemedlemmer er velkomne til alle arrangementer.

Ynglinge på Roskilde fjord og ingen vind
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Afsender:
Sejlklubben Lynetten
Refshalevej 200
1432 København K

Magasinpost Standard
ID-nr. 47471

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
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