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Jubii (læum) og
Internet overalt

SOM DE FLESTE VED, holder Lynet-
ten en stor fest, for at fejre havnens 30
års jubilæum. Alle disponible kræfter er
taget i brug for at gøre det til en virkelig
mærkedag. Allerflest kræfter har vores
nye klubhusudvalgs formand og selvføl-
gelig også hans aktive udvalg lagt i opga-
ven og vi kan nu kun håbe på, at med-
lemmerne også værdsætter indsatsen.
Ydmygt, kunne man måske også håbe på
noget godt vejr, allerhelst noget vejr, som
det vi netop har nu i pinsen.

NU BLIVER DET STORT!! Vores web-
master Lars Frandsen har nu fået flyttet
Lynettens hjemmeside fra vores hidti-
dige Internet-udbyder til et nyt firma,
der har særlige kompetencer i forhold
til det ”Open-Source” system, som vi
benytter på hjemmesiden. Det betyder,
at nu skulle alle medlemmer, have mu-
lighed for at se hjemmesiden uanset om
de er det ene eller det andet sted. Også
herværende redaktør har måttet kon-
statere, at det tidligere ikke var muligt
at se hjemmesiden fra arbejdet, mens
det virkede fint hjemmefra (sikkert no-
get min arbejdsgiver satte pris på). Men
nu virker hjemmesiden så vidt vides alle
steder fra.

Internet over hele havnen kunne pas-
sende også være en målsætning. Uanset
hvordan man selv ser på det, må man
konstatere at det er et udbredt ønske,
både fra de faste beboere og fra de tilrej-
sende gæstesejlere. Bestyrelsen har haft
besøg af repræsentanter, der gerne ville
tilbyde klubben en løsning, der kunne

opfylde de flestes behov. Nu er der ikke
truffet nogen endelige beslutninger og
bestyrelsen gør nok klogt i at undersøge
hele markedet grundigt, men det vil da
helt sikkert være attraktivt at kunne få
sådan en løsning.

Trådløst internet på havnen kunne
måske også være et godt emne at spørge
til når der om kort tid bliver endnu et
åbent medlemsmøde. Under alle om-
stændigheder er det netop på medlems-
møderne at den slags ting kan komme
til debat. Læs mere om medlemsmødet
længere inde i bladet.

OG SÅ LIGE nogle få ord fra redaktø-
rens eget område: Ved udsendelsen af
det forrige nummer var der flere perso-
ner (herunder redaktøren selv) og instan-
ser der ikke arbejdede alt for godt sam-
men. Resultatet blev, at det pågældende
nummer kom meget sent frem til med-
lemmerne, så sent, at f.eks. standerhejs
blev annonceret da standeren allerede
var hejst, jeg vil gerne beklage på alles
vegne. I øvrigt har der også været en
kommunikationsbrist, som medførte, at
Pinseturen aldrig blev annonceret i Ly-
nette Nyt, det er også meget beklage-
ligt, men heldigvis giver det nye tur-
udvalg ikke sådan op.

Georg Niemann,
Redaktør

Georg@daab.dk



4 5

Vi er virkelige heldige, at vi nu har fået
en ny restauratør som er indstillet på at
arbejde for bedre forhold for medlem-
merne. Han var villig til at indgå sær-
aftaler til fordel for alle, så det i det
daglige blev lidt billigere at besøge klub-
lokalet og restauranten, vi har fået en
rimelig ordning med den daglige ret, og
en ”Lynette øl” til ”specialpris” som
mange medlemmer sætter stor pris på.
Vi fik også en ordning omkring buffeten
Lørdag og Søndag hvor de medlemmer
som arbejde på deres både frit kunne
tage 3 stykker smørrebrød for en halv-
tredser.

Den er fjernet igen desværre. Fordi
nogle røv-forkælede medlemmer IKKE
har kunnet styre sig, men har raget til
sig ud over alle anstændige grænser! Det

Hvor er S/K Lynetten heldig!!!

samme slæng havde
”forsyningsvanske-
ligheder” ved stan-
der op, på bekostning
af andre. Hvad fae’n
bilder de sig ind? så
nu bliver de ”hånd-
fodret” fremover. Og
en anden ting som
man er god til i Lynetten og som man
dyrker med flid, i den ”fine” form er
brok, brok og skulle man føle sig overset
så føjer man en gedigen gang sladder til.
Mest PT. om Restaurationen som kun
har været i gang i ca. 2 måneder, giv dog
dem en chance venner og skulle der være
”smuttere” så gå til ”hovedet” så bliver
problemerne som regel rettet på stedet.

Fra udvalgsformanden

••••• 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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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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Deltagere: Alle, dog afbud fra Rahlf
Nielsen og Erling Andreasen.

Margretheholms Havns 30 år jubi-
læum – medlemsfest lørdag den 31.
maj 2008
Benny(?) fra Festudvalget omdelte for-
slag til program og budget for havne-
festen. Festen starter kl. 14:00 med di-
verse aktiviteter og konkurrence om ef-
termiddagen, spisning mellem kl. 18.00
og 21:00 og herefter musik og dans.Der
er fra udvalgets side taget skridt til at
søge diverse tilladelser vedr. parkering,
brandvæsen og spiritusbevilling. Klub-
ben står for ølsalg på pladsen og koordi-
nerer udsalgsprisen med restauranten. I
budgetoverslaget skal der med-
finansieres 145-165.000 kr. fra klub-
bens side. Der opereres med indtægter i
forbindelse med 50/50 egenbetaling af
maden til middagen samt salg af øl og
pølser.
Bestyrelsen drøftede egenbetalingens
størrelse som i oplægget var sat til 50 kr.
Det blev besluttet at der maksimalt kan
købes 2 billetter pr. medlemsnummer –
det vil sige gæstesejlere samt øvrige gæ-
ster betaler den fulde kostpris på 98,00
kr. for maden til middagen.
Bestyrelsen besluttede i øvrigt at afvik-
les årets taksigelsesfest i forbindelse
med jubilæumsfesten og aflyser derfor
arrangementet den 29. marts. Udvalgs-
formændene anmodes om snarest at an-
melde hvilke medlemmer, der skal invi-
teres i dette regi. Klubben afholder ud-
giften til mad og drikke i forbindelse
med deres deltagelse i jubilæumsfest-
middagen.

Godkendelse af dagorden Dagsorden
blev i øvrigt godkendt.

Godkendelse af referat af bestyrel-
sesmøde den 3. februar 2008

Godkendelse af bestyrelsens forret-
ningsorden
Bestyrelsen konstituerede sig med Rahlf
Nielsen som næstformand og et forret-
ningsudvalg bestående af næstformand,
sekretær, formand for Havn og Plads
samt kasserer.
Forretningsordenen blev godkendt i den
foreliggende form, i det der dog vil blive
tilføjet et punkt vedrørende offentliggø-
relse af materiale på klubbens hjemme-
side.

Meddelelser
Benny Espenhain orienterede om møde
i Dansk Sejlunion den 4. april 2008. Fra
klubben deltager Lena Skov Andersen
(Juniorafdelingen), Rahlf Nielsen (Kap-
sejlads) og formanden i dette møde.
Carsten Ljungberg har modtaget indkal-
delse til Generalforsamling i
Østersøkredsen og deltager i mødet bl.a.
med henblik på at søge midler til
farvandsberedskabet.
Peter Ramlau orienterede om at FLID –
Foreningen af Lystbådehavne i Danmark
holder generalforsamling den 13. marts.
Foreningen afvikler løbende relevante
kursustilbud og informationsmøder som
havnens personale har stor glæde af at
deltage i. Bestyrelsen drøftede repræ-
sentationen til Generalforsamlingen,

som jo er et politisk møde, det blev be-
sluttet i år at sende Peter Ramlau og
Bonna Madsen.

Kort status fra udvalgene og redak-
tøren
Sejlerskolen – Benny Andersen. Det
estimeres at der kommer 25-30 elever
på sejlerskolen den kommende sæson.
Efter den 8. april vil der være et mere
klart overblik over det endelig elevtal.
Kassereren – Jan Lange. Der er aftalt
cash-flow regnskab med Bonna og kasse-
reren vil komme på kontoret hver tirs-
dag.
Havneudvalget – Peter Ramlau. Repa-
rationernes omfang – og dermed også ud-
gifterne dertil – på ”Margrethe” bliver
større end forventet, det vil sige 125-
135.000 kr. I forbindelse med renove-
ring af køkkenet har dette ligeledes kræ-
vet mere end forventet. Det anslås at
den samlede udgift hertil bliver ca.
300.000 kr. Pligtarbejdet vil snart igen
blive iværksat. Der er en konto på 8.000
timer.
Turudvalget – Carsten Ljungberg. Der
arbejdes på at bemande et nyt Turudvalg
– der kommer mere information om ud-
valgets aktiviteter på næste bestyrel-
sesmøde.

Retningslinier for frigivelse af in-
formation på klubbens hjemmeside
Jan Lange havde pr. mail problematise-
ret at klubbens regnskab var blevet of-
fentliggjort på klubbens hjemmeside i
forbindelse at Lynettenyt rutinemæssigt
var blevet offentliggjort der. Den særlige
GF udgave af Lynnetnyt var herefter blev
lagt på hjemmesidens lukkede del, hvor
der kræves password for at få adgang.
Bestyrelsen besluttede at Lynnettenyt
fremover alene skal offentliggøres på
hjemmesidens lukkede del.

Det blev besluttet at redaktøren drøfter
retningslinier for offentliggørelse af in-
formation med webmasteren således ar-
bejdsdeling, procedurer og forventnin-
ger står klart for alle. Følgende ordlyd
tilføjes bestyrelsens forretningsorden
under §7 Offentliggørelse: ”I forbindelse
med offentliggørelse af materiale på
klubbens hjemmeside er de enkelte ud-
valgsformand ansvarlige for form og ind-
hold på deres respektive ressortområder
og de skal derfor godkende alt, der bli-
ver offentliggjort på hjemmesiden inden
for deres ansvarsområde.”

Indkøb af fadølsanlæg
Jan Lange trak forslaget i det restaura-
tøren indkøber fadølsanlæg, hvorfor det
ikke er nødvendigt klubben gør det.

Planlægning af Taksigelsesfest, lør-
dag den 29. marts 2008.
Festen den 29. marts blev aflyst og flyt-
tet til jubilæumsfesten den 31. maj. Se i
øvrigt referat af pkt. 0.

Aktivitetsplan – fastsættelse tids-
horisont m.v. Nøglekortordning
Carsten Ljungberg, Erling Andreasen og
drifstkontoret udarbejder i fællesskab
et oplæg til etablering af nøglekort-
ordning i havnen.

Vedtægtsændringer
Kaare V. Thomsen fremsender tidligere
overvejelser om revidering af klubbens
vedtægter til sekretæren.

Etablering af trådløst netværk i
havnen
Benny Espenhain kontakter ”Zilo Sy-
stems” og indbyder dem til en præsen-
tation på bestyrelsesmødet i april.

Næste bestyrelsemøde Mandag den
7. april 2008, kl. 18:30.

Referat af bestyrelsesmøde
den 10. marts 2008

Karin
Jacobsen,
sekretær
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Nu mangler bare
vandet
For ca. 30 år siden besøgte Politikens Jour-
nalist Preben Skaaning og fotograf Mor-
ten Langkilde det, der snart skulle blive
til den havn som vi kender i dag. Heldig-
vis har et medlem gemt artiklen som et
lille udklip i alle årene og undertegnede
redaktør har med ærefrygt (og måske et
par slåfejl) skrevet det hele af, så vi også i
2008 kan nyde nostalgien.

Lynette lyder som diminutivet af et lyn
med tilhørende lille skrald. Men sande-
lig om ikke alligevel en buldren har for-
plantet sig ud over hele Danmark og det
nærmeste udland, hvor sejlere i ærbø-
dighed tager til huen over 875 kvinders
og mænds samdrægtige Lynette-indsats
for en havn til deres både.

Ikke blot har de bygget til en fjerde-
eller femtedel af, hvad det ellers koster
at etablere en lystbådehavn. Værket er
også fuldendt pa rekordtid ved medlem-
mernes personlige indsats af muskel-
kraft. Havnen indvies med en lille for-
sinkelse i løbet af april, til hvilken tid
der vil blive fyldt op ved løbebroerne
med 700 mere eller mindre hjemløse
fartøjer. Men Søndags-Politiken har over-
været søsætningen af formanden for hele
værket, vognmand med krankørsel som
speciale, Preben Jacobsen fra Amager
Strandvej.

Formand Jacobsen er længst ude over
jolle-alderen og er nu ejer af en stor mo-
torsejler, hvor der er plads til ham og
noget at fatte om for hans kæmpekræfter.
Mens andre må lade skøderne løbe over
patentspil haler han tampen ind direkte
og uden omsvøb.

Medlemmer fik anbragt Preben Jacob-
sen i en lille plastikjolle som baksedes

ned over den sidste ende af havnens
kæmpemæssige og betonstøbte ophaler-
slidske, den største af sin art i landet og
så stod det med kaskader af vand om-
kring formanden ved den uofficielle ind-
vielse. Endnu kan ingen både sejle ind i
den nye havn. Vejret har forsinket hele
den store procedure, som skal fylde den
enorme udgravning og bringe havne-
vandet i niveau med Øresund. Landba-
sen er ogsa et stort pløre med opgravet
og stenet moræneler, og bulldozere er på
færde med udjævning og fordeling af til-
kørt byggepladsskrald. Men arkitekt-
planlægningen forudser nette grønne
områder, parkerings- og ophalingsplad-
ser.

– Vi har noget, der hedder Lynette-
tempo, forklarer Preben Jacobsen, sa det
skal nok hurtigt komme i orden alt sam-
men. Med begrebet Lynettetempo for-
klarer ban også erhvervelsen af en lille
sparekassebygning i Lynge. Den skulle
med dags varsel falde for en kloak-
udgravning. Lynnettefolkene fik den gra-
tis ved hurtig afhentning. Nu er spare-
kassehuset kontor for havnen, flyttet
uden tabet af en eneste termorude. Som
mastehus og til brug for medlemmerne
og en planlagt restaurant er der for 2500
kr. erhvervet en af de grønlands-
ministerielle kontorbarakker som blev
hjemøse ved det store byggeri af et nyt
udenrigsministerium. Men det er flot
med et 300 kvadratmeter klubhus, selv
om der har været udgifter til fundering
og betondæk.

Lynette-havnen har egentlig ikke no-
get at gøre med den lille søbefæstning
pa nordsiden of Refshaleøen. Endda er
der lidt bitre minder knyttet til Lynet-
ten. Som en slags afdeling af Sundby Sejl-
Forening stiftedes for to og et halvt år
siden Sejlklubben Lynetten på håbet om
75 bådepladser i Lynette-fortets lille
havn. Efter et års venten kom beskeden

om, at det ikke kunne lade sig gøre.
Men kort efter var Preben Jacobsen og

andre Lynette-klub-medlemmer for ind-
sejling fra flakfortet, og i kurslægningen
indlagde sig den lille Margretheholm-
bugt mellem Refshaleøen og Amager-
værkets opfyldninger. Det slog ned som
et lyn, her var stedet. Hos det meget
hjælpsomme Københavns Havnevæsen
kunne man tilmed oplyse, at havnen
havde en 15 år gammel plan liggende til
en havn på stedet for 500 både.

Sejlklubben Lynetten skyndte sig at
satse højere: 700 bådepladser. Samtidig
dukkede skumlerne op med lave øjen-
bryn. Lynette-projektet var sat til ca. 4,2
mill, kr., men skumlerne hævdede, at
alene uddybningen af havnen ville koste
6 mill. Men ved velvillig bistand fra flere
sider gennemførtes den maskinelle ud-
gravning for 700,000 kr.

Civilingeniør B. Steen Christensen fra
det rådgivende entreprenørfirma af
samme navn er imponeret:

– Ved selvfinansieringen af havnen gen-
nem 6.000 kr. kontrakter blandt med-
lemmerne og 80 timers pligtarbejde til
hver har ærmerne virkelig været smø-
get op. Det er blevet til i alt 30,000
arbejdstimer, og der er dem, som har
præsteret 500 timer. 110,000 kubikme-
ter gammel havbund er gravet op, og der
er tilført 40,000 kubikmeter opfyldnings-
materialer udefra til dæmningen. Der
er 80 meter lodret mole, og der er ram-
met 2000 pæle ned og bygget 1600 me-
ter bro med vand og el indlagt. En anden
rådgiver, arkitekt Bent Stoltenberg, er
selv klubmedlem og glæder sig til at få
sin Maxi-havkrydser ned fra Skovshoved
Havn: Vi er glade for denne sag og håber,
at den kan være retningsgivende andre
steder. Når man nu betænker, at at en
bådeplads i Køge-Bugt-projektet forelø-
big er ansat til imellem 19.000 og 35.000
kr. er det iøjnefaldende, at man her kan
klare sig for 6.000, hvor 1.000 kr. er leje
til havnevæsnet. Vi ser også medlem-
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Kl. 19 slås dørene op i Bestikket
(klubhus øst) til endnu et medlems-
møde. Medlemsmøderne blev indført
i 2007 for at mindske afstanden imel-
lem bestyrelsen og medlemmerne.
Der bliver taget emner op, som både
kan være højaktuelle eller kan ligge
lidt længere ude i fremtiden.

I denne omgang linder vi lidt på
sløret for en sag, der kan blive meget
spændende for alle med deres gang
på havnen. Kom og hør mere om
omdisponering af havnens land-
arealer.

Der bliver også en god snak om klub-
bens økonomi på flere måder, blandt
andet må der opfordres til at man
tager det alvorligt, når man indgår
en aftale. Det skal forstås således, at
hvis man aftaler at nogen får en

havneplads imod at betale med både
en vis sum penge og en ordentlig ar-
bejdsindsats, så skal man huske på, at
disse aftaler også skal overholdes fra
medlemmets side.

Forhåbentlig når vi også rundt om
havnens øjeblikkelige tilstand samt
fremtiden, så langt vi nu kan se den.
Og mon så ikke den aften er fuldt
besat?

Med venlig hilsen
Benny Espenhain
Formand

merne komme langvejs fra – helt fra Hil-
lerød, Frederikssund, Farum og Allerød
samt Helsingør.

Formand Jacobsen og bestyrelses-
medlemmet Thomas Ekdahl vender
blikket væk fra de 80.000 kvadratmeter
havne-vandareal med pælene og både-
broerne og peger på et lille plastik-
dækket skur i den fjerne ende over mod
B&W.  Derinde står 2 glasfiber-Folke-
både, indkøbt til klubbens sejlerskole
for rentepenge fra byggefonden, 140.000
kr. som Amagerbanken af sympati lagde
oveni til et bådfond. Skønt endnu uden
havn eksaminerede klubben forleden 52

elever fra egen vinterlige sejlerskole. Den
skal også have både af Ynglinge-klassen
og der er et godt korps af optimistjolle-
sejlere. Søsikkerhed udgår fra Lynette-
havnen.

Den øvrige sejlsport gør reverens for
bedriften i Margreteheholmsbugten.

I Vinter hædredes klubben med
skipperpokalen fra den jyske både-
udstilling i Fredericia, og forleden fik
Preben Jacobsen overrakt Kgl. Dansk
Yachtklubs Kronborg.pokal, der bærer
på tradition for god sejlerindsats.

Georg Niemann

Medlemsmøde 26. maj 2008

Nyt fra
restauranten
Kære medlemmer
Som det jer sikkert allerede er bekendt,
har vi haft en meget hektisk opstart-
periode med restauranten.

Man kan vist roligt sige, at stort set
alt, der kunne gå galt, er gået mere eller
mindre galt, ja goe gamle Murphy spøger
altid, når man mindst af alt behøver ham.

Ikke desto mindre har vi nu fået styr
på stort set alle ’hurdler’ og vi er efter-
hånden begyndt at rette forretningen ind
efter de mange forskellige input, som I/
medlemmerne er kommet med.

Et stort ’issue’ og et meget irriterende
problem for alle, som vi derfor har taget
op til overvejelse, er vores 5% medlems-
rabatordning. Denne ordning har des-
værre skabt regelmæssige problemer for
både personale og medlemmer med irri-
terende ventetid ved kassen, regnskabs-
mæssige ’hurdler’og utilfredse gæster,
og altsammen til tider blot for en
medlemsrabat på  87 øre, og det holder
bare ikke!

Vi har valgt at ændre ordningen fra
5% rabat til faste medlemspriser på en
række efterspurgte varer. Det betyder
så, at medlemmerne af Lynetten sejl-
klub, ved forevisning af betalt medlems-
skab for indeværende år/sæson, får udle-
veret et medlemskort til restauranten,
der udløser en allerede inkluderet rabat
på følgende:

Medlemspris: Dagens Ret 59,- dkk
(1 portion af dagens ret)                 

Medlemspris:  Medlems menu 69,- dkk
(Dagens ret inkl. 1 lille fadøl eller 1
glas juice/mælk)               

Medlemspris:  Vand 20,- dkk
(½ l sodavand efter eget valg)           

Medlemspris:  Øl 14,- dkk
(Ceres Royal flaskeøl)                           

Medlemspris:  Glas vin 25,- dkk
(1 glas af husets vin) 

Medlemspris:  Kaffe 15,- dkk
(krus kaffe inkl. påfyldning)

Derudover tilbyder vi medlemmer, der
ønsker at invitere familie/venner til en
hyggelig a la carte middag i restaurant-
lokalet, en rabat på 10% på hele regnin-
gen. Denne rabat kan dog kun udløses,
såfremt arrangementet forudreserveres
hos personalet, og såfremt regningen
ikke deles op deltagerne imellem, såle-
des at medlemmet selv forestår den en-
delige betaling af det fulde beløb... (Be-
mærk at fastsatte rabatter og enkelte
menuer ikke er inkluderet i 10% rabat-
ordningen)

Vi vil løbende holde et vågent øje med
alle nye tiltag og ikke mindst jeres/
medlemmernes input.

Mht. sortiment har vi fastlagte menuer
på følgende dage: Hver aften serveres
dagens ret fra kl: 17:00.
Alle mandage serveres stegt flæsk med
persillesovs
Onsdage serveres flæskesteg med rød-
kål, brun sovs og kartofler, ligeledes fra
kl: 17:00.
Frokostbuffet tilbydes hver lørdag og
søndag ml. 12:30 og 16:00 til 98,- dkk.
I løbet af sommeren vil vi desuden tænde
op i grillen med pølser, spareribs, div.
kød, salatbar og øvrigt tilbehør.
Det var vist alt fra os denne gang
Vi ses i klubben

Venlig hilsen og velbekomme
Kenneth
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Referat af bestyrelsesmøde
den 7. april 2008

Deltagere: Alle undtagen redaktøren.

Godkendelse af dagorden Dagsorden
for mødet blev godkendt.

Godkendelse af referat af bestyrel-
sesmøde den 10. marts 2008
Benny Andersen bemærkede, at det un-
der pkt. 0 burde præciseres, det er udgif-
ter til mad og drikke til festmiddagen,
klubben betaler, for de medlemmer der
indbydes til erstatning for taksigelses-
festen. Det blev taget til efterretning.
Referat af bestyrelsesmødet den 10.
marts 2008 blev i øvrigt godkendt.

Godkendelse og underskrift af be-
styrelsens forretningsorden
På forslag fra Carsten Ljungberg blev det
besluttet, at der skulle orienteres fra
FU mødet inden der blev taget stilling
til, om forretningsordenen kunne god-
kendes i den foreliggende form. Besty-
relsen tog dette til efterretning.

Trådløs lystbådehavn – Zilo Sy-
stems
Kurt Søndergård og Frank(?) præsente-
rede mulighederne for etablering af tråd-
løst netværk
Overordnet er der to modeller:
- At det er havnens eget net
- At der stilles en facilitet til rådighed
Hvis det bliver i form at havnens eget
net, kan der eks. være gratis adgang til
havnens hjemmeside – og dermed infor-
mation om havnen – samt DMI. Øvrig
adgang til internettet vil kræve adgangs-
kode, som vil være medlemsnummer el-
ler for ikke-medlemmer ved køb af ad-
gang.
I forlængelse af den tekniske præsenta-

tion udspandt der sig en
længere drøftelse af
myndighedskrav om at
registrere og gemme
logins. Dette emne blev tillige behand-
let på Dansk Sejlunions generalforsam-
ling den 4.-5. april 2008.
Etableringen det trådløse netværk vil
være et pilotprojekt i Danmark og Zilo
Systems vil i den anledning tage kon-
takt til FLID og DS. Bestyrelsen vil også
kontakte de to organer ligesom der kunne
overvejes en samlet ”kyst løsning”. Der
blev aftalt gensidig feed-back mellem
Zilo Systems og bestyrelsen. Benny
Espenhain og Kaare Thomsen forbere-
der emnet til beslutningspunkt på et
kommende bestyrelsesmøde.

Meddelelser
Forretningsudvalgets kompetence, opga-
ver og funktion blev drøftet indgående
og det mundede ud i, at det blev præci-
seret, at det er bestyrelsen, som i givet
fald beder forretningsudvalget varetage
konkrete, særlige opgaver. I konsekvens
heraf fremsendes ny udgave af forret-
ningsordenen med forslag til ændring af
§ 9.
Karin Jacobsen anmodede om bestyrel-
sen tilslutning til at fortsætte sin kon-
takt med Bonna Madsen og kontorets
administration. Det er på ingen måde
udtryk for utilfredshed med Bonna Mad-
sens arbejdsindsats siden hendes ansæt-
telse 1. november 2007. Bestyrelsen gav
sin tilslutning hertil.

Kort status fra udvalgene og redak-
tøren
Turudvalget – Carsten Ljungberg Tur-
udvalget er nu bemandet.

Karin
Jacobsen,
sekretær

Det kan forundre nogle, men specielt
mig, at nu hvor jeg har læst Lynette Nyt
meget grundigt og jeg har læst vort højt
ærede medlem og formand Benny
Espenhains beretning, jeg har læst ju-
niorleder Lena Skov Andersens tilbage-
blik som man vel også kan kalde en slags
beretning og en tak til medlemmerne
for deres hjælp og støtte samt oplysnin-
ger om hvad der sker i juniorafdelingen,
jeg ser oplysninger om og be-
retninger fra Peter Ramlau
om hvad der sker i havneud-
valget, ja! Selv Rahlf Niel-
sen indlæg om kapsejlads-
udvalgets gøren og laden,
har beriget mig med viden,
selv om dette emne ikke lig-
ger først for hos mig og sidst
men ikke mindst redaktø-
rens Georg Niemanns
klumme fik jeg med, og alle
skal havde en tak for deres
indlæg som bibringer med-
lemmerne oplysninger om
hvad der sker i klubben.

Men jeg savner et indlæg
eller en beretning fra / om
Sejlerskolen, det mener jeg
at vi et eller andet sted har
krav på, da det er en vigtig
aktivitet i vor klub. Men jeg
kan godt forstå den passive
adfærd man udviser over for
medlemmerne på det punkt
(beretningen) når jeg ved
selvsyn har set Sejlerskolens
behandling af medlemmer-
nes skolebåde, som henstår
på pladsen UDEN overdæk-
ning og med åbne luger hvor
regn og andet godt fra oven
frit kan strømme ind. Jeg

syntes godt nok det er skødesløs omgang
med klubbens og medlemmernes mate-
riel, det må være en del af sejlerskole-
undervisningen at afrigge, overdække,
opstille og sikre fartøjet for vinteren samt
klargøre og søsætte om foråret. Dette er
almindelig SØMANDSKAB som man bør
bibringe klubbens elever.

E. H. Andreasen
medlem nr. 1745

Det kan forundre
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Pinseturen er til Raa.  Det bliver en fæl-
les tur med Sejlklub Øst, som allerede
havde booket klubhuset i Raa.
Vedrørende farvandsberedskabet er der
kontakt til Marinehjemmeværnet, Ka-
strup og Dragør og der er aftalt møde
desangående den 22. maj 2008.
Marinehjemmeværnet vil tjekke, om de
kan anløbe havnen, så de kan deltage i
havnefesten den 31. maj.
Kassereren – Jan Lange
Jan Lange orienterede fra møde i ban-
ken den hvor han og Peter Ramlau del-
tog. Notatet vil blive udsendt til besty-
relsen, idet sekretæren beklageligvis
ikke som lovet allerede havde gjort det
forud for dette bestyrelsesmøde. Besty-
relsen præciserede at investerings-
strategien for havnens formue er sikker-
hed og synlighed.
Kapsejladsudvalget – Rahlf Nielsen Der

Et nyt navn i vores havneverden
Søren Dyreholt er et kendt navn i Lynetten og hans firma Københavns Marine Service
har længe annonceret her i LynetteNyt. Men her i foråret er der sket store ting, så
navnet Københavns Marine Service egentlig ikke er fuldt dækkende mere. Den
officielle meddelelse følger herunder. Snarligt vil LynetteNyt søge flere oplysninger
og vende tilbage med mere nyt.

”Dansk Marineservice A/S (DMS) har indgået kompagniskab med Københavns Ma-
rine Service ApS (KMS) i København. Tidligere indehaver af KMS, Søren Dyreholt
bliver både medarbejder og aktionær i DMS.

Søren Dyreholt vil få ansvar for koordinering og planlægning af arbejdsopgaver for
servicebiler og værkstedsopgaver i Holbæk og København. Derudover har DMS valgt at
lukke faciliteterne i Kalundborg.

Med disse tiltag ønsker vi at optimere og forbedre servicen overfor vore kunder og
derved at opfylde de øgede krav der stilles til et autoriseret Volvo Penta Marinecenter nu
og i fremtiden.

Med afdelinger i Holbæk og København og 8 rullende serviceværksteder kommer vi
logistisk til at yde en bedre service overfor vore kunder. Volvo Penta motorer, reservedele
og tilbehør vil sælges fra begge lokationer.

Klik ind pa vores hjemmeside www.d-ms.dk og se flere oplysninger om DMS.

Med venlig hilsen

Dansk Marineservice A/S Dansk Marineservice A/S
Parallelvej 50 Refshalevej 320
4300 Holbæk 1432 København
Tlf.: +45 5956 4006 Tlf.:   +45 3296 1828
Fax.: +45 5949 9907 Fax.:  +45 3296 1829

bliver lagt bøjer den 26. – 27. april 2008.

Aktivitetsplan Nøglekortordning –
der er nedsat en arbejdsgruppe bestå-
ende af Carsten Ljungberg, Erling An-
dreasen og Peter Ramlau. Kaare Thom-
sen blev på dette bestyrelsesmøde opfor-
dret til at gå ind i gruppen.

Medlemsmøder – næste medlemsmøde
bliver mandag den 19. Maj (dette er nu
ændret til 26/5).

Vedtægtsændringer – Kaare Thomsen
har sendt materiale fra tidligere overve-
jelser om vedtægtsændringer til sekre-
tær Karin Jacobsen til inspiration

Evt. Carsten Ljungberg bemærkede at
bestyrelsesmødet havde været alt for
langt.
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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

Nu går det
fremad
Efter branden i efteråret, hvor vores
nye bådhåndteringssystem blev sat
delvist ud af kampen, har der nu væ-
ret gang i systemet hele foråret. Og
man kan da roligt sige, at det går
fremad og klubben begynder at nærme
sig sin målsætning om, at man kan
klaret langt de fleste opgaver selv.

På disse billeder kan man se hvor-
dan Helge Henriksen får manøvreret
”Olga” på bådvognen og over til søjle-
kranen. Her løfter kranen helt pro-
blemfrit den brede katamaran op og
ud over kajkanten. I forhold til de ”nor-
male” operationer var der kun en en-
kelt træklods ekstra til understøtning
under køreturen.

Georg Niemann
Redaktør og imponeret tilskuer
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Aktivitetskalenderen 2008

Maj
Torsdag 22. Orienteringsmøde vedrørende farvandsberedskabet, kl. 19 i Kastrup
Mandag 26. Medlemsmøde i Bestikket
Lørdag 31. Jubilæumsfest på havnen.

Juni
Lørdag 7. Forsommertur til Dragør

Alle Lynettemedlemmer er velkomne til alle arrangementer.

For-sommertur 7. juni
Da pinseturen gik i vasken p.g.a. for få tilmeldte, prøver

turudvalget at lave en ny tur, denne gang til Dragør. Vi har lånt

klubhuset i Dragør Bådelaug.

Skippermøde i klubhuset kl. 09.00. Det er vigtigt I møder op,

da der vil blive udleveret en hemmelig kuvert til hver

besætning.

Forventer alle er ankommet ca. kl. 11.00, hvor der vil være

briefing om dagens aktiviteter.

Grillene tændes kl. 16.00

Spisning og fælles hyggeaften til kl. ????

Pris:  Voksen kr. 50 . Børn under 12 år kr. 25

Menukort: Vinkort:

Bøf a la carte 1 flaske rød eller hvidvin pr. voksen

Pølser med sidevogn

Salat /m. tilbehør

Flüte

Ekstra: Slikposer og sodavand til børnene

I skal selv huske:

Service/ Drikkevarer til eget brug / morgenmad

Tilmelding  og betaling til kontoret

senest den 28/5

Med venlig hilsen

Turudvalget

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



20

Afsender:
Sejlklubben Lynetten
Refshalevej 200
1432 København K

Magasinpost Standard
ID-nr. 47471

Kære venner
Jeg har hermed glæden af at invitere alle i
beredskabet, nye som gamle medlemmer, til
informationsaften torsdag den 22/5 kl. 19.00
i Kastrup Tursejlerforening på Kastrup havn.

Program
• John Strøbæk fra Dragør Marine Hjemme-

værnet vil fortælle lidt om hvad farvands-
beredskabet er for noget.

• Marine Hjemmeværnet vil lære os lidt om
hvordan en evt. eftersøgning kan foregå, og
hvad vores rolle kunne være i en sådan
eftersøgning.

• John Strøbæk vil også lære os lidt om bug-
sering.

• Historie og erfaring fra John og medlem-
mer om søredning.

• Eventuelt

Tilmelding snarest til jeres redningsleder el-
ler til Carsten Ljungberg på tlf. 2024 1313
eller ljungbergs@gmail.com

Med venlig hilsen
Beredskabschef Sundet Syd
Carsten Ljungberg
S/K Lynetten

PS! Der kan stadig være flere
med i beredskabet, henvend Jer
meget gerne til Carsten.

Fartøjsberedskabet
Sundet syd


