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Med rundt
Lynette Nyt er hidtil blevet adresse-
stemplet hos Post Danmark og herefter
sendt rundt i oplandet. Desværre ser det
ikke ud til, at Post Danmark vil levere
denne ydelse fremover. Samtidig med at
priserne stiger med i nogle tilfælde over
20 %, falder servicen tilsvarende.
Mange andre blade end Lynette Nyt
kommer i farezonen, og mange har kæm-
pet det de kunne, f.eks. de mange små
kirkeblade. Når kirken ikke kan komme
igennem, så er der nok ikke nogen grund
til at tro, at Lynetten kan komme igen-
nem til Post Danmark og kulturministe-
riet. Vi kan ligeså godt se os om efter nye
muligheder.
Dette nummer skulle gerne komme igen-
nem systemet inden priserne stiger, så
langt så godt. Det næstfølgende num-
mer udgives umiddelbart efter at alle
indkomne forslag til generalforsamlin-
gen er indkommet og udsendes i kuvert
sammen med disse forslag, men så er de
nemme løsninger nok opbrugt. Det er
dyrt og besværligt, at lægge bladet i ku-
verter hver gang og sætte labels på disse
og frankere dem manuelt. Et af de til-
bud, som Post Danmark har, hedder ”Med
Rundt” men mange har jo nok vænnet
sig til, at man bare kan vippe hele dette
bundt i genbrugscontaineren, hvis ikke
man lige leder efter et nyt TV eller lig-
nende. Men gør det IKKE ! Kig lige efter
om der skulle være et friskt eksemplar
af Lynette Nyt imellem.

Nu hvor vi har fået en hjemmeside, med
mange nye friske tiltag, så vil mange nok
mene, at man kan undvære bladet, men
det gælder trods alt ikke for alle. Ved du
for resten, at du kan læse Lynette Nyt i
sin fulde udstrækning på hjemmesiden?
Bladet lægges på nettet nogenlunde
samtidig med, at det indleveres til om-
deling. Vi har også observeret, at en del
medlemmer selv kommer forbi kontoret
og henter deres blad mens det er helt
friskt, mægtigt, men bare ærgerligt, at
de pågældende også får et eksemplar til-
sendt en uge senere, med porto og det
hele.
Et tiltag, som vi bør prioritere er, at man
på hjemmesiden kan registrere, at man
ikke ønsker bladet tilsendt på traditio-
nel vis. Så kan man læse det på nettet
eller hente det på kontoret, når det pas-
ser i dagsprogrammet.
For resten ….. ”Godt Nytår alligevel”.

Georg Niemann,
Redaktør

Georg@daab.dk
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Nyt fra
kontoret

Bonna Madsen er den 01
11 07 tiltrådt som vores
ny ansvarlige for drifts-
kontoret, hvorfor jeg
hermed på vegne af
klubben og mig selv by-
der hende velkommen.

Bonna kommer fra en stilling som an-
svarlig, for den samlede kontordrift på
et større forsorgshjem i Roskilde, hvor
hun har været blæksprutten, der har haft
styr på alle kontorets funktioner.
Nu efter nogle få uger i arbejde på vores
kontor, har Bonna sammen med Bo og
Morten, der er klubmedlemmer og
systemeksperter i vores  EDB systemer,
arbejdet på at få specielt vores regnskabs-
program op at køre optimalt, således at
styrings processer, betalings og rykker-
procedurer arbejder og fletter på en måde,
der giver en smidig og hurtig arbejds-
gang, samt at der ikke sker fejl og for-
glemmelser.
I den forbindelse, er der hentet mange
„glemte betalingsforhold“ frem fra EDB
dybet. Af de mere specielle kan nævnes
køb af et elstik, hvor der er indgået en
afdragsordning med 400.- kr. pr. år. for at
betale 2.000.- kr., en ordning der natur-
ligvis var gået i glemmebogen.
Systemet har hentet indbetalingskort for
ca. 550.000.- frem, som nu er sendt ud.
Nogle kan være behæftet med fejl, disse
medlemmer må jeg bede kontakte kon-
toret og få rettet dette, og samtidig må
jeg give en undskyldning for ulejlighe-
den, men det er den eneste måde at vi
kan komme i bund med tingene på, såle-

des at kontoret kan ar-
bejde smidigt fremad-
rettet, og ikke hele ti-
den bruge tid på at
rydde op i baglandet.
Vi må konstatere at
der stadig er meget at
rette op på i driften af
vores kontor.
I den forbindelse vil jeg
orientere om, at der er sket en fejl ved
sidste kontingentopkrævning i septem-
ber måned, idet det er blevet „glemt“ at
opkræve kr. 100.- til vores renoverings-
fond.
Da udgiften til opkrævning vil udhule
de 100.- kr., væsentligt, samt at beløbet
ikke skal i drift men blot hensættes, er
det besluttet at opkræve beløbet sam-
men med næste kontingentopkrævning,
således at der til renoveringsfond her vil
være 200,- kr. at betale.
Netop sådan en fejl vil ikke ske i fremti-
den, når vores systemer kører optimalt,
en op- og udbygning vi vil forsætte med,
indtil vi er 100% sikre på at det opti-
male er opnået.

Men jeg kom lidt langt væk fra hoved-
budskabet, nemlig velkomsten til Bonna,
som jeg forventer mig meget af.
Vi vil som medlemmer have en kompe-
tent og venlig person at henvende os til
på driftkontoret, en person der vil være
engageret i at få alting til at fungere
perfekt til glæde for klub og medlem-
mer.
Lad os tage pænt imod Bonna, som jeg er
overbevist om, at vi alle vil blive glade
for.

Så velkommen Bonna til et spændende
og omfangsrigt arbejde.

Venligst
Benny Espenhain

Årets klubmesterskab for Juniorer blev
traditionen tro afholdt i slutningen af
september. Vejret viste sig fra sin bedste
side. Der blev sejlet fem sejladser, to i
forhavnen og tre i bassinet lige udenfor
ydermolen. Alle deltagere sejlede nogle
flotte sejladser
Årets resultat blev for
Yngling:
Signe og Johan klarede de stillede opga-
ver tilmed at skaffe en midtergast Marie
(mor til Johan) til dagens udfoldelser.
E-joller:
Klubmester: Thomas vandt med 4 point
Nr. 2: Kåre med 7 point
Zoom 8 joller:
Klubmester: Christian A vandt med 6
point (og tre 1. pladser)
Nr. 2: Christian L med 6 point (og to 1.
pladser)

Nr. 3: Kevin med 9 point
Nr. 4: Maria med 15 point
Optimist – Begynder/let øvede:
Desværre var Maiken eneste deltager og
fuldførte ikke de minimum tre sejlad-
ser, der blev krævet. Vi fik derfor ingen
klubmester for optimistjoller i år.
Efter mesterskaberne og en velfortjent
frokost blev årets forældresejlads afvik-
let. Torben (far til Christian A og Maria)
og Helge (far til Kevin) udfordrede afde-
lingen trænere (Søren og undertegnede)
til duel. Der blev sejlet tre sejladser i
vore to ynglinge i forhavnen. Thomas og
Signe styrede ”dommerbåd” og starter,
mens Ruth under flere juniorers kom-
mandoråb gjorde sit til at skabe forhin-
dringer på banen. Der blev kæmpet hårdt
i alle sejladser, men resultatet blev 3-0
til trænerbåden.
Dagen og sæsonen blev afsluttet med
præmieoverrækkelse og gril på terras-
sen. Tak til Neil Pryde Sails for spon-
sering af årets præmier. Tak til juniorer,
deres forældre og søskende, til Karin,
Bjarne, Ruth og Søren for en rigtig god dag.

Vintersæsonen er nu godt i gang. Teori-
undervisning og hygge er foregået i klub-
ben hver anden onsdag fra 18.00-20.00.
Vi har afholdt juleafslutning d. 5. de-
cember, hvor forældre, søskende og an-
dre landkrabber blev medbragt. Der blev
hygget og fremvist billeder fra årets høj-
depunkter i bestikket.
Tilbage er blot at ønske
alle en rigtig god jul og
godt nytår.
Vi ses i juniorafdelingen
igen onsdag den
23. januar 2008 kl. 18
Lena Skov Andersen
(juniorleder)

Klubmesterskab for Juniorer og forældresejlads

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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Deltagere: Alle, undtagen Henrik Fre-
deriksen & Benny R. Andersen

1. Bestyrelsesmødernes afvikling
Bestyrelsen tog formandens input om
mødekultur til efterretning.

2. Godkendelse af dagorden
Dagsorden for mødet blev godkendt.

3. Godkendelse af referat af besty-
relsesmøde den 8. oktober 2007
Referatet blev godkendt efter redaktio-
nel ændring fra Jan Lange.

4. Meddelelser
Bestyrelsen bød Bonna Madsen velkom-
men som ny kontorassistent på sejlklub-
bens kontor pr. 1. november 2007.
Sejlklubbens advokat orienterede om
overvejelser og forholdsregler i forlæn-
gelse af restauratør Karsten Rindoms
erstatningskrav mod klubben i forbin-
delse med opsigelse af hans forpagtning
af klubbens restaurant. Bestyrelsen er
enig om at fastholde opsigelsen og kra-
vet om rømning af klubbens lokaler pr.
31. december 2007 over for Karsten Rin-
dom. Formanden aftaler de evt. videre
retslige skridt med advokaten.

5. Kort status fra udvalgene og re-
daktøren
Turudvalget, Jan Lange orienterede om
henvendelse til klubben vedrørende del-
tagelse i fartøjsberedskabet sammen
med Sundby, Kastrup og Dragør sejlklub-
ber. Fartøjsberedskabet organiseres af
Hjemmeværnet i Dragør v/Carsten Ljung-
bjerg. Fartøjsberedskabet baseres på, at
medlemmer stiller sig til rådighed med
egne både, som skal opfylde visse krav.

Jan Lange deltager i
møde om fartøjsbered-
skabet tirsdag den 6.
november og orienterer herfra på næste
bestyrelsesmøde.
Havneudvalget, Peter Ramlau oriente-
rede om branden i søjlekranen, som med-
fører, at kranen ikke er i funktionsduelig
stand og det vides ikke på nuværende
tidspunkt, hvornår skaderne kan
udbedres. Begge gjorde skal udskiftes og
de elektriske installationer skal gennem-
gås. Skaderne opstod da der i løbet af
natten udbrød brand i en pumpe i en
træbåd, som hang i gjordene for at suge
vand. Skaden er anmeldt til bådens for-
sikringsselskab. Der var enighed i besty-
relsen om, at der fremover ikke må ef-
terlades både hængende i kranens strop-
per, hverken i vandet eller på land, bl.a.
for at sikre, at kranen er til rådighed i
tilfælde af nødsituationer. Havnens per-
sonale skal umiddelbart instrueres i
dette. Havneudvalget vil desuden tage
initiativ til at udarbejde ordensregler
for havnen som helhed og herunder na-
turligvis brug af søjlekranen. De bestilte
stativer til udlejning ankommer den 22.
november.
Juniorudvalget, Lena Skov Andersen
meddelte at juniorernes vintersejlads
starter søndag den 11. november i Sund-
by. Der vil komme en træner fra Dansk
Sejlunion og der sejles i 2-mands joller.
Ynglingebådene skal snart på land –
stativproblemerne blev drøftet.

6. Regnskab 2006/2007 samt budget
2007/2008
Jan Lange fremlagde første rå-regnskab
for 2006/2007 samt forslag til budget

for 2007/2008. Bestyrelsen drøftede det
fremlagte materiale.

7. Ny personalestruktur
Stillingen som havnemester er i opslag
med ansøgningsfrist til den 15. novem-
ber 2007.
Stillingsbeskrivelserne for administra-
tor og havnemester blev gennemgået og
godkendt med enkelte bemærkninger.

8. Generalforsamling februar 2008
Ordinær generalforsamling ifølge ved-
tægterne blev fastlagt til tirsdag den 26.
februar 2008, kl. 19:00.

9. Evt.
Formanden erindrede om medlemsmøde
mandag den 26. november 2007.

10. Næste møde
Næste bestyrelsesmøde er mandag den
3. december 2007.

Referat af bestyrelsesmøde
den 5. november 2007

Karin
Jacobsen,
sekretær

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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Hvad et det, kan man spørge sig selv, og
hvad kommer det mig ved og det er vel
relevante spørgsmål. Ja, det er det, men
det er måske lidt tættere på os end vi
lige tror.
CISM er den internationale organisation
for militær sport, og når vi tager i be-
tragtning at en lang række landes OL
deltagere kommer fra de respektive for-
svarsorganisationer kommer vi det lidt
nærmere.
I oktober 2007 afholdt man det 4. inter-
nationale stævne for militære sports-
folk i Indien fordelt på 2 byer, Hyderabad
og Mumbai (som tidligere hed Bombay).
Militæret roser sig af at det er det næst-
største verdensstævne. Det største er OL.
Det er vel ikke forkert, når man tager i
betragtning at der deltog ca. 6000 sports-
udøvere i dette stævne indenfor en lang
række discipliner som kendes fra OL og
en række flere som udelukkende er mi-
litære.
Grunden til jeg skriver dette er flere,
men vore naboer i havnen, Søværnet
havde tidligere i år et Nordisk Mester-
skab i sejlsport på Arresø og senere i
Øresund deres forsvarsmesterskaber
hvoraf vinderen skulle repræsentere

Danmark i Indien.
Her udover skal det næste sejlsports-
verdensmesterskab afholdes i Sønder-
borg i 2008.
At det så lige er undertegnede der skri-
ver dette, skyldes nok det faktum at jeg
havde den ære at blive inviteret til In-
dien som medlem af den Internationale
Jury indenfor sejlsport.
I sejlsporten deltog der 25 nationer i
farvandet ud for Mumbai. Det er præget
af tidevand – ca. 3 meter – og dermed ret
strømfyldt.
Der var så at sige ingen vind i formid-
dagstimerne, i hvert fald ikke noget man
kunne regne med, men kl. 14.00 kom
den fra en stabil retning, og stort set
altid med en vindstyrke på 4-10 m/s.
Der blev gennemført en række meget
spændende sejladser, og ikke uventet
lagde inderne sig forrest til at begynde
med.
Nogle fandt ud af at sejle samme vej som
dem og fik en del ud af det, og en række
nationer havde indtil næstsidste dag en
rimelig mulighed for en guldmedalje. På
sidstedagen måtte de dog alle se sig over-
gået af det indiske hold, der havde sejlet
suverænt hele tiden. Jeg tro godt, at lokal-

kendskabet havde givet dem en fordel
de første dage, men æren skal ikke fra-
tages dem, de var suverænt det bedste
den uge. Jeg glæder mig til at se dem
igen i Sønderborg.
Glemte jeg at tilføje, at det indiske hold
også er deres olympiske?
Mange af de øvrige deltagere er også
olympiske håb, men er ikke alle endnu
endeligt udtaget i deres respektive na-
tioner.
Undervejs havde vi desværre et uheld,
da den slovenske båd blev involveret i en
kollision med den spanske, der medførte
en brækket ryg/haleben på den sloven-
ske skipper, som var favorit til en OL-
deltagelse. Hun måtte udgå efter 2.da-
gen og hjemsendes. Vi håber alle det bed-
ste for hende.
På den mere fornøjelige side kan der be-
rettes om et gigantisk åbningsshow af
flere timers varighed med ankomst af
stævnets maskot, hejsning af CISM-fla-
get, taler af CISM-formanden og Chefen,
admiralen for den indiske Western Com-
mand samt indmarchen af nationerne
med skilte og fanebærere samt et kæmpe
show med musik af militærorkestre, rock-

4th CISM Military World Games

bands, sangere, folkedansere og megen
anden underholdning afsluttende med
et fyrværkeri der ikke lod Tivoli noget
tilbage. Efter stævnet en afslutningscere-
moni der ikke stod tilbage for åbningen.
Ud over mig selv var også et andet klub-
medlem aktiv deltager som teamleader
for sejlerlandsholdet, nemlig Klaus Bar-
foed (tidligere formand) og en god ven
fra Søværnets Sejlsportsforening, Dit-
mar, som i øvrigt er præsident for CISM
sejlsportskomiteen.
Jeg kan godt anbefale at sejle tursejlads i
det klima, vi der oplevede, men jeg vil
ikke anbefale at bade i det pågældende
vand. Jeg kan dog blive modsagt af det
danske hold.
Til sidst vil jeg sige at alle både blev
stillet til rådighed af arrangørerne. De
var alle støbt i samme form og sejlene
syet på samme sejlloft, nemlig Søvær-
nets eget. Bådtypen hedder Internatio-
nal Enterprise. Der blev trukket lod
om bådene, og alle beholdt den samme
båd stævnet igennem.
Alt i alt en rigtig spændende tur – bare
dog man kunne eliminere rejsetiden.

Leif Rolsted
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Orienteringsmøde den
26. november 2007

Formanden bød velkommen til de ca. 35
fremmødte.

Punkt 1. Status restaurant
Der har været 3 interviews med interes-
serede forpagtere af restauranten, og 2
af disse så lovende ud. Trods dette er det
besluttet at annoncere og tage en inter-
view-runde mere, og om ca. 14 dage reg-
ner bestyrelsen med at have forpagtnin-
gen af restauranten på plads.
Karsten Rindom har rejst erstatnings-
krav på 500.000 kr. med begrundelse i
kompenseringen af tab genereret af for-
skellen mellem start- og slutomsætning
samt uoverensstemmelser i henhold til
lejeloven. Dette har S/K Lynetten’s ad-
vokat blankt afvist.

Punkt 2. Personalesituationen
Formanden bød velkommen til Bonna
Madsen som er blevet ansat pr. 1. no-
vember 2007 og skal tage sig af de admi-
nistrative opgaver på kontoret.
Man har glemt at fakturere 100 kr. til
renoveringsfonden i forbindelse med
udsendelse af faktura for kontingent pr.
1. oktober 2007. Dette beløb vil blive
påført faktureringen i april-kontingen-
tet pr. 1. april 2008.
Den nye havnemester skal stå for ord-
ningen omkring pligtarbejde, havne-
pladser og bådhåndtering samt vedlige-
hold af bygninger og driftmidler. Det er
hensigten, at havnemesteren max. skal
være 25% af tiden på kontoret og de
resterende 75% af tiden på havnen.
Peter Ramlau (havneudvalgsformand)
vil, indtil den nye havnemester er blevet
ansat pr. 1. februar 08 og introduceret,
være konstitueret havnemester uden

løn.
Der vil blive ansat en
havneassistent pr. 1. marts
2008, som skal bistå havnemesteren på
havnen. De 3 nye medarbejdere vil indgå
i en weekendordning, således at der også
i weekenderne er personale på kontoret
og/eller havnen.

Punkt 3. Havn og plads
Peter Ramlau orienterede om havn og
plads.

Oprydning
• Der er blevet ryddet op på ¾ af hav-

nen for ikke brugbart materiale.
• Nogle ”meget gamle” stativer/bukke

uden medlemsnumre er blevet smidt
ud, men til gengæld har disse med-
lemmer fået nogle af de efterladte i
god stand som erstatning.

• Beplantningen er blevet beskåret.
• Snedkerværkstedet er blevet renoveret.
• Havnens værksted og materielgård er

blevet ryddet og sat i stand.
• Sydmolen er nu næsten ryddet for be-

plantning, så der er blevet plads til
stativer.

Bådoptagning
• Der er blevet indkøbt nye bukke som

kan lejes af klubben.
• Der er blevet indkøbt skum-klodser

og der er blevet lavet topplader, så
både med lille dybgang kan komme
til at stå sikkert på land.

• Der har været brand i dele af kranen,
og denne skade vil blive repareret i
morgen (27/11-07), således at klub-
bens medlemmer igen har mulighed
for at få deres både op uden hjælp fra
vognmændene.

• Forsikringen på den båd/ejer som var
skyld i branden, vil betale vort til gode-
havende i forbindelse med håndtering
og mandskabsforbrug og pladsleje,
hvorimod klubbens egen forsikring be-
taler for skaden på kran og grej. Vores
selvrisiko udredes af modpartens sel-
skab.

• Tab af manglende brug af kranen og
medlemmers forbrug af vognmænd i
perioden bliver ikke erstattet.

• Der skal laves et regelsæt omkring
brugen af kranen, således at det ikke
er muligt, at både hænger i kranen
weekenden over og blokerer for an-
dres brug og samtidig øger risikoen
for andre skader.

• Det er således vedtaget i bestyrelsen
at både ikke må henstå/hænge i kra-
nen, bortset fra meget korte ophold.
Dette vil blive nærmere præciseret i
et regelsæt.

• Der har været 1-årigt eftersyn på kra-
nen og resultatet heraf viste, at kra-
nen sveder/kondenserer indvendig i
tårnet. Dette anses for at være en kon-
struktionsfejl, idet tårnet ikke er rust-
beskyttet indvendigt. Havneudvalget
vil gøre leverandøren opmærksom på
dette forhold og naturligvis forsøge at
få fejlene behandlet på dennes regning.

Betaling for bådhåndtering
• For medlemmer med havneplads er

første kranløft op og ned gratis, der
skal dog indtil videre betales 105 kr.
for ½ mandskabstime, når båden skal
køres væk fra kranen.

• Det er ikke tilladt personer uden cer-
tifikat at betjene kraner med løfte-
kapacitet over 5 tons. En løsning med
kun 5 tons kapacitet kan vi ikke le-
vere, da et enkelt kranspil ikke kan
låses i en fast position.

• Kan vi finde en teknisk løsning på
dette, vil der være mulighed for selv
at løfte sin båd, for en spuling eller
lignende inden for et meget kort tids-
forbrug. Skal båden køres væk fra kra-
nen, betales for brug af mandskab.

• Dette emne vil blive drøftet af havne-
udvalget, bestyrelsen og derefter gen-
optaget på generalforsamlingen i fe-
bruar 2008, idet nogle medlemmer
mener, at de ved beslutningen af køb
af kranen er blevet lovet, at det ville
være gratis at bruge den, og grundla-
get for dette ikke har været tilstræk-
keligt oplyst.

Slæbested
• Der er indkøbt 4 jernbanehjul til slæ-

bestedsvognen til en pris af 1.500 kr.
• Teknisk skole i Ballerup hjælper til

med at få hjul, rustfri aksler og bronze-
bøsninger tilpasset. Reparation af hy-
draulikken på de bageste vanger har
været nødvendig.

• Dette ligger inden for en samlet pris

••••• 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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Bonna Madsen
referent
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på 20.000 kr.
• En ordning/løsning omkring skinnerne

som ligger i vandet vil blive fundet
snarest muligt.

• Havneudvalget vil komme med for-
slag til bestyrelsen omkring medlem-
mer med både på trailere uden fast
havneplads. Den nuværende ordning
er ikke optimal for disse bådes benyt-
telse af klubbens faciliteter.

Punkt 4. Hjemmesiden
Lars Frandsen (webmaster) præsente-
rede hjemmesiden www.lynetten.dk og
sig selv.
• Når et medlem vil logge sig ind, skal

man skrive til www.larsf@kalaco.dk
og få en adgangskode. Brugernavnet er
ens medlemsnr.

• Det vil være muligt for klubbens med-
lemmer at bruge diskussionsforum til
debat. Bo Sperling vil være moderator,
hvis indlæggene bliver underlødige.

• Der var ønske omkring en ”køb/salg-
side”.

• Det vil være muligt – hvis der er be-
hov herfor - at kunne tilmelde sig di-
rekte på hjemmesiden i forbindelse
med f.eks. kapsejlads.

Punkt 5. Eventuelt
Der blev spurgt ind til, om den compu-
ter som stod i forhallen ved kontoret
kommer frem og stå igen, således at med-
lemmerne har mulighed for at orientere
sig på internettet. Dette vil naturligvis
blive arrangeret, når det nye perso-
nale har indfundet sig
og er kommet or-
dentligt på plads.

Fartøjsberedskabet
sundet syd
Til alle nuværende medlemmer.
I bedes kontakte undertegnede,
da jeg ikke har en fyldestgørende
medlemsliste på fartøjsbered-
skabet, det er vigtigt at I lige
kontakter mig, da jeg har nogle
kurser på beddingen for medlem-
mer af beredskabet.
Og så en opfordring til alle om at
tilmelde jer beredskabet. Jeg fik
ikke en eneste henvendelse sidste
gang jeg skrev i bladet.

Med venlig hilsen
Carsten Ljungberg

Tlf. 20241313

Dagsorden jf. vedtægternes §8

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab og budget
4. Fastlæggelse af ydelser til klubben
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jf. vedtægternes §11

• Formand
• Juniorleder
• Kapsejladschef
• Havneudvalgsformand
• Én bestyrelsessuppleant
• Én kasserersuppleant
• Desuden skal der ekstraordinært vælges en kasserer, idet denne

bestyrelsespost er ubesat.
6. Valg af statsautoriseret revisor
7. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
8. Valg af redaktør
9. Behandling af indkomne forslag
10. Eventuelt

Frist for indlevering af forslag til behandling på dette års generalfor-
samling er den 29. januar 2008.

Indkaldelse til
Generalforsamling
26. februar 2008 kl. 19.00

i Amager Selskabslokaler,
Markmandsgade 9-11
2300 København S
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Aktivitetskalenderen 2007-2008

December
Onsdag d. 26. Sne-cup

Januar
Onsdag d. 23. Foredrag om forsikring

Februar
Tirsdag d. 5. Foredrag om sejl i Sundby Sejlforening
Tirsdag d. 26. Generalforsamling kl. 19.00

Alle Lynettemedlemmer er velkomne til alle arrangementer.

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.

Kort om Quantum Sail Design Group:
Quantum Sail Design Group, grundlagt i 1996, er på bemærkelsesværdig kort
tid vokset til den næststørste leverandør af sejl på verdensplan. Men
væksten og størrelsen er ikke et mål i sig selv. Uden et unikt produkt i en
anstændig kvalitet, er det hele intet værd. QSDG ofrer de ressourcer der
skal til for at levere det sejl, som er en tand bedre. Det være sig software-
udvikling, forbedring og udvikling af egne sejlduge, gennemarbejdet design,
godt håndværk, professionel rådgivning og allervigtigst: Timer på vandet.
Fra sejlloftet på Amager, som er Københavns største sejlloft, servicerer vi
de danske sejlere med rådgivning, reparationer og fremstilling af nye sejl.
QSDG er repræsenteret på alle kontinenter med mere end 60 sejllofter.

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

Snart håb for dem, der ikke kan se
hjemmesiden

I skrivende stund er der stadig nogen, der ikke kan se
den nye hjemmeside, men der skulle nu være håb. Der
har været lavet forsøg med at flytte en kopi af hjemme-
siden over til en alternativ udbyder og det faldt heldigt
ud, så lige nu arbejdes der på at lave aftale med en ny
udbyder, som både har understøttelse for vores Open-
Source hjemmeside og en tilstrækkelig båndbredde.

Webmaster
Lars Frandsen
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For et par år siden var der i vores havn
altid en hyggelig kvidren i busk og hæk,
ja såmænd helt ude på broerne kunne
man høre små spurve kvidre, når man
spiste sin morgenmad.
Men, så kom skaden, så stor og flot, og ja,
fredet var den, så den har levet godt af
små spurveæg.
Den besøger også båden langt ude på bro
2, men den har også lagt sit visitkort, så
stort som ….
Så siden har der ikke været mange, små
spurve i vor havn. Jeg har observeret  en
meget lille flok spurve ved nedgangen
til bro 2, så lidt krummer til dem er der
blevet lagt (men kun lidt, for rotter og
andet vil vi ikke have).
Så nu vil jeg hermed anbefale forman-
den, om at tage stilling til om vi skal
have spurve der kvidrer tilbage i
havnen, eller vi skal have fra 6 til 8 store
skader (skrællemænd).
Lige nu er det ikke aktuelt fordi den er
fredet, men i oktober måned må man
gerne skyde skaden hvis den er i overtal
på ens ejendom. Se ifølge jagtloven.

Medlem nr. 102

Skader
eller
ej


