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Nye koste og
røde ører

Generalforsamlingen er
overstået og det endda i
fin stil. Hele seancen

blev gennemført til rimelig tid og i god
ro og orden. Selvfølgelig var der da de-
bat, men det er jo det hele (også) drejer
sig om og tonen var god og konstruktiv.

Der kom også nye koste til ved valget:
Sidste års nyvalgte klubhusformand Hen-
rik Frederiksen har været ramt af syg-
dom i det forgangne år og afgik derfor.
Som ny klubhusformand valgtes Erling
H. Andreasen. Da 2008 er jubilæumsår i
Lynetten, får Erling straks fra starten
nok at se til, men der er også allerede
nedsat et nyt klubhusudvalg og diverse
aktiviteter er under forberedelse.  Car-
sten Ljungberg blev valgt som ny tur-
udvalgsformand, da Jan P. Lange har skif-
tet turudvalgs-kasketten ud med kasse-
rer-kasketten. Carsten er en altid aktiv
person og senest har vi hørt til ham som
kontaktperson for farvandsberedskabet,
et arbejde som han fortsat vil brænde
for. Vi kan nok snart vente nye udspil fra
Carsten og turudvalget.

Personalesiden er jo også temmelig ny
og både havnemesteren og havne-
assistenten skal i gang med deres første
sæson med bådhåndtering og forårs-
travlhed.

I restauranten er der virkeligt kom-
met nye koste til, der er gjort totalt i
stand i både køkken og restaurationslo-
kale. Meget har måttet skiftes ud, men
nu er alt klar til den nye sæson. Restau-
ranten bestyres af 2 par i forening, hvil-
ket vil betyde, at selve ledelsen stort set
altid vil være at træffe. Alle de ”nye”
restauratører har erfaringer fra andre
steder, så på det punkt er der ikke tale

om ubeskrevne blade. Vi kan se frem til
et hold, der satser på at gøre restauran-
ten til et aktivt samlingssted med fokus
på medlemmernes ønsker. Det skal dog
ikke forstås, sådan at der ikke fortsat vil
komme gæster udefra. Disse gæster gi-
ver ikke kun liv i lokalerne, men vil også
altid være en del af eksistensgrundlaget
for forpagteren/ forpagterne.

De røde ører vedrører den kritiske in-
terne revision, denne vigtige funktion
har glimret totalt ved sit fravær og har
da heller ikke fremlagt noget notat til
generalforsamlingen. Det er meget uhel-
digt, især i et turbulent år med nye folk
på mange poster. Men heldigvis betyder
det jo ikke, at regnskabet ikke er revide-
ret, den eksterne autoriserede revision
har selvfølgelig gjort sit arbejde og har
kunnet godkende regnskabet uden an-
mærkninger.

Nu ser alle fremad, både til en ny sejl-
sæson og til det arbejde en fuldtallig
bestyrelse kan få sat i gang.

Georg Niemann,
Redaktør

Georg@daab.dk

Årets Lynettesejler 2008

På generalforsamlingen, blev
den ærefulde titel ”Årets Ly-
nettesejler” tildelt til Flem-
ming Saaek. Han fik ikke pri-
sen for at vinde kapsejladser
eller lignende, men for sin utrættelige
indsat for klubben.
Flemming er en god kammerat og hjælp-
som overfor enhver. I hele det forgangne
år, har han fungeret som frivillig og uløn-
net hjælper, men fra i år er Flemming
ansat på deltid som havneassistent. Dem
der kender ham, kan ikke være i tvivl
om, at bestyrelsen har valgt den rette
mand til titlen.
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Kære alle - Velkommen til S/K Lynet-
ten’s ordinære Generalforsamling 2008.

Siden den ny bestyrelse tiltrådte sidst i
maj måned 07, er der til i dag sket mange
forandringer i Sejlklubben Lynettens
interne forhold.

Alt personale samt forpagter er af for-
skellige årsager stoppet. Det har natur-
ligvis været en stor opgave at løfte, men
dags dato ser tingene rigtig lovende ud.

Bestyrelsen har gennem perioden haft
mandefald, idet vores unge nyvalgte kas-
serer Martin Uhlig måtte forlade sin
post, idet hans arbejdsgiver ikke ville
tillade, at han havde påtaget sig besty-
relsesarbejde som kasserer.

Jan P. Lange blev hovedkulds kastet
ind i stedet som kasserer og har udført et
stort og flot arbejde. Så en tak til Jan for
en stor indsats lige op til regnskabsaf-
slutning m.m.

Jan vil gerne forsætte som kasserer,
hvorfor der skal ske en omrokering i be-
styrelsens sammensætning.

Klubhusformand Henrik Frederiksen
er desværre ikke kommet sig nok efter
sin sygdom til at kunne varetage denne
post.

Det har naturligvis sat sine spor, såle-

des blev vi nødt til i år at aflyse juletræs-
festen, der dog vil blive genoptaget.

Kommende festligheder: Taksigelses-
fest d. 29. marts, der vil blive åben.  Stan-
derophal.  30 års jubilæum d. 31. maj.

Vores restaurant er i januar blevet ho-
vedrengjort og malet, således at vi star-
ter det nye år i dejlige omgivelser her.
Der har været afvikling med Carsten som
forløb fint og i en god tone.

Med hensyn til det varslede erstat-
ningskrav fra Carsten har vores advokat
netop fået brev om, at Carsten ønsker
dette krav retsligt afprøvet.

Vores nye forpagterpar, der hedder
Janni og Frank, er meget medlemsorien-
teret og vil tilgodese medlemmerne
bedst muligt.

Vi håber i bestyrelsen, at klubbens
medlemmer vil være opmærksomme på,
at vi nu har fine forhold til afholdelse af
private fester, samt at Janni og Frank er
parat med gode tilbud hertil.

Bestikket fremtræder rigtig pænt og
hyggeligt, således at det kan danne en
god og pæn ramme om din familiefest.

Det vil naturligvis være en god hjælp
til vores forpagter, således at behovet for
kunder, der kommer udefra, ikke er så
stort.

Så lad os give vores ny forpagterpar
den håndsrækning, at vi bruger vores
restaurant til stort og småt således, at vi
som medlemmer kan blive serviceret på
en god måde fremover.

Sejlklubben Lynetten havde den glæde
at afholde VM for X99 både, der var en
stor udfordring for vores kapsejladsudvalg
og Havn og Pladsudvalg, der i samar-
bejde fik sammensat et flot tilrettelagt
stævne. Det blev et arrangement, som
klubben løftede rigtig flot.

Der skal være en stor tak til de med-
lemmer, hvoraf flere havde ofret en uges
ferie for at kunne hjælpe med til at af-
vikle dette stævne på en måde, vi kan se

Lynettens Sejlerskole
9. marts 2008 har Lynettens Sejlerskole afholdt eksamen og følgende
elever har bestået teoretisk delprøve til duelighedsprøven for fritids-
sejlere:

Janus Schou Jakobsen
Nikolaj Woetmann Eriksen
Andrea Trier Røpke
Henrik Winther
Karina Hansen de Bustos
Kåre Harder Olesen
Henrik Esbensen
Connie Sørensen
Balder Wellejus
Jan Jensen
Vladimir Doudka

Henrik Conradsen
Jakob Larsen
Martin Sonnefeld Jørgensen

 
Et stort tillykke fra
Sejlerskolen og
jeres lærere
Benny R. Andersen
og Inge Skibshøj

Bestyrelsens
beretning

Bestyrelsens beretning
var jo allerede med i
sin foreløbige form i
sidste nummer, men
inden generalforsam-
lingen skete der alli-
gevel så mange tilret-
ninger, at vi har valgt
også at bringe den en-

delige udgave, som blev godkendt på
generalforsamlingen.
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tilbage på med stolthed.
Vejret var ikke for tøsedrenge, men på

trods af dette var stemningen på havnen
og på vandet fanden-i-voldsk og i top.

Midt i travlheden har vores personale
af forskellige årsager sagt deres stillin-
ger op.

I den forbindelse vil jeg rette en spe-
ciel tak til Mogens, der gennem mange
år har haft sin gang på havnen, til glæde
for mange medlemmer. Men han ønskede
nu at gå på efterløn.

Dette har medført, at der nu kunne
ændres på personalestrukturen og drift.
Driftlederstillingen, som vi har kendt
den gennem mange år, er nu bortskaffet.

Ansvarsområderne er opdelt således,
at Bonna Madsen er ansvarlig for konto-
rets samlede drift, dog minus styring af
pligtarbejde og pladsrokering.

Den ny havnemester har som normalt
ansvar for de ydre områder samt styrin-
gen af pligtarbejde og pladsrokering.
Dette giver flere fysiske timer på havnen
end tidligere.

I overgangen, indtil driften er på plads
igen, har vi indsat Peter Ramlau som
midlertidig havnemester på kontoret.

Dette har medført, at vi valgte at
stoppe projekterne på havnen, som så
genoptages til foråret.

Men på trods af dette er der udført
store oprydningsarbejder og strukture-
ring af landpladserne, et arbejde der ikke
er afsluttet endnu.

Derfor en tak til havneudvalget og spe-
cielt dets formand Peter, der har ofret
energi og tid langt ud over normale græn-
ser.

Til vores bådhåndtering er der ind-
købt et større antal bukke samt specielle
opklodsninger til både uden køl, således
at vi i dag kan håndtere næsten alle båd-
typer.

Vi kan med glæde konstatere, at flere
og flere medlemmer vælger vognmand

fra til fordel for vores ny søjlekran.
Jeg vil samtidig benytte lejligheden

til at sige tak til de indkaldte pligt-
arbejdere. Der er ydet et stort arbejde
med at bringe vores havn til sin nuvæ-
rende standard. I øvrigt henviser jeg til
Havneudvalgets årsberetning.

Vores nye havnemester, Søren Schlich-
ter, som mange medlemmer kender, er
tiltrådt d. 01 02 08. Søren brænder for,
at klubben skal køre som på skinner og
er parat til, i samråd med Havneudval-
get, at yde en stor indsats for at komme
videre med projekterne på havnen. Så
velkommen til Søren.

Fra vores nye havneassistent Wagn
Husted afventes pt. ansættelseskontrakt
retur i underskrevet stand.

På et medlemsmøde blev jeg spurgt
om, hvordan jeg mente regnskabsåret
ville blive. Jeg forventede et lille plus på
bundlinjen. Dette blev et lille plus.

Dette skal dog ses i lyset af, at der ved
regnskabsårets afslutning, burde have
været udarbejdet 35-40 havnepladskon-
trakter til en værdi af ca. 400.000-
500.000 kr. Dette potentiale vil natur-
ligvis gavne næste regnskabsår. Vores
cashflow har i perioden aldrig været i
minus, og resultaterne af den styring, vi
nu har på havnepladserne, samt den sty-
ring, vi nu har på kontoret, vil først ses i
det ny regnskabsår, hvorfor vi her regner
med et godt, positivt resultat.

Slutteligt vil jeg nævne vores ny
hjemmeside og i den forbindelse rette
en tak til vores Webmaster Lars for et
flot stykke arbejde.

Hjemmesiden fremtræder i et mere
moderne look, og jeg vil bede medlem-
merne om at bruge siden, idet informa-
tioner her kan være vigtige, fx hvis vej-
ret driller, vil der være info her om be-
hov for tilsyn med jeres både.

Der er ingen tvivl om, at siden vil være
et godt sidestykke til Lynettenyt, idet

info er ude hos medlemmerne samme
dag. Så brug siden, gør det til rutine, når
du er på nettet, at slå den op, alt nyt vil
være på forsiden!

Men brug også siden som debatforum
og gør den levende og attraktiv at an-
vende.

Siden sidst
Siden jeg forelagde beretning på gene-
ralforsamlingen, er der jo sket adskillige
ting, som bestemt også skal ud til med-
lemmerne.

I forbindelse med vores store Jubilæ-
umsfest er det af en enig bestyrelse ble-
vet besluttet, at taksigelsesfesten bliver
en del af jubilæumsfesten.

Samtidig vil jeg sige tak til festud-
valget for et stort planlægningsarbejde.

Bemærk billetsalget er påbegyndt, se
venligst vores hjemmeside.

••••• 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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 Standerophaling vil finde sted 2. lør-
dag i april. Slut op om dette, idet vi vil 
starte denne sejlsærson med et brag, så-
ledes vil der, efter vores  normale Ly-
nettesæt, blive lagt op til en festlig af-
ten med en prismæssig overkommelig
middag samt musik og dans.

Slut op om dette, og lad os åbne en ny
æra i Lynetten og få nogle dejlige, fest-
lige oplevelser sammen, ganske som i de
gode gamle dage, således at vores klub
igen bliver et herligt sted at være, med
et stort socialt samvær.

 Når kanonerne buldrer ud over hav-
nen, har du 5 min. til at møde op ved
vores flagmast, hvor jeg lige vil sige et
par bevingede ord, inden det hele star-
ter.

Så husk at sætte tid af til en „kanon
aften“

Benny Espenhain
Bestyrelsesformand
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Der bliver nu åbnet for
vand og el overalt, så vi er
klar til weekenden den
15.-16. marts 2008.

Har din båd ligget på
fremmed vinterplads i havnens A-om-
råde, beder vi dig flytte tilbage på den
rigtige plads i løbet af april måned.

Havnens personale vil i år sætte års-
mærker på alle bådene med FAST plads
i havnen.

Vi minder om, at der som minimum
skal være tegnet ansvarsforsikring på din
båd, og vi vil med stikprøver foretage
kontrol af dette. Frihavnsmærker skal
stadig hentes på kontoret.

LAD OS MINDE om de få ting, der skal
være i orden på båden i forhold til ved-
tægterne:

God affendring, gode fortøjninger,
klubstander, navn og hjemsted, ligele-
des skal der på både med havneplads-
kontrakt være et blåt metalskilt med
medlemsnummer påsat helt fortil i stæv-
nen på bagbords side, synligt fra broen.

Vore medlemmer med både på auto-
trailer skal have grønt metalskilt med
medlemsnr., såvel på trailer som på båd
fortil på træktøjet og på stævnen.

Alle bimålere i grå plastkasser bedes
indleveret til havnekontoret, hvor det
registrerede forbrug og eksp. gebyr kr.
25,- bedes betalt ved samme lejlighed.

Der vil nu blive opstillet en højtryks-
spuler ved siden af søjlekranen. Adgang
til denne fås ved henvendelse til hav-
nens personale.

Og sidst men ikke mindst :
Vær med til at hjælpe din havn og

dens gæster ved at anvende  FRI/OPTA-
GET skilt på din plads. Skulle der ikke
forefindes et sådant på din plads, kan

En ny sejlsæson står for døren
det købes hos Lynettens Bådservice.
Havnens personale vil fjerne røde af-
mærkninger, der er skruet fast eller på
anden måde permanente.

OPRYDNINGEN på pladsen i ALT ma-
teriel, der ikke er afmærket med gyldigt
medlemsnr. vil blive fortsat her i 2008.
Dette gælder ikke alene stativer og
bukke, men i lige så høj grad alt muligt
andet (gamle motorer, træværk, behol-
dere osv. osv.)

Vi beder venligst medlemmerne rydde
op efter bådens klargøring samme dag
eller senest dagen efter.

Bortfjenelse af malerbøtter stativer,
bukke, klodser og andet materiel.

DET ER LIGE STRAKS højsæson for
pligtarbejde og havnens vedligehold og
forskønnelse.

Vi beder om, at de medlemmer, der
modtager en invitation fra os, enten mø-
der op eller træffer en aftale med os.
Almindelig tavshed eller manglende re-
aktion honoreres med en faktura på de
timer, der skulle have været afviklet i
det forløbne kvartal.

Konsekvenserne af manglende betaling
i den situation kan medlemmerne læse
om i havnepladskontrakten og vil i sid-
ste ende medføre, at båden kommer til
at ligge på ugeleje i havnen, for tiden kr.
500,00 pr uge.

HAVNEUDVALGET og havnens perso-
nale, med Bonna i spidsen, ønsker vore
medlemmer en rigtig god og solrig sejl-
sæson 2008.

Med venlig hilsen
Peter Ramlau

Havneudvalgsformand

Bådudstilling i
billeder
Den netop overståede bådudstil-
ling i Bella-centret var et slaraf-
fenland for børn i alle aldre.
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Deltagere:
Alle undtagen Lena Skov Andersen, Jan
P. Lange og Henrik Frederiksen.

Godkendelse af dagorden, Dagsor-
den blev godkendt.
Godkendelse af referat af bestyrel-
sesmøde den 3. december 2007, Re-
feratet blev godkendt

Meddelelser
a. Status vedr. bortforpagtning af restau-
ranten: Der er opnået enighed mellem
Sejlklubben Lynetten og restauratør
Frank Pedersen om forpagtning af klub-
bens restaurant pr. 1. marts 2008. Der er
umiddelbart igangsat rengøring og reno-
vering af klubhusets 1. sal.
b. Status vedr. ansættelse af havneme-
ster: Stillingen er tilbudt til en af ansø-
gerne, og der drøftes pt. detaljer i an-
sættelseskontrakten.

Forberedelse af Generalforsamling
den 26. februar 2008
c. Beretninger: Såvel bestyrelsens som
øvrige beretninger skal trykkes i det
særlige GF LynetteNyt som udsendes
primo februar 2008. Deadline for mate-
riale til nummeret er 18. januar 2008.
Havneudvalget og juniorafdelingen hav-
de forud for mødet fremsendt deres be-
retninger.
Benny Espenhain omdelte på mødet for-
slag til emnekreds for bestyrelsens be-
retning. Bestyrelsen var enig i emne-
kredsen og afventer fremsendelse af ud-
kast til beretning med henblik på besty-
relsens godkendelse inden den sendes
til trykning i GF LynetteNyt.
Kapsejladsudvalget fremsender beretning.
Sejlerskolen afgiver ikke beretning.

d. Forslag til GF om brugerbetaling på
søjlekranen
Peter Ramlau redegjorde for Havneud-
valgets forslag til brugerbetaling på søjle-
kranen for klubbens medlemmer. Besty-
relsen var enig i, at der på Generalfor-
samlingen stilles forslag om brugerbe-
taling. Peter Ramlau reviderer og ud-
bygger forslaget i henhold til bestyrel-
sens bemærkninger. Forslagets ordlyd
godkendes endeligt på bestyrelsens møde
den 4. februar 2008.
e. Regnskab 2006/2007 samt budget
2007/2008
Der indkaldes evt. til et ekstraordinært
bestyrelsesmøde til drøftelse af frem-
læggelsen af regnskab og budget.

Kort status fra udvalgene og redak-
tøren
Kapsejladsudvalget – Rahlf Nielsen
Bo Sørensen er efter mange års medlem-
skab trådt ud af Kapsejladsudvalget.
Evalueringen af afviklingen af Amager-
Cup 2007 betyder, at man i 2008 vil
forsøge med et andet koncept i forvent-
ning om, at det kan trække flere delta-
gere til. I stedet for en hel weekend af-
vikles sejladsen på lørdage – den 14. juni
og den 6. september 2008.
SneCup den 26. december havde kun fem
deltagere, idet matchracerne fra Skovs-
hoved uvist at hvilken grund svigtede.
Uanset vil traditionen naturligvis blive
fortsat. Tak til Helge Frederiksen, som
venligst udlånte sin båd som dommer-
båd.
Eventuelt.  Intet til referatet.

AKTIVITETSLISTE:
– Iværksættelse af aftalt procedure om
mulighed for månedlig regnskabs-
opfølgning for alle udvalg
– Kortordning

Referat af bestyrelsesmøde
den 3. januar 2008

Juniorafdelingen kigger fremefter
Aktivitetskalender for sæsonen 2008

Onsdag d. 2. april Teori kl.18.00-20.00
Onsdag d. 9. april Teori/ klargøring af tilrigningsweekenden kl. 18.00-20.00
Lørdag d. 12. april Tilrigning kl. 10.00-15.00 [Stander Hejs kl.15.00] (husk mad

og drikke samt varmt tøj)
Søndag d. 13. april Tilrigning kl. 10.00-15.00 (husk mad og drikke samt varmt tøj)
Onsdag d. 16. april Tilrigning/Teori kl. 18.00-20.00 (husk varmt tøj)
Onsdag d. 23. april Tilrigning/Teori kl. 18.00-20.00 (husk varmt tøj)
Onsdag d. 30. april Tilrigning/Teori/sejlads kl. 17.30-ca. 20.00 (sejlads kun hvis følge-

bådene er klar og nok tilmeldte pga. Kristi Himmelfart)
Onsdag d. 7. maj Sejlads kl. 17.30-ca. 20.00 (evt. til SSF – klargøring til Pinse-

arrangementet)
Fr.-sø. d. 9.-11. maj Pinsearrangement „Sejl noget andet“ i SSF. Indbydelse

udsendes senere. Tilmelding nødvendig
Onsdag d. 14. maj Sejlads kl. 17.30-ca. 20.00 (evt. fra SSF)
Onsdag d. 21. maj Sejlads kl. 17.30-ca. 20.00
Onsdag d. 28. maj Sejlads kl. 17.30-ca. 20.00
Lørdag d. 31. maj Havnens 30 års jubilæum – Juniorafdelingen afholder event

inden middagen
Onsdag d. 4. juni Sejlads kl. 17.30-ca. 20.00
Onsdag d. 11. juni Sejlads kl. 17.30-ca. 20.00
Onsdag d. 18. juni Sejlads kl. 17.30-ca. 20.00
Onsdag d. 25. juni Sejlads kl. 17.30-ca. 20.00

Der aftales og tilmeldes til sejlads i sommerferien senest d. 18. juni.
Evt. sommertur vil blive i uge 32 (muligvis til Bornholm). Indbydelse udsendes senere.
Tilmelding nødvendig.

Onsdag d. 13. aug. Sejlads kl. 17.30-ca. 20.00
Onsdag d. 20. aug. Sejlads kl. 17.30-ca. 20.00
Onsdag d. 27. aug. Sejlads kl. 17.30-ca. 20.00
Onsdag d. 3. sep. Sejlads kl. 17.30-ca. 20.00
Onsdag d. 10. sep. Sejlads kl. 17.30-ca. 20.00
Onsdag d. 17. sep. Sejlads kl. 17.30-ca. 20.00
Lørdag d. 20. sep. Klubmesterskab og forældresejlads kl. 9.00. Indbydelse

udsendes senere. Tilmelding nødvendig
Søndag d. 21. sep. Afrigning kl. 10.00 til senest kl. 16.00
Onsdag d. 24. sep. Teori kl. 18.00-20.00

Vinterundervisningen foregår herefter hver anden onsdag i de ulige uger indtil jul.

Onsdag d. 10. dec. Juleafslutning (forældre, søskende og andre landkrab-
ber må i dagens anledning gerne medbringes)

Lena Skov Andersen
(Juniorleder)
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Referat af bestyrelsesmøde
den 4. februar 2008

Deltagere:
Alle undtagen Benny Espenhain, Bjarne
Carlsen & Henrik Frederiksen

Godkendelse af dagorden: Dagsor-
den blev godkendt.
Godkendelse af referat: Referat af møde
3. januar 2008 blev godkendt
I forbindelse med godkendelse af referat
af bestyrelsesmøde den 3. januar 2008
efterspurgte Lena Skov Andersen mere
fyldige og informative referater således
de også kan læses og forstås af dem der
ikke deltager i mødet. Dette blev taget
til efterretning.
Flere bestyrelsesmedlemmer efterspurg-
te, at FU mellem bestyrelsesmøderne
løbende orienterer om beslutninger og
nye tiltag, så bestyrelsens medlemmer
ikke igen skal opleve, at klubbens med-
lemmer er bedre og tidligere informeret
end bestyrelsen. Dette blev taget til ef-
terretning.
Vedrørende orientering og meddelelser
på klubbens hjemmeside skal bestyrel-
sen naturligvis også direkte orienteres
pr. mail før eller senest samtidig med at
materialet lægges på nettet.

Meddelelser
Status vedr. bortforpagtning af restau-
ranten: Restauranten åbner igen man-
dag den 3. marts 2008 og der arbejdes
pt. på at få lokalerne klar.
Den underskrevne forpagtningskontrakt
kopieres og sendes ud til bestyrelsen.
Status vedr. ansættelse af personale
Søren Schlichter er ansat som havne-
mester pr. 1. februar 2008.
Havneassistentstillingen har ansøgnings-
frist pr. 10/2-2008.
Flemming er blevet tilbudt ansættelse

som havneassistent 20 timer ugentligt.
Peter Ramlau bemærkede, at han i FU
havde stemt imod ansættelsen af Søren
Schlichter som havnemester og ønskede
at dette skulle fremgå af bestyrelsens
referat.

Kort status fra udvalgene og redak-
tøren
Sejlerskolen – Benny Andersen
Der stilles forslag om at indføre et depo-
situm på f.eks. 500 kr. i forbindelse med
tilmelding til Sejlerskolen. Depositum-
met skal medvirke til at sikre elevernes
deltagelse i klargøring og rigning af skole-
bådene ved sæsonstart og ikke mindst
afrigning af bådene ved sæsonafslutning.
Bestyrelsen finder umiddelbart forsla-
get meget fornuftigt og rimeligt og drøf-
tede om depositummet skulle være hø-
jere end 500 kr.
Juniorafdelingen – Lena Skov Andersen
Københavns Kommune har sendt et krav
om tilbagebetaling af tilskud på 8.000
kr. idet der i klubbens ansøgning ikke
kunne redegøres fyldestgørende for juni-
orafdelingens andel af klubhusudgifterne
m.h.p. at kunne fastsætte juniorafdelin-
gens ”huslejeudgifter”.
I forbindelse med Juniorafdelingens an-
søgning om tilskud i 2008 var der enig-
hed om skærpet opmærksomhed på at
ansøgningen kan afleveres rettidigt og
med fyldestgørende oplysninger. Ansøg-
ningsfristen er ultimo juni.
Redaktøren – Georg Niemann
Lynettenyt har fået bevilget distribu-
tionstilskud på 30.000 kr. årligt for 2008.

Forberedelse af Generalforsamling
den 26. februar 2008
Regnskab 2006/2007 samt budget 2007/
2008

30 års jubilæum for havnen
Vær med til at fejre

Margretheholms havns 30 års jubilæum
Lørdag d. 31. maj

Kære medlemmer og gæstesejlere, det er en stor fornøjelse for os at invitere
dig og dine pårørende til en festdag her i vores havn. Vi satser på at lave en
hyggelig dag for hele familien, idet der bliver aktiviteter for både børn og
voksne. Havnens forskellige udvalg vil forestå de forskellige aktiviteter, så
har I mulighed for at ”hilse på girafferne”.

Kl. 14.00 Festlighederne skydes i gang af vores lokale kanonérselskab,
hvorefter formanden holder en åbningstale, efterfulgt af endnu mere kano-
nering.
Kl. 14.20  Greve pigegarde laver trut og parade på pladsen.
Kl. 15.00 Tovtrækning mellem udvalgte hold (motorsejlere/kludesejlere)
Kl. 15.30 Præsentation af redningsbåden fra SAS
Kl. 16.10 Ringridning på cykel (små fikse gevinster)
Kl. 16.40 Kapsejlads i joller, juniorerne viser, hvordan det skal gøres, og
derefter er det et udvalgt hold fra bestyrelsen, havnemester, assistent, eller?
Kl. 18.00-20.30 er der spisning i teltet med musik og underholdning.
Kl. 21.00 til midnat vil GOLDEN SWING BAND (20 mands big band) spille
op til dans i festteltet. Obs! Her er der gratis adgang for alle gæster på
havnen.

Obs! For at være med til spisningen kræves der tilmelding og køb af mad-
billetter på klubbens kontor (fra kl. 16-18): Spis hvad du kan for 50 kr. (2
billetter pr. medl.nr.). For alle efterfølgende billetter er billetprisen 98 kr.

Tilmelding: L/S d. 22/23 marts, L/S d. 29/30 marts, L/S d. 5/6 april, L/S d.
12/13 april, L/S d. 19/20 april, L/S d. 26/27 april, L/S d. 3/4  maj.
(sidste frist er SØNDAG d. 4. maj kl. 18.00)
For børnene vil der være ponyridning i nogle timer på pladsen. Cirkus Bella
Donna laver show i opsat cirkustelt (gratis). På festpladsen vil der være
opsat boder, hvor der kan købes øl, vand, pølser, sandwich. Hertil kan der
købes mærker a 15 kr. dagen igennem på kontoret/pladsen (ingen penge på
pladsen).
Vi arbejder på at få besøg af en redningshelikopter, og der vil måske være
mulighed for at stifte bekendtskab med fartøjsberedskabet vha. Carsten
Jungberg.

Gæstesejlere ligger gratis i havnen hele weekenden.
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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

Aktivitetskalenderen 2008

April
Lørdag d. 12. Standerhejsning

Maj
Lørdag d. 31. 30 års jubilæumsfest

Alle Lynettemedlemmer er velkomne til alle arrangementer.

Opråb fra festudvalget!
Festudvalget har det forfængelige håb, at vi kan genoprette klubbens sociale
liv, men vi må erkende, at det ikke kommer af sig selv, medlemmerne, altså
dig og mig, skal gøre en indsats for, at klublivet kan blive sjovt og festligt
igen.
Så derfor søger vi medlemmer, som kunne tænke sig at etablere et Lynette
band, ¼-tet eller lignende, vi havde også tænkt på et Lynettekor i ”fruestør-
relse”, som kunne synge bramfri sange til vores arrangementer. Det skal ikke
være ”fint” og langt fra fejlfrit, men sjovt. Skulle der mellem medlemmerne
sidde en eller to, der kan forfatte sange, tekster o.l., det kunne eksempelvis
være satiriske monologer over eller om festudvalget, formanden, så hører vi
gerne fra jer.

Husk bestyrelse, formand er et yndet mål
når der skal synges og råbes skål!
en sang eller to er på sin plads
når vi til fester gi’r den gas.
ta’ konen med, kom så i gang
skriv til os en festlig sang.

De udvalgte ofre ka’ bli sure i betrækket
det skal ikke gøre dig forskrækket
gå til den venner, ta’ fat om nælden
der er mange som ryger i fælden
bare gi dem, en på kasketten
det gir fester i Lynetten.

Vi glæder os til at høre fra dig/jer
Med venlig hilsen
Festudvalget,  Medlem nr. 1745

Karin
Jacobsen,sekretær

Jan Lange orienterede om, at regnska-
bet er revideret uden påtegning.

Bestyrelsens forslag om brugerbetaling
på søjlekranen: Forslaget blev drøftet og
godkendt til udsendelse.
Evt. indkomne forslag:
Der er ikke indsendt forslag fra klub-
bens medlemmer til behandling på ge-
neralforsamlingen.

Øvrige planlægning
Jan Lange stiller sig til rådighed for valg
til kasserer.
Erling Andreassen (1745) har orienteret
bestyrelsen om, han er villig til valg til
posten som formand for Klubhus- og Fest-
udvalg
Bjarne Carlsen spørges om han er inte-
resseret i posten som formand for Tur-
udvalget.
Rahlf Nielsen som ikke deltager i GF

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

meddelte, at han er villig til genvalg.
Registrering af medlemmer ved indgan-
gen varetages af Bonna Madsen, Søren
Schlichter og fr. Andersen (efter tilsagn
fra Benny Andersen)
Der aftales møde med dirigenten forud
for GF med deltagelse af klubbens for-
mand, formanden for Havn og Plads, se-
kretær og administrator Bonna Madsen.

Eventuelt
Dato for Taksigelsesfest blev fastlagt til
29. marts 2008. De respektive udvalgs-
formænd orienterer snarest kontoret om,
hvem der skal indbydes
til festen.
(Efter mødet er det ble-
vet nødvendigt at aflyse
festen i sin normale
form).
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Afsender:
Sejlklubben Lynetten
Refshalevej 200
1432 København K

Magasinpost Standard
ID-nr. 47471Standerhejsning

2008

S/K Lynetten
holder
Stander-
hejsning
lørdag d. 12.
april kl. 15.00

Program:

Kl. 15.00: Kanonsalut & formandens tale
 
Kl. 15.30: Vi samles på 1.ste sal, hvor vi
serverer vort berømte Lynettesæt og en
sandwich (dette er gratis)

Kl. 17.30: Musikken spiller op, og der kan nu
bestilles en stander-op-menu hos Janni &
Frank (egen betaling)

Kl. 19.30: Musikken spiller op til dans, og vi
hygger os til kl.……...?

Vi håber at se Dig og Din familie, så vi kan få
en god start på sæsonen. 

 Med venlig hilsen
 Festudvalget


