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Som en lærer, der skulle undervise kom-
mende forfattere, sagde: ”Klicheer er
skrækkelige, sky dem som pesten”. Nå,
men her kommer alligevel en kliche. Det
er ved at være slut på 2007 og næste
nummer kommer efter planen lige først
i det nye år, så det er dels nu man kan
ønske ”Glædelig Jul og godt Nytår” til
alle læsere. Det er også nu, man kan se
tilbage på året, som er ved at være slut.
Der er rigtigt mange debat-indlæg fra
medlemmerne i denne omgang. Gunner
Nyholms indlæg i sidste nummer har fået

mange i blækhuset. Men både Gunner og
mange af de øvrige, må ikke overse, at
godt nok er der stadig meget der kan
gøres i Lynetten og herunder også meget,
der kan blive bedre, når man ser på båd-
håndteringen. Men i det år, der nu er ved
at rinde ud, er der sket rigtigt meget for
at forbedre situationen. Noget var alle-
rede undervejs, da den nye bestyrelse
trådte til, men der er også taget mange
nye initiativer.

Bådhåndteringen led et alvorligt til-
bageslag, da en båd, der var ophængt
natten over for at blive tæt, brød i brand.
Flere dele af kranen led alvorlig overlast
og må udskiftes af sikkerhedsgrunde.
Lange leveringstider på nogle af delene
har gjort, at vi ikke i år får det fulde
udbytte af systemet. Og det har man
selvfølgelig lært noget af, kranen vil ikke
fremover blive brugt til at lade noget
”hænge” uden opsyn, dels for ikke at få
nogen gentagelser og dels for at kranen
altid skal stå klar i en nødsituation.

Men selv om jeg, for min del, ikke kan
være enig med alle debattører, så er det
dejligt at se hvor der er gang i skrive-
lysten. Bliv endelig ved med det.

Glædelig jul.
Georg Niemann, Redaktør

Georg@daab.dk

Året går på hæld
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Foredrag om bådforsikringer
Det er en glæde at kunne invitere alle medlemmer af Østersøkredsen

til aftenforedrag med CODAN om bådejerforsikring. Der bliver
mulighed for at stille spørgsmål og foredraget henvender sig til alle

vore medlemmer.

Onsdag den 23. januar 2008 kl. 19-21.
Det store klubhus i Lynetten, Refshalevej 200

Der behøves ingen tilmelding. Til orientering er restauranten lukket.

Med sejlerhilsen
Inge Grandahl Andersen

Breddekoordinator i Østersøkredsen

Nyt fra
drifts-
ledelsen

På grund af de lave nattemperaturer har
vi nu lukket for vandet på broerne, der
er dog stadig åbent på landpladsen.
El- vil fortsat være åbent indtil 1. de-
cember, både på broerne og på land.

PÅ GRUND AF BRANDRISIKO GØR
VI OPMÆRKSOM PÅ, AT DET IKKE
ER TILLADT OG HELLER IKKE
NØDVENDIGT AT HAVE EL-FOR-
BRUG OMBORD (220-380VOLT),
NÅR BÅDEN STÅR PÅ LAND OG ER
UBEMANDET.

Der vil blive ført tilsyn med at dette
påbud overholdes.

 Er der brug for strøm til reparations-
og vedligeholdelsesarbejder kan dette af-
tales med havnens personale.

Med venlig hilsen
Peter Ramlau
Fungerende Havnemester

••••• 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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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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En ny kaleche bliver til

er ”holdbar”, men kan du ikke se det, så
regn med at alle slanger skal skiftes hvert
andet år.

Er din gasinstallation lovlig?
Hvis der sker en gasulykke og det kan
påvises, at årsagen var en ulovlig gas-
installation, er der ingen dækning til
bådejer eller panthaver uanset om bå-
den er kaskoforsikret eller ej. Der er des-
værre set kedelige eksempler på sådanne
episoder. Sørg derfor for at installatio-
nen er lovlig ved bla. at have en lækage-
tester. Læs reglerne i BEK 9265 af 2004-
05-01: ”Fritidsfartøjers bygning og ud-
styr mm. ” eller kontakt en fagmand.

Når du arbejder på båden
Vær forsigtig, når du skal op på eller ned
fra båden. Der er sket rigtigt mange fald-
ulykker i forbindelse med vedligeholdel-
sesarbejder og klargøring på land. I bed-
ste tilfælde medfører et fald kun knubs
og brækkede lemmer, men i værste fald
risikerer du invaliditet eller død. Brug
derfor kun stiger af god kvalitet og sørg
for, at den står solidt og ikke for lodret.
Et stillads kan være et godt alternativ
til den almindelige stige.

Sikkerhedsråd, når du ligger i
vandet
De fleste råd fra Land gælder naturlig-
vis stadig, men der er et par ekstra ting
at være opmærksom på:

Opvarmning
Både i vandet bruges ofte sådan, at der
er behov for opvarmning, og hvis du bru-
ger el-opvarmning, så bør du benytte en
olieradiator. Fastmonterede oliefyr er
generelt at foretrække, men husk at fy-
ret skal vedligeholdes korrekt og undlad
at skubbe ting fra kistebænken over
imod udstødningen fra oliefyret.

Bevæg dig med ekstra omtanke
Husk, at om vinteren vil du ofte være
alene på broen eller i havnen. Der er
ingen, der vil høre dig, hvis du falder i
havnen. Vandet er så koldt om vinteren,
at du kun har meget kort tid, til at redde
dig i land eller ombord. Vand, alger og is
kan gøre både broerne og dækket på din
båd uhyggeligt glatte.

Lad ikke bådens flydeevne være afhæn-
gig af strøm fra land.

Pas på med levende lys og opsæt en
røgalarm.

Sørg for kraftige eller ekstra fortøjnin-
ger.

Forebyg også indbrud, tyveri og hær-
værk.

Tøm båden for løse genstande som
elektronisk udstyr, påhængsmotor, pul-
verslukker, spiritus, nødraketter mm

Er der en løs stige ved bådstativet, er
det en god ide, at låse den fast, så den
ikke kan anvendes ved tyveri.

Se til båden så ofte som muligt.

Hvis du vil vide mere om sikkerhed om-
kring havnen, så klik f.eks. ind på:
www.flidhavne.dk

Mvh. Georg Niemann

Det er vigtigt at forebygge, så man und-
går ulykker også når det drejer sig om
båden om vinteren. Nogen sætter bå-
den på land og andre bliver blot lig-
gende i vandet, men under alle omstæn-
digheder er der farer der lurer overalt.
Dette er en samling af gode råd jeg har
fundet i en lille folder fra Korsør lystbå-
dehavn, et par af ordene er dog mine
egne.

Sikkerhedsråd på land

Masten
Ved afrigning af masten, skal man sikre
sig, at den er forsvarligt fastgjort i maste-
kranen, inden vanter og stag afmonteres.
Desuden skal man sikre sig, at stroppen
sidder så tæt på tyngdepunktet som
muligt.

Stativet
Båden skal stå på et velkonstrueret sta-
tiv, som skal passe ordentligt til båden.
Stativet skal efterses hvert år, så man
sikrer sig, at bolte og samlinger er fri for
revner og rust. Pas i øvrigt godt på ikke
at få fingrene i klemme, gode arbejds-
handsker kan redde dig fra meget, men
ikke nødvendigvis hvis du får fingrene
ind imellem stativet og båden.

El varme ombord
El-opvarmning fra 230V forsyning fra-
rådes kraftigt, hvis der ikke er nogen til
stede ved båden. Specielt elblæsere har
i tidens løb foranlediget flere brande.
Visse forsikringsselskaber har i deres
forsikringer specifikt undtagelser for
dækning, hvis der bruges elblæsere
ombord.

Batterier og ladere
Det optimale er at lade sine batterier
helt op og så tage dem med hjem. Hvis
man ikke har mulighed for dette, så lad
dem alligevel helt op og sluk for hoved-
afbryderen.  Brug altid kun en batteri-
lader, der er beregnet til maritimt brug.

Kabel-tilslutninger
Brug aldrig almindelige indendørs
forlængerledninger og stik. Ledningerne
skal være dobbeltisolerede og med jord.
Alle stik skal være beregnet til uden-
dørs brug. Hvis du bruger kabelrulle, så
skal den rulles helt ud, da varmeudvik-
lingen ellers kan forårsage brand.

Brændstofopbevaring
Benzin må ikke forefindes i fartøjer på
land, brug om muligt de sidste rester i
bilen og tøm tanken helt. Når tanken er
tom, skal den udluftes grundigt, reserve-
dunke og lignende skal også tages med
hjem, men vær opmærksom på, hvor den
så må opbevares, det er langtfra alle ejen-
domme, hvor man må have benzindunke
o.lign. i kælderen.

Diesel-tanke skal IKKE tømmes,
tværtimod, skal man fylde dem helt op,
så der ikke dannes dampe og så man
mindsker mængden af kondensvand i
tanken.  Dette skulle så også kunne for-
mindske risikoen for ”Dieselpest” i tan-
ken.

Gas. Det anbefales at fjerne alle gas-
flasker fra båden om vinteren. De skal
måske fyldes op alligevel til foråret. Det
er samtidig en god anledning til at få
efterset og eventuelt udskiftet regulator
og alle slanger. Som hovedregel skal man
kunne se på gasslangen, om den fortsat

Sikker havn, også om vinteren
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Det mener jeg er en stor udvidelse af
servicen over for medlemmerne.

Havnemesteren har så tid til havn og
plads fra kl. 10.00 dagligt, hvilket giver
mange ekstra mandetimer på havnen i
forhold til før.

Ansættelsesbetingelser for ny havne-
mester og havneassistent gør, at vi, kom-
bineret med, at der nu er styr på pligt-
arbejdet, kan undlade at ansætte den af
Gunner nævnt ekstra havneassistent,
hvilket medføre, at en forventet udgift
på ca. 350.000.- kr. i lønudgift pr. år her-
med er sparet væk.

Dette medføre at den omtalte bruger-
betaling af kranen kan holdes i et lavt
leje.

Jeg håber dette indlæg kaster lidt lys
over hvad der pt. foregår i vores havn,
hvor vi efter bedste evne prøver at ud-
føre et seriøst stykke arbejde ud fra ny-
tænkning, kombineret med struktur og

ansvarlighed.
Til den ende kan jeg nævne, at der er

født ideer til større omlægninger af vo-
res havn og pladsindretning, samt at der
vil blive arbejdet på at etablere et egent-
ligt Havnemesterkontor, adskilt fra det
nuværende Driftskontor, således at med-
lemmerne ikke til stadighed skal løbe
hovedet mod en lukket dør til drifts-
kontoret.

Det er planer, der vil blive arbejdet
videre på, når driften er sat på skinner,
og give rigeligt med materiale til dis-
kussion til næste års medlemsmøder.

Derfor skal jeg undlade at kommen-
tere Gunners afslutningssalut fra sin, i
øvrigt indledningsvis glimrende artikel
i forrige Lynettenyt., hvor jeg finder, at
afslutningen blot er et forsøg på at skabe
negative svingninger i vores havn.

Benny Espenhain
Bestyrelsesformand

Formandens
klumme

I forsættelse af Gunner
Juul-Nyholm‘s indlæg i
forrige Lynettenyt ved-

rørende brugerbetaling på vores nye sølje-
kran, vil jeg gerne knytte nogle kom-
mentarer hertil.
Uanset hvor en evt. brugerbetaling måtte
lande, er det medlemmernes egen afgø-
relse, idet et forslag hertil skal op på
næste Generalforsamling.
Gunner er bange for, at vi skal blive en
dyr Marina, hvilket jeg mener, er at se
spøgelser ved højlys dag.
Vi er naturligvis nød til at drive et så
dyrt værktøj som søjlekranen på en øko-
nomisk ansvarlig måde, samt på en så
retfærdig måde i forhold til medlem-
mernes brug af kranen som overhovedet
muligt.
Jeg finder det uretfærdigt, hvis brugen
skal betales via havneafgiften som Gun-
ner nævner. Det er ganske rigtigt det
grundlæggende oplæg, men efter min
mening er det ikke så perfekt endda, set
gennem retfærdighedens briller.
Godt nok vil det være at løfte i fælles-
skab, men skal der løftes i fællesskab,
bør der også være en ligelig brug at kra-
nen blandt den betalende medlemsskare.
Ser vi på vores ca. 730 både i havnen, har
de en meget ulig brug af kranen, idet
mange både ikke kommer på land om
vinteren, mange både kommer kun op og
ned en gang om året, kapsejlerne vil evt.
i et eller andet omfang foretage indtil
flere løft om året for at rense bund for
urenheder.
Vi må jo ikke glemme, at blot et løft op
eller ned koster 94.- kr. i forsikrings-
afgift, en udgift jeg mener, vil fordele sig
meget skævt, hvis fx en kapsejler foreta-

ger 6 løft i løbet af en sæson, mod et
medlem der blot har sin båd på land
hver 3. år.
Jeg ved godt at det ikke er de store penge
vi taler, men jeg prøver at belyse prin-
cipperne og retfærdigheden i, at der be-
tales et beløb for brug af kranen, hvilket
også vil være præventivt mod overdre-
ven og måske unødig brug heraf.
Den beløbsramme der måske kan blive
tale om, kunne fx være 150.- kr. pr. løft
forår og efterår, og så en graduering for
ekstra løft inden for samme sæson, nogle
ideer der vil blive fremlagt på næste
medlemsmøde.
Vi arbejder i et klubdemokrati, hvorfor
det vil være dig som medlem, der træf-
fer den endelige beslutning.
Der er, efter vores sidste medlemsmøde,
sket drift- og personalemæssige foran-
dringer, som jeg her kort skal redegøre
for.
Som nævnt er mit ideoplæg til ny struk-
tur i vores drift nu ved at se dagens lys
efter behandling i FU og Bestyrelse.
Driftslederfunktionen som vi har kendt
den, uden held, gennem de sidste år er
bortskaffet.
Den primære årsag hertil er menneske-
lige egenskaber, idet, er du en god admi-
nistrativ medarbejder, rummer du ikke
håndens mand på havnen, ligesom er du
håndens mand på havnen, er det admi-
nistrative en anden verden for dig.
Derfor er ansvarsområderne nu opdelt
således at der bliver en ansvarlig medar-
bejder for Driftskontoret, og en Havne-
mester der kun er ansvarlig for de ydre
områder, samt styring af pligtarbejde og
pladsrokering.
Havnemesteren skal passe og nå sit kon-
torarbejde på driftskontoret inden kl.
10.00. formiddag, hvor den kontor-
ansvarlige møder, og sidst på dagen hol-
der telefon og kontor åben daglig fra kl.
16-18 og tirsdag fra kl. 18-20.
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6. Ny hjemmeside
Det blev aftalt at lanceringen af genåb-
ning og revidering af hjemmesiden koor-
dineres med Lynettenyt.

7. Drøftelse og evt. planlægning af
diverse sociale arrangementer
Standerhal afholdes lørdag den 17. no-
vember fra kl. 15:00.

Deltagere:
Alle undtagen Rahlf Nielsen & Henrik
Frederiksen, begge m. afbud

1. Godkendelse af referat af besty-
relsesmøde den 10. september 2007

Godkendt

2. Meddelelser
Vedrørende ny forpagter til restauran-
ten er der allerede fire potentielle kan-
didater, der har meldt sig og der skal
desuden annonceres. Det blev bl.a. præ-
ciseret, at restauranten ikke skal være
en del af en kæde, så forpagter må ikke
også være engageret andetsteds.

Nyt kontraktudkast udsendes til be-
styrelsen.

3. Orientering om personalesitua-
tionen
Bestyrelsen tiltrådte efter indstilling fra
FU at Stig Arentoft bliver sagt op med
udgangen af oktober måned med tre
måneders varsel, med den begrundelse
at han ikke er den rette mand til jobbet
som driftsleder i Lynetten.

Katrine Holst har pr. 1. oktober opsagt
sin stilling som kontorassistent til fra-
træden pr. 31. oktober 2007.

Mogens Jædig har opsagt til stilling
som havneassistent til fratræden den 30.
november 2007.

Bonna Madsen er pr. 1. november 2007
ansat som ny kontorassistent.

På næste bestyrelsesmøde fremlæg-
ges forslag til ny organisationsstruktur
med en opdeling i en administrativ kon-
torfunktion og en klassisk havnefoged-
funktion som sideordnede stillinger med
en tydelig ansvarsplacering for vareta-
gelse af kerneopgaver på de to funktio-

ner.
Herefter skal stillingerne som havne-

foged og havneassistent annonceres og
besættes hurtigst muligt. Benny Ander-
sen tilbød sig til ansættelsesudvalget for
havnefogeden.

I forbindelse med den endelige stil-
lingsbesættelse er proceduren, at FU
kommer med en indstilling til bestyrel-
sen.

Bestyrelsen godkendte, at Peter Ram-
lau varetager en lønnet funktion som
driftsleder, indtil stillingen som havne-
foged kan besættes.

4. Regnskab 2006/2007 og budget
2007/2008
Jan P. Lange redegjorde for det videre
forløb med afslutningen af regnskabet
2006/2007. Det forventes at rå-regnska-
bet foreligger den 22. oktober, hvorefter
revisionen gennemgår det og sammen-
holder det med budgettallene og udar-
bejder rå-regnskab nr. 2 til JPL til gen-
nemsyn og herefter endelig revision.

Status for budgetønsker til 2007/2008
er at Juniorafdelingen, Sejlerskolen og
redaktøren har afleveret materiale til
JPL på mødet. Der udestår materiale fra
Havneudvalget.

Bestyrelsen godkendte en anmodning
fra Peter Ramlau om en bevilling på
100.000 kr. til indkøb af bådstativer med
henblik på udlejning.

5. Ny restauratør
Se pkt. 2 meddelelser.

Referat af bestyrelsesmøde
den 8. oktober 2007

Karin Jacobsen,
sekretær

8. Evt.
Der var ikke noget til dette punkt.

9. Næste møde
Mandag den 5. november 2007

Vi elsker dem

Vi elsker dem, de er så hyggelige, ja bør-
nene er ellevilde med at fodre dem, de
små  ænder.
Alle kan nok huske, for få år tilbage, hvor
mange ænder og ællinger vi havde i hav-
nen.
I vinter havde jeg den oplevelse, at når
jeg var på båden og det er tit, så kom der
nogle gange 2 ænder, de var lidt ældre af
udseende, så de har nok været her i nogle
år. De fik selvfølgelig lidt af min med-
bragte mad, ja det vidste de, for der gik
ikke lang tid efter min ankomst så var
de der.
Var det koldt og døren var lukket til
styrehuset, så fløj
de op på styrehus-
taget for fortælle
”Vi er her altså,
SÅ MAD NU!”
Sommeren kan
alle huske, men
hvor mange
ænder har du set
i havnen? Sikkert
ikke mange!
Men du kan, hvis
du er lidt vågen,
når der begynder
at blive lidt
tusmørke, se de
store flotte mink.

På den nye sten mole og den gamle ser-
vice bro, under landfæste-broen, og langt
ude på bro 2 under broen løber de, så se
hvornår de kommer om bord.
Ja de er flotte at se på, men de hører ikke
til i Danmark og skal udryddes fra natu-
ren ifølge Skadedyrskontoret.
Så jeg har skrevet til en skadedyrs-kon-
sulent og fået det svar, at fælder kan
lånes, men man skal selv udsætte dem
og tilse dem (det var måske et pligt-job?)
Når de er væk, så kommer ænderne nok
tilbage i havnen med deres ællinger.

Medlem nr. 102
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Sidste nyt omkring den
nye hjemmeside
Som tidligere omtalt, har Lynetten nu
fået en ny hjemmeside. Mange benytter
siderne med stor fornøjelse, men
webmaster Lars Frandsen er opmærk-
som på, at ikke alle kan se eller bruge
siden som det er tænkt. På nogle compu-
tere vises kun det øverste billede og i
nogle tilfælde en menu i venstre side,
der desværre ikke kan benyttes.

Nogle computere viser kun en helt tom
side.

Det er Lars i midten

Der kæmpes ihær-
digt, for at lokalisere
fejlen, men i skrivende
stund er den ikke fun-
det og rettet endnu.

Oprydningen på sydmolen er nu næsten
gennemført .

Der udestår dog stadig hele stræknin-
gen langs med bro 9 og området vest for
værftet, hvor der stadig står en ret stor
mængde forskelligt materiel.

DE EFFEKTER DER IKKE ER
AFMÆRKET MED MEDLEMSNUM-
MER VIL BLIVE BORTSKAFFET.

Der er gennemført en gennemgribende
oprydning i klubbens materielgård og
værksted. Der er bygget udvidelse af
halvtaget til opbevaring af klubbens fe-
jemaskiner o.lign.

En hårdt tiltrængt oprydning i miljø-
gården er gennemført, og i den forbin-
delse skal vi bede medlemmerne om selv
at bortskaffe elektronikaffald og køle-
skabe o.lign. Dette kan køres på gen-
brugspladsen.

Snedkerværkstedet ved slæbestedet
er sat i stand og udvidet, ligesom metal-
værkstedet ved siden af er under reno-
vering.

Slæbestedsvognen er under renovering
med nye hjul og aksler samt ny hydrau-
lik på det ene sæt vanger.

Flydebroen ved juniorafdelingen er un-
der modificering, da den lider af nogle
grundlæggende konstruktionsfejl.

Der er fornyet en del træværk på bro-
erne. En proces der vil fortsætte til vi
har opnået en rimelig vedligeholdelses-
standard.

Der er gennemført en oprydning på
Østmolen og pladsområdet i øvrigt, som
vi beder medlemmerne om at følge op
ved at rydde op efter sig og benytte de
opstillede containere og affaldssække.

Udendørslyset på klubhus Øst er nu
renoveret så det igen virker efter hensig-

ten her i den mørke
tid.

I forbindelse med
disse projekters gen-
nemførelse, har det vist
sig ret vanskeligt at få
nogle af vore medlem-
mer til at møde op og afvikle denne kon-
traktlige forpligtelse overfor klubben.

Erfaringerne fra den forløbne tre må-
neders periode, hvor der fra klubbens
side har været kørt en skriftlig indkal-
delsesprocedure, udmønter sig nu i fak-
turaer til medlemmer der ikke har rea-
geret, i overensstemmelse med havne-
pladskontraktens bestemmelser.

Med venlig hilsen
Peter Ramlau

Havn og plads

Nyt fra havn og plads
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Jubilæum i Lynetten

Fredag den 26. oktober 2007 afholdt
Karsten og Pia en meget flot og velbe-
søgt reception i anledning af deres 10 års
jubilæum. Vi var flere Lynettesejlere
som var mødt op, og vi var alle enige om,
at der skal nogle gode mindeord i Ly-
nettenyt i dagens anledning.

Karsten startede for 10 år siden. Med-
lemmerne ønskede og ønsker stadig, at
kunne komme og spise et godt måltid
mad. Et måltid til en rimelig pris, og
med flere retter at vælge imellem, og
som ikke kun er pølser, burgere og
pommes frittes.

Karsten,  du skal vide, at vi er flere,
som har haft gode private fester i din
restaurant. Det var fester, hvor mad, vin
og betjening altid har været helt i top. Vi
har deltaget i mange fester i klubregi
(desværre ikke nogle i de sidste år) hvor
der både var mad, musik og vin til yderst
rimelige priser, og med et altid venligt
personale. Derfor siger vi endnu en gang
tak for denne gang, nu hvor du forlader
Lynetten for at starte op i Restaurant
Menu’en, Brigadevej 49.

På flere familiers vegne
Benny og Inge Grandahl Andersen

Kære klubkammerat Gunner
I din holdning til brugerbetaling på kra-
nen og tilhørende bådvogn, glemmer du
fuldstændigt, at ca. 30 % af de både der
står på land om vinteren, overhovedet
ikke kan betjenes af det indkøbte og op-
stillede bådhåndteringsudstyr.

Det gælder alle os der står på land
mellem bådværftet og Vestersøhus, på
arealet ud mod Refshalevej.

Vi betaler stadigvæk i gennemsnit 2 x
600,00 kr. for at en vognmand kan hen-
holdsvis søsætte os, og tage os op igen før
vinter. En omkostning som bestyrelsen
ikke vil kompensere blot delvist for. Her-
udover har vi jo også betalt det ekstra
kontingent, der blev opkrævet i år.

En retfærdig løsning vil i mine øjne
være, at alle betalte en gennemsnits pris
på f. eks. 600,00 kr. for kran og bådvogns
betjening pr. gang. Dette ville stille alle
medlemmer økonomisk lige, og samti-
digt øge hurtigheden på tilbagebetaling
af nævnte udstyr.

Du bør også tage i betragtning, at de
medlemmer der stemte for indkøb af
udstyret i 2006, primært var kapsejlere,
der her fik en billig løsning på rensning
af bund før væsentlige kapsejladser, samt
”vinter liggerne” i havnen, der ligeledes
fik let adgang til forårsrengøring af bå-
den.

Derfor: Brugerbetaling er kommet for
at blive, og fortidens handlemåder kan
vi ikke bruge til meget i fremtiden. Vi
må løbende omstille os.

Mvh.
Gregers B. Wagner, 3436.

Debatsiden

Brugerbetaling på kranen? Ja tak
eller bedre; Sælg den og vognen!
Tak for dit indlæg i sidste Lynettenyt.
Naturligvis skal du forsvare den kæmpe
fejlinvestering som jeg mener kran og
vogn er for Sejlklubben Lynetten og som
faktisk har slået bunden ud af vores øko-
nomi!

   Egentlig synes jeg at du og Thomas
Ekdal gjorde et flot stykke arbejde med
at indhente ideer og erfaringer fra andre
klubber, og det lød da også vældig be-
snærende, at med det udstyr vi nu har
brugt over 1,5 mill. kr. på - skulle vi
kunne betjene 95% af klubbens bå-
de…………..

   Men sådan er den virkelige verden jo
slet ikke – det sande billede er snarere
at mellem 60 og 70% kan benytte grejet
og at rigtig mange af forskellige årsager
fravælger at benytte det! Naturligvis
ville jeg gerne selv gøre brug af det fine
nye grej – det er jo også mine kontingent
penge der er brugt til det – problemet er
at en langkølet båd med lille dybgang,
slet ikke kan bruge transportvognen –
med mindre jeg kan leve med at båden
står på land på ca: 100 cm høje klodser!
De hydrauliske stempler kan simpelt
hen ikke komme langt nok ned.

   Jeg indrømmer gerne at jeg den gang
selv stemte for indkøb af hele båd-
håndteringspakken; men det var jo på
falske præmisser. Fakta er at grejet ab-
solut ikke lever op til de forventninger
vi alle fik stillet i udsigt. Det er hvad
man kalder bondefangeri!

   Havde jeg vidst dengang hvad jeg ved
nu, ville jeg aldrig have stemt for dette
dyre indkøb – og sådan tror jeg der er
rigtig mange der føler………..

   Lad mig minde dig om at det var
med et ganske lille flertal at det blev

vedtaget at købe kran og vogn – det bety-
der at næsten hver anden Lynette sejler
syntes at det var en dårlig ide at bruge så
mange penge på en opgave som private
vognmænd har løst for os alle i 25 år! En
klog bestyrelse havde nok selv vurderet,
at det ville være kritisabelt at bruge så
stor en del af klubbens midler med så
spinkelt flertal!

   Du kan vel ikke fortænke mig (og
måske 30-40% øvrige medlemmer, der
også føler sig noget snydt i denne sag) i at
mene, at nu skal der i hvert fald ikke
smides gode penge efter dårlige – lad de
af klubbens medlemmer der kan benytte
det nye bådhåndteringsgrej gøre det;
men forvent ikke at alle vi, der ikke kan
bruge det til noget som helst, skal bakke
op og forsat være med til at finansiere
det!  Der er efter min bedste opfattelse
ingen Lynetteånd i, at alle klubmedlem-
mer skal være med til at betale for no-
get, som kun lidt over halvdelen har
glæde af!

Brugerbetaling på kran og vogn –
og det kan kun gå for langsomt!
ellers må jeg bede om at klubben betaler
for den private kranbil, som jeg er nødt
til at bruge, da klubbens dyrt indkøbte
grej jo ikke kan håndtere min båd – trods
løfter om det modsatte……..
   Alle de fine tanker om gratis brug og
finansiering af driftsudgifter er helt li-
gegyldige, indtil det også er alle interes-
serede medlemmer, der kan nyde glæde
af vores allesammens nye grej!

KA’ DU SÅ FORSTÅ DET…………..

Mvh  medl. nr. 2689
Allan Testern
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Så er det snart jul
Nu skal der bages småkager og mangt og
meget andet. Man gør måske også klogt i
at få klaret sin ønskeseddel meget snart.
Og hvad skal en sejler da så ønske sig?
Det er vist ikke OK, at sætte en ny
43fods sejlbåd eller en ny motor på øn-
skesedlen. Der bør både være noget småt
og noget lidt større, men det skal vel alt
i alt være overkommeligt. Jeg har kigget
mig lidt omkring og også smugkigget på
min egen ønskeseddel.

Sikkerhed
Det er altid populært med gave, hvor
man kan sikre sine kære, så har du ikke
allerede alle de sejlerveste, der kan blive
brug for, så tøv ikke, selv om det ikke er
nogen billig gave. På www.netbaad.dk så
jeg tilbud på et mand-over-bord sæt, til
at sætte på agterpulpitten. Nødraketter
og den slags må du nok hellere selv sørge
for, fordi din familie jo ikke ved, hvad
der skal skiftes hvornår. En moderne
VHF-radio med DSC er faktisk ikke læn-
gere særligt dyr, så den kan jo godt komme
på listen.

Udstyr
En god kikkert, der kan man jo
bare kaste et blik på oprydnings-
annoncen fra Hellers bådud-
styr, der er hele 2 prisklasser
at vælge imellem. Et over-
træk til rulleforstaget skå-
ner jo det dyre sejl og i for-
hold til ønskesedlen skal
man jo bare notere sig
den rigtige længde og
farve. Kontakt f.eks. IM
Sadelmager og få num-
meret oplyst på lige
den farve, som du
helst vil have. Selv

om det er sent på året, så er der jo stadig
åbent i Lynettens bådservice hverdage
10-17 og lørdage 10-15, så giv dig tid til
at lade dig inspirere af den overflod af
dimser, der findes til bådmarkedet.

Bøger
På en kold blæsende januardag, hvor du
har set til båden, er det lige sagen at gå i
gang med en god sejlerbog. Da jeg blad-
rede på hylderne, faldt jeg for ”Sejlads”
fra Politikens forlag, bogen er ikke så
stor, men den uddybes af en DVD, så du i
levende billeder kan få alle det gode råd
og tips for bare 169 kr. Der er anderledes
gods i Komma’s sejlerhåndbog til 399
kr. der er mange flotte billeder og illu-
strationer, men ingen DVD. Er man af
den praktiske type, ja så skal man jo
jævnligt forny sin havnelods, det er jo
næsten en uundværlig følgesvend. Er det
til den lille pengepung, så findes der jo
også adskillige velassorterede antikva-
riater, hvor man både kan finde praktisk
vejledninger og spændende rejse-
beskrivelser.

Oplevelser
Hvis du er til fiskeri, så vil du sik-
kert sætte pris på en tur på Øre-
sund og det kan man vel godt sæt-
te på en ønskeseddel. Øster-
søkredsen har 2 kommende fore-
drag i de nærmeste måneder,
men da de er ganske gratis for
medlemmerne af Østersø-
kredsen, så ……

Listen kan udbygges
Når nu julen engang er
overstået, så lad mig høre
hvad du som sejler blev
allermest glad for.
Skriv en E-mail til
georg@daab.dk

Stormvejr over Lynetten
Kære Lynettesejlere. Efterårets første
storm går i disse timer hen over landet.
Det mærkes selvfølgelig også i vores
havn.

Jeg beder jer være opmærksomme på
følgende forhold:

Under storme fra nordvestlig retning
over nord til øst er havnen særdeles føl-
som overfor forhøjet vandstand. Når
vandstandsprognoserne fra DMI varsler
stigninger i vandstanden

i den sydlige del af Kattegat og Sundet
på mere end 1,40 m, er der rigtig god
grund til at iføre sig gummistøvler og
varmt tøj og tage ud og tilse sin båd i
havnen:

Vandstandsprognoser og varsler kan
læses på DMI‘s hjemmeside http://www.
dmi.dk/dmi/ index/danmark/vand-
stand.htm

Prognoserne vil her i vinterperioden
blive opsat på døren til administrations-
kontoret i klubhus Øst når vi har hårdt
vejr.

 Læg kraftige fortøjninger gerne med
aflastere (kødben). Gerne dobbelte. Sørg
for at der kan slækkes
fra broen, også når de
er trukket hårdt an.

Læg krydsede agter-
fortøjninger, så disse
bliver så lange som
muligt. Gerne dobbel-
te.

Sørg for ordentlig og
forsvarlig affendring.

Hav kraftige lygter
med i nattetimerne og
undgå at der ligger løse
genstande (el-kabler
og andet)

og flyder på broerne.
Det er livsfarligt når
det stormer/ regner og

er buldrende mørkt.
Sørg for at surre løse presenninger og

andet der hænger og slår.
Det er ikke tilladt at stå på land med

rig på. Der vil blive taget hånd om det
ene eksempel vi desværre har stående
på den nordlige side af Vestre Plads.

Og så lige den med ansvaret:
Det er ALTID bådejerens pligt at sørge

for at hans fartøj ikke bliver skadet, eller
forvolder skade på andre både eller hav-
nens broer og andet materiel. Regn ikke
med som en regel, at andre nok ser efter
din båd. Det gør de MULIGVIS fordi de
er gode sejlerkammerater, men regn ikke
med det. Kom selv på havnen og vær
med til at undgå skader.

Det kunne være en mulighed at med-
lemmerne etablerede telefonkæder for
hver bro, og således informere hinanden.
Vi må jo nok til at leve med at disse
perioder med hårdt vejr kommer oftere
nu end før i tiden og er mere voldsomme.

Med venlig hilsen
Peter Ramlau

Havn og plads



18 19

Aktivitetskalenderen 2007-2008

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

Januar
Onsdag d. 23.      Foredrag om forsikring.

Februar
Tirsdag 5.            Foredrag om sejl i Sundby sejlforening

Alle Lynettemedlemmer er velkomne til alle arrangementer.
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Sejl-foredrag for
medlemmer af
Østersøkredsen
Det er en glæde at kunne invitere til
aftenforedrag med QUANTUM SAILS.
Jan Hansen fra Quantum Sails vil fortælle
om hvorledes sejl bliver udviklet og syet. I
løbet af aftenen vil der blive rig lejlighed til
at spørge om trim, vedligehold og andet som
vedrører sejl og rigtrim.

Mød op både juniorer, sejlerskole
elever og andre sejlere som vil vide
mere.

Tirsdag den 5. februar 2008 kl. 19-21.
I Sundby Sejlforening, Amager Strandvej 15.
RESTAURANTEN ER ÅBEN.

Der behøves ingen tilmelding.

Med sejlerhilsen
Inge Grandahl Andersen

Breddekoordinator i Østersøkredsen

Mogens går på efterløn
Med udgangen af november går vores
havneassistent Mogens på efterløn. Vi er
mange som vil ønske ham held og lykke
med sit otium. Mogens har om nogen, været
med til at holde sammen på klubbens
værdier. Altid smilende, hjælpsom og i godt
humør. Vi vil glæde os til, at han vil be-
gynde at deltage i klubbens liv og sejladser
som medlem.

På flere familiers vegne
Benny og Inge Grandahl Andersen


