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Masser af stof

Sikke en fornøjelse! Der er masser af nyt
stof til bladet i denne omgang, så nu må
vi se at få det hele med og det hurtigst
muligt. Der er kommet masser af gang i
klub-aktiviteterne både fra klubhus-ud-
valget og fra turudvalget, så der er nok at
se til. Med hensyn til deadlines har re-
daktøren og turudvalget imod vores bed-
ste viljer kommet til at genere hinanden
og det er desværre også gået ud over
medlemmerne. Det vil jeg hermed gerne
beklage, men tidsterminerne var des-
værre så stramme, at jeg måtte lave det
forrige blad under vores ferie fra diverse
havne og som mange andre måske også
har observeret, så går tiden ualminde-
ligt godt når man er på sejlerferie. Fra
næste år er jeg sikker på, at udvalgenes
datoer kan komme med på aktivitetskal-

enderen, så kan ingen af os helt glemme
det.

Med ønsket om et godt sejler-efterår.
Georg Niemann, Redaktør

Georg@daab.dk

Forhandler,
reparation og service

Rustfrit arbejde udføres.
Salg og montering af
bådetilbehør.
CTEK lader, kan være tilkoblet
året rundt
EXIDE marine og start batterier
Se www.amager-marine.dk

Outboard Power

Amager-Marine
Islands Brygge 91
2300 København S
Tlf. 3254 6232 / 4016 6232
e-mail: Amagermarine@pc.dk

Mercury/Marina/Tohatsu
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Bådoptagning efteråret 2008

I dette efterår vil klubbens havne-
personale være til stede på havnen 6
lørdage-søndage til varetagelse af båd-
håndteringen. Det drejer sig om week-

Nyt fra

havne-

mesteren

enderne i ugerne 41-46.
Af hensyn til opstillingen af bådene på

land beder vi vores medlemmer aftale
placering af båden med havnepersonalet,
således at vores opsætningssystem kom-
mer til at fungere bedst muligt.

Vi beder ligeledes de medlemmer, der
stadig vil benytte vognmand til optag-
ning, om at aftale placering på forhånd.

Det vil hjælpe os rigtigt meget i
optagningsperioden, hvis de, der har
mulighed for det, vil tage deres både på
land på hverdage, således at de medlem-
mer der kun har muligheden i weeken-
derne kan benytte sig af disse.

Med venlig hilsen
Havnemester Søren Schlichter

Afriggertur til Flakfortet

Lørdag den 18/10 kl. 13.00

Ak ja, så gik den sæson, jeg håber, alle har haft god vind og masser
af sol i jeres sommerferie.

Her lige før lukketid afholder vi afriggertur til Flakfortet. Vi mødes til
en god og hyggelig frokost. Du skal selv medbringe det, du har lyst
til at spise.

Turudvalget trakterer med øl/vand, en enkelt snaps og sildebord.

Tilmelding til kontoret senest den 13/10.
Pris: pr. person kr. 50,00

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

Erik MortensenErik MortensenErik MortensenErik MortensenErik Mortensen
Kirstinehøj 25 B, 2770 Kastrup

TLFTLFTLFTLFTLF.: 32 58 47 47 .: 32 58 47 47 .: 32 58 47 47 .: 32 58 47 47 .: 32 58 47 47 . . . . . FFFFFAX: 32 58 47 35AX: 32 58 47 35AX: 32 58 47 35AX: 32 58 47 35AX: 32 58 47 35

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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Til
sejlklubbens
medlemmer

Det er desværre ikke muligt for mig fort-
sat at finde tid og kræfter til, som havne-
udvalgsformand at være med til at lede
og videreføre det store arbejde, det er, at
gøre en sejlklub i vores størrelse til et
område, hvor drift, vedligehold og frem-
træden af vore faciliteter er i højsædet.

Det har ligeledes været en primær
opgave for havneudvalget at opnå den
balance mellem indtægter og udgifter,
der har muliggjort at vedligeholdelses-
standarden på både klubhuse restaurant-
køkken, klubbåden ” Margrethe” o.a. er
kommet op på et acceptabelt niveau.

I denne forbindelse har vores admini-
strator Bonna Madsen ydet en i særklasse
stor indsats i arbejdet med at bringe klub-
bens regnskaber, specielt vort debitor-
bogholderi, op på en høj standard. På
trods af ret store ”særomkostninger”

specielt i dette regnskabsår, er klubbens
økonomi fortsat god.

Med tak for et godt samarbejde.
Jeg vil gerne takke vores klubhus/fest-

udvalg og vores forpagterpar Janni og
Frank Pedersen, for et rigtigt fint arran-
gement omkring vores jubilæumsfest
den 31. maj – 2008

En fest, der styrker sammenhængs-
kraften i klublivet.

 Også en stor tak til havneudvalgets
medlemmer Flemming Hansen, Poul
Erik Andersen, Jørgen Clausen, Leif
Vinghof, Finn Hansen og Svend Fischer
for det store arbejde I har udført siden
maj 2007. Det har været en fornøjelse og
et privilegium at arbejde sammen med
Jer. En indsats der kan ses og registreres
på vort område. Og sidst, men ikke
mindst:

En rigtig stor tak til Helge og Flem-
ming på bådhåndteringen, især i efter-
året 2007 hvor I var alene om det, og på
frivillig basis. Der var mange sure og
våde timer derude på pladsen.

Med venlig hilsen
Peter Ramlau-Hansen

Drama på havnen
Store både er dejligt komfortable at sejle
og bo i, men jo større de bliver, jo sværere
bliver de også at manøvrere rundt med,
også på havnen.

En Bavaria 42 skulle kortvarigt på land
på servicekajen, men væltede under ma-
nøvrering med bådvognen.

Dels slap den store båd ikke helt uden
skader, men den knækkede undervejs
også masterne på to andre både, der alle-
rede var på land.

Efterfølgende måtte en kæmpe mo-
bilkran sørge for at Bavaria’en kom godt

tilbage i sit rette element, om end det
ikke så ud som en helt normal søsæt-
ning.

Redaktøren kan desværre ikke rede-
gøre for den rette årsagssammenhæng.
Men vi kan da trøste med, at ingen per-
soner kom til skade og at havnens udstyr
stadig er fuldt kampklart til efterårets
bådhåndtering.

Billederne er velvilligt stillet til rå-
dighed af hhv. Fl. Sejr Hansen, medlem
3263, samt af Roman, medlem 333.

�
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Navigation 2008-2009

Startdato og tid Tirsdag 07. oktober 2008. Fra kl. 19.00.

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

Pensum Søvejsregler, godt sømandskab og søsikkerhed. Far-
vandsafmærkning,  sejladsplanlægning, ud fra givne
oplysninger om strøm, vind og „kompasfejl“ samt
pejlinger, distancer m.m.

Bøger Nødvendige bøger, kort og tegnerekvisitter ca. 800 kr.,
kan købes i udvalgskontoret kl. 18 første undervis-
ningsaftener.
(Vi lukker salget kl. 18.50,  så kom ikke i sidste øjeblik)

Undervisning Tirsdage fra kl. 19.00 til 21.45.
I Bestikket, Sejlklubben Lynettens klubhus.
Der er planlagt 20 undervisningsaftener, 1 aften hos Falck
i Tåstrup.

Underviser Inge Skibshøj, telefon 3888 7793, mail  Inge@skibshoj.dk

Tilmelding Senest 4. oktober til Sejlerskolechef Benny Andersen,
telefon: 2214 4195 eller e-mail: bra@noteshaj.dk

Kursuspris 1.950/1.800 kr. (medlemmer 150 kr. rabat) betales til skolechef
Benny Andersen, Sejlklubben Lynetten, Refshalevej 200, 1432 København K.
Girokort vil blive fremsendt ved tilmelding.
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Endnu en sommer er
gået. Kun to onsdage
har afdelingen ligget
stille (pga. trænernes
ferier). 14 friske junio-
rer deltog på sommer-

turen i uge 32. Igen i år tog vi til Okse-
holmene nær Sønderby i Roskilde Fjord,
hvor vejret viste sig fra mange sider med
høj sol og 30° C, regn i ubeskrivelige
mængder og vindstyrker fra 0-19 m/s.
Læs juniorernes egen beretning af tu-
ren.
Der skal lyde en stor tak til følgende:
• Kirsten for at overlade os brugen af

sommerhuset som base for turen.
• Havnefogeden og Aksel fra Roskilde

for hjælp samt lån af kran til søsæt-

ning og optagning af Yang (yngling).
• Søværnet for lån af trailor til ynglin-

gen.
• Klaus for at køre ynglingen.
• Havnefogeden i Sønderby Havn, hvor-

fra Daisy (følgebåden) blev sat i van-
det samt taget op igen.

• Bjarne for kørsel af Daisy.
• Thomas for at hjælpe med bl.a. pak-

ning af grej, læsning af biler samt trai-
ler, opsætning af badebro mm.

• Signe for hjælp til at sejle Yang fra
Roskilde til Okseholmene.

• Kåre og Johan for hjælp til rigningen
af wayfareren samt opsætning af ba-
debroen.

• Søren for at hjælpe med det hele.
Uden deres hjælp var turen ikke blevet
til det den blev. TAK

Onsdagssejladserne er genoptaget og fort-
sætter indtil sæsonen afsluttes med
juniorernes klubmesterskab og forældre-
sejlads d. 20. sep., hvor vi håber at se
rigtig mange juniorer og forældre til sjov
og spas på vandet.

Lena Skov Andersen
(Juniorleder)

Juniorafdelingens sommer

Ja, så er det snart tid for at
afslutte sejleventyrene for i år, og
vi skulle gerne afslutte med
maner, så derfor afholder klub-
ben, vanen tro, en lille festlighed i
”Bestikket”.
Formanden vil fremsige et par
sentenser om året der gik kl. 15:00
ved flagmasten. Her bør medlem-
merne møde op så man senere kan
samles om klubbens erkendtlighed
i form af et lynettesæt og kaffe,
det hele under festlige former,
ledsaget af musik.
Lynettens restaurant serverer i
dagens anledning en ekstra dejlig
menu til rimelige penge fra kl.
18:00.
Hele udvalget håber, at I vil møde
talstærkt op, så vi kan få en
hyggelig dag/aften.

Med venlig hilsen
Festudvalget

Stander nedhal
lørdag den 8. november
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Deltagere:
Alle, undtagen Benny R. Andersen & Jan
P. Lange. Desuden deltog Bonna Madsen
& Søren Schlichter under behandlingen
af dagsordens pkt. 1-4.

Godkendelse af dagorden
Dagsorden blev godkendt

Godkendelse af referat af bestyrel-
sesmøde den 2. juni 2008
Referatet blev godkendt.

Meddelelser
Benny Espenhain orienterede om, at be-
styrelsen fra Jacob Lefevre er blevet
meddelt, at han har kontaktet sin advo-
kat vedrørende havnens planlagte flyt-
ning af hans båd fra plads 4032 til plads
4026. Hans båd nr. 2 er på månedsleje i
henhold til en aftale med den tidligere
administration. Denne aftale er i strid
med vedtægterne, idet båd nr. 2 skal
betales på ugelejekontrakt. Benny Es-
penhain efterspurgte bestyrelsens opbak-
ning til at opsige ikke-vedtægtsmed-
holdelige månedslejekontrakt på båd nr.
2. Bestyrelsen gav sin opbakning hertil.

I forbindelse med 1-års eftersyn på
søjlekranen har Fyns Kran konstateret
rust indvendig i bunden af kranen. Kra-
nen er ikke rustbehandlet indvendig, og
der samler sig tilsyneladende vand i bun-
den. Fabrikken angiver, at den er leveret
forskriftsmæssigt, og leverandøren hen-
viser til fabrikken på trods af, at kranen
blev besigtiget på fabrikken forud for
leverancen. Hoffmann og sønner har gi-
vet tilbud på udbedring i form af boring
af ventilationshuller – dette skal der gi-
ves tilladelse til fra fabrikken af hensyn
til fortsat garanti på kranen. Udbedrin-

gen påbegyndes ikke før ansvaret er af-
klaret. Benny Espenhain fik bestyrelsens
opbakning til at søge advokatbistand i
sagen.

Havnens kontor og administration
Mandag den 16. juni blev kontorets drift
drøftet på et møde mellem Bonna Mad-
sen, Søren Schlichter, Peter Ramlau og
Karin Jacobsen.

Baggrunden for mødet var et ønske fra
personalet om at komme til at udfylde
de jobfunktionsbeskrivelser, de er ansat
i henhold til. Den særlige overgangspe-
riode, hvor Peter Ramlau på grund at
akut personalemangel i efterår/vinter har
ydet en stor administrativ indsats, skulle
hermed udfases/afsluttes.

På mødet blev det foreslået, at Peter
Ramlau, såfremt han ønskede det, kunne
assistere på kontoret 2 dage ugentlig in-
den for den almindelige kontortid. Be-
styrelsen blev efterfølgende pr. mail præ-
senteret for et forslag om ændrede åb-
ningstider.

Peter Ramlau kommenterede forsla-
get om ændrede (indskrænkede) åb-
ningstider og henledte opmærksomhe-
den på, at bestyrelsen over for medlem-
merne har anerkendt, at det er en fri-
tidsklub, som står til rådighed for med-
lemmerne. Han bemærkede desuden, at
personalet er blevet orienteret om ar-
bejdsvilkårene i forbindelse med ansæt-
telsen. Endelig bemærkede han, at det
var problematisk, at han som overord-
net ansvarlig for den daglige drift ikke
længere har nøglekortadgang til konto-

ret.
Et flertal af bestyrelsen (5 af 7) tilslut-

tede sig, at Peter Ramlau ikke længere
varetager administrative funktioner på
kontoret. Peter Ramlau har tilbudt at
undervise Søren Schlichter i plads-
fordelingssystemet op til 2 dage ugent-
ligt inden for normal arbejdstid.

Bestyrelsen godkendte med stem-
merne 6 til 1 de foreslåede åbningstider
udsendt pr. mail den 16. juni 2008.

Samtidig blev der nedsat et ad-hoc ud-
valg bestående af Peter Ramlau, Benny
Espenhain, Bonna Madsen og Karin Ja-
cobsen, som skal analysere kontorets åb-
ningstider og særligt bemanding af båd-
håndteringen nærmere. Ad hoc udvalget
mødes mandag den 11. august kl. 17-19.

Forslag om refusion af telefonom-
kostninger
Bestyrelsen besluttede, at Jan P. Lange
hos klubbens revisor skal undersøge reg-
lerne for ydelse af telefontilskud.

Behandling af klage fra medlem nr.
5702 Kai Gøtsche
Bestyrelsen kan ikke under nogen om-
stændigheder godkende, at man i strid
med vedtægterne kan springe venteli-
sten over, heller ikke i forbindelse med

den ekstraordinære situation, hvor an-
søgeren leverer pligtarbejde på forhånd.
Benny Espenhain taler med Kai Gøtsche.

Forslag fra kontoret om køb af ny
kopi/scanning/print maskine
Bestyrelsen godkendte køb af ny kopi/
scanning/print maskine. Carsten Ljung-
berg foretager en teknisk validering af
den foreslåede maskine.

Omdisponering af havnens land-
arealer
Der udarbejdes en løs skitse over den på
bestyrelsesmødet den 2. marts 2008
omtalte areal omflytning, hvorefter
Benny Espenhain og Jan Lange går i gang
med de nærmere undersøgelser og se-
nere udarbejdelse af beregninger af de
økonomiske konsekvenser.

Økonomien generelt – status v/Jan
P. Lange
Punktet blev udsat på grund af kassere-
rens forfald. Benny Espenhain drøfter
regnskab og budget med Jan P. Lange, og
det forberedes, at dette punkt bliver grun-
digt behandlet på bestyrelsens næste
møde i september.

Kort status fra udvalgene og redak-
tøren
Rahlf Nielsen – kapsejlads: Aftenmatch
er i gang igen. Første halvdel af Amager
Cup blev gennemført lørdag den 14. juni.
Et godt stævne med sponsorindtægter
på 10.000 kr. som betyder et overskud
på 3-4.000 kr. til deling mellem de fire
klubber. Klubmesterskab gennemføres
ultimo august og primo september.

Lena Skov Andersen – juniorafdelingen:
I sommerferien sejles der fortsat onsdag
aften. Sommerturen går til Roskilde
Fjord i uge 32 (mandag-fredag). Der vil
blive lagt en seddel om, hvad junior-

Referat af bestyrelsesmøde
mandag den 7. juli 2008

Karin
Jacobsen,
sekretær
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afdelingen har taget med på turen. Den
20. september afholdes klubmesterskab
for juniorer. Der blev efterspurgt hjælp
fra Kapsejladsudvalget.

Erling Andreasen – klubhus: Jubilæums-
festen blev dyrere end forventet: 230.000
kr. i alt og 188.000 efter korrektion for
indtægter. Der har været reparationer i
køkkenet bl.a. ovnlågen.

Carsten Ljungberg – turudvalget: Den 7.
juni var der forårstur til Dragør. Der er
planlagt krebsegilde på Flakfortet i
august og fiskekonkurrence. Beredska-
bet kører – der er fuldt tilmeldt.

Georg Niemann – redaktør: Deadline for
næste nr. er den 17. juli. Biblioteks-
styrelsen har krævet 5.000 kr. i porto-
støtte retur. Der har været færre udgi-
velser af LynetteNyt.

Peter Ramlau-Hansen – havneudvalget:
Havneudvalget mødes igen til august.
De planlagte aktiviteter er:
• Fortsat oprydning på firkanten med

fjernelse af gamle stativer, både mv.
• Der skal etableres en trailer p-plads

til max. 20 trailere. Vinterplads etab-
leres ved hegnet bag bro 9.

• Slæbestedet skal renoveres, hvis det
skal bruges – hjul og hydraulik er i
orden, men underlaget er for dårligt.
Der tages kontakt til det firma, som
har bygget slæbestedet i Ishøj Havn
og tilbud fremlægges for bestyrelsen i
løbet af efteråret.

• Almindelige reparationer og udbed-
ringer på broerne.

• Opsætning af skilt med ”Camping for-
budt”

Aktivitetsplan
a. Nøglekortordning (Erling, Carsten og
Kaare)

b. Vedtægtsændringer (Karin, Kaare og
Benny A)
c. Trådløs lystbådehavn (Benny E og
Kaare)
d. Omdisponering af havnens land-
arealer/udnyttelse af Klubhus Øst’ loka-
ler (Benny E og Jan)
e. Følgegruppe – havnens lokalplan
(Benny E og Karin)
f. Vedligeholdelse af juniorafdelingens
flydebro
Ad. pkt. e: Benny Espenhain følger via
Dansk Sejlunion lokalplaninitiativerne,
og meldingen er på nuværende tids-
punkt, at der foreligger et ny forslag til
lokalplan sommeren 2009. Karin Jacob-
sen tager kontakt til Havneforum.

Evt.  Carsten Ljungberg savner tydelig
udgangsskiltning, så folk ikke går forgæ-
ves ned i den vestlige ende af havnen.

Næste møde: Mandag
den 1. september. Lena

Skov Andersen meldte
afbud til mødet.

Furuno foredrag
Østersøkredsen byder onsdag den 26. november 2008 kl. 19-22
velkommen hos Hellers, Kastrup Havn. Her afholder FURUNO et
foredrag, som vil omhandle:

GPS kortplottere / radar
hvad er en GPS kortplotter/radar
hvad får man som bruger ud af at have dem ombord
hvad kan det kobles sammen med og hvad får man som bruger ud af
det

Sejlerinstrumenter
hvad kan de og hvad kan de kobles sammen med

Installation
hvad skal man være opmærksom på

Certifikater
hvilke certifikater kræver de enkelte udstyr

Herefter vil der være mulighed for at stille spørgsmål til Walther Fenger
fra Furuno. Annette fra Hellers vil sørge for både kaffe og brød samt
gode tilbud.

Med sejlerhilsen
Inge Grandahl Andersen

Formand for Østersøkredsen
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Juniorafdelingens
Sommertur 2008
04-08-2008
Dagen i dag har været rimelig trist, vin-
den har været oppe mellem 10-17 m/s,
og så har det regnet helt utroligt, så vi
har ikke været ude at sejle.

Christian A
05-08-2008
Tidligt op og i gang. God morgenmad
med hjemmebagte boller. Så ud på van-
det og i gang. Johan, Vibeke, Christian A
og Flora tog ud i ynglingen.
Desirée og Thomas sejlede
europajolle. Kåre (Markus
og Kevin; red.) tog en zoom,
og Christian L, Maria og jeg
tog wayfarerjollen. Det blæ-
ste godt, så vi havde kun
storsejlet på, ynglingen var
frisk og satte fok også. Så
vidt jeg kunne se gik det
godt for de andre, med et
par væltede joller. Lidt
mere galt gik det for os i
wayfarerjollen, da vi for 4.
gang sad fast i vindøjet. Det
førte til en kæntring. Vi fik
den dog op men kunne ikke
få den til at sejle, så Lena ville trække os
ind, men da vi kom over i gummibåden
og trak, væltede den igen. Søren måtte
hentes, men bagpladen faldt ud, så den
kun blev holdt oppe af forrummet. Men
Søren fik sejlet af mens jeg rakte den
løse bundplade og bagplade til Lena i
gummibåden, og derefter fik vi den truk-
ket ind som et ret fyldt badekar. Så var
der frokost.

Til eftermiddag ville flere personer
slappe af, men Johan og Christian A ville
sejle zoom. Maiken, Flora, Markus, Ma-
thias, Christian L og Kevin og jeg sejlede

gummibåd. Senere byttede de, så Chri-
stian L fik en zoom og Christian A kom
over til Johan. Sådan tøffede vi rundt til
vi skulle ind. Dog med et mindre drama:
i et sving med lidt fart på, røg Markus af
gummibåden. Jeg blev så forskrækket,
men vi fik ham op og der var heldigvis
ikke sket noget.

Signe
06-08-2008
I dag tog vi på tur alle sammen. Vi tog til
en strand ved Herslev. Vi spiste frokost.
Det blæste ca. 4 m/s. Da vi tog af sted
blæste det ca. 7 m/s, men det var fedt at
sejle hjem igen, fordi det blæste meget!

Kevin

Vi var af sted i 3 zoom’er, 2 europa’er, en
wayfarer og en yngling. Og så selvfølgelig
gummibåden. Turen derned gik godt med
den sædvanlige regel: den forreste ven-
der og sejler ned til den bageste. Sådan
kom vi langsomt men sikkert frem til
stranden, hvor vi indtog den medbragte
mad og endda lidt slik. Mums! Flere af
os byttede båd på vejen hjem, hvor det
blæste lidt mere.

Den ”nye” ynglingebesætning forsøgte
med spiler på skæring, ligesom de havde
gjort i wayfareren på vej ud, men det var

ikke helt så let. De kludrede en del. God
underholdning for os andre! Mens Kåre
og Kevin var friske og fortsatte længe
endnu, gik resten af os op for at få var-
men. Nogen kastede med æbler, mens
andre klaskede fluer og støvsugede. Til
aftensmad skal vi have laks. MUMS (min
yndlingsret!) ((mad er min yndlingsret)).
En god dag, hvor kræfterne blev brugt.

Signe
07-08-2008
I dag skulle vi sejle over til Kattinge Vig.
Det tog en evighed, da der kun var ca. 2
m/s vind. Mange timer efter nåede vi
frem og spiste frokost (uden knive). Yng-
lingen skulle bruges af søværnet og måtte
derfor forlade selskabet tid-
ligt for at blive afhentet i Ros-
kilde. I mellemtiden tog Ke-
vin, Christian A, Mathias og
Maria ud i wayfarer-jollen, de
andre fulgte efter i zoom-8’er,
europa-joller og følgebåd. Vin-
den var frisk i starten men
døde midt på vandet og igen
tog det en evighed at komme
hjem igen. Zoom-8’erne + Tho-
mas (Europa) blev trukket af
følgebåden, delvist fordi Tho-
mas skulle hente ynglinge-sej-
lerne og delvist fordi han nok
er lidt doven, ha ha. Sjældent

var det set at spileren på wayfareren blev
sat, men det skete skam på hjemturen,
wauw! Mens dette bliver skrevet, sejler
Havhingsten netop forbi vinduet her i
sommerhuset, og alle farer rundt med
kameraer og kikkerter og jubler + be-
klager sig over, at den er to dage for
tidligt på den.

Det var en god dag med masser af sol-
skin og varmt badevand, alle var glade.
Forstaget på wayfareren er dog knækket
ved optrækning, så Søren har allerede
fået sig en vinterhobby. Nu skal vi spise,
hej hej!

Maria og Desirée
08-08-2008
Dagen i dag skulle bruges til at rydde op,
og derfor fik vi også lov til at sove ekstra
længe. Helt til kl. 8.15. Efter en mor-
genmad med hjemmebagte luksuskring-
ler og boller blev jollerne samlet sam-
men og bøjerne hentet ind. Der blev dog
også tid til et kort fodboldspil. Dette
måtte desværre afblæses pga. vand på
banen. Den smule vand forandrede sig
til et rent skybrud, som varede det me-
ste af eftermiddagen. Alt i alt har det
været en super god sejlerlejr med mang-
lende sol og heftigt vejr.

Johan
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Besøg Stjernekammeret

Alle sejlerdrenge og -piger, kan få stor fornø-
jelse af at besøge stjernekammeret.
Østersøkredsen har ikke haft noget foredrag,
som er målrettet børn fra børnehaveklasse-
alderen til tja, jeg synes selv det er meget
spændende, og jeg er 58 år.
Derfor kom og hør om vort solsystem, plan-
terne, månen og stjernerne. Carsten er en
fantastisk fortæller og det gamle Stjerne-

kammer er en helt speciel og vidunderlig oplevelse.

Vi mødes på Bellahøj Skole, Svenskelejren 18, 2700 Brønshøj
Mandag den 10. november 2008 kl. 17.00. Foredraget varer ca. 2
timer. Pris 25 kr. for voksne, børn gratis.
Da vi kun kan være 50 personer skal der være tilmelding til ijbga@mail.dk
og den skal indeholde: Navn, antal voksne og antal børn, samt fra hvilken
sejlklub.

Og så har vi et foredrag, som henvender sig til lidt større børn (fra ca. 10-12 år)
og voksne

Astronomisk navigation & himlens stjernebilleder

Dette foredrag foregår også i Stjernekammeret. Carsten kan alle fortællin-
gerne om stjernehimlen og de er godt nok spændende. Vi hører om hvordan
astronomisk navigation foretages og hører om de nyeste PC muligheder for
at følge universet.

Vi mødes på Bellahøj Skole, Svenskelejren 18, 2700 Brønshøj
Torsdag den 20. november 2008 kl. 19.00. Foredraget varer ca. 2
timer. Pris 25 kr. for
voksne, børn gratis.
Man kan godt tilmelde sig
begge foredrag, og tilmeldin-
gen er til ijbga@mail.dk og
skal indeholde: Navn, antal
voksne og antal børn, samt
fra hvilken sejlklub.

Velmødt med sejlerhilsen
Inge Grandahl Andersen
Formand for Østersøkredsen

Debatsiden
Svar til Jacob Lefevre:
Indledningsvis vil jeg gerne beklage, at
vores klubblad igen skal være kampplads
for mudderkastning.

Naturligvis skal der debatteres og ud-
veksles holdninger og meninger om ALT,
hvad der angår klubbens drift, og div.
bestyrelsers mere eller mindre rigtige
handlinger, men det skal foregå på et
sobert og oplyst grundlag.

Derfor har den nuværende bestyrelse
indført kvartalsvise medlemsmøder, hvor
disse sager kan behandles, og anklager
og svar kan afgives i sammenhæng,
spørgsmål kan stilles osv. osv.

Og jeg er helt sikker på, at de af vore
medlemmer, der ønsker at være infor-
merede om denne sag, og hvad der ellers
måtte være, naturligvis møder op til dis-
se medlemsmøder.

Det er vore medlemmer der sætter
dagsordenen.

Jacob Lefevres (herefter  JL) indlæg i
Lynette Nyt nr. 5 indeholder 2 problem-
stillinger:

Dels JL’s eget problem med at have to
både liggende i havnen, og (mis)forstå-
elsen af de gældende bestemmelser i for-
bindelse hermed, dels den misforståelse
at klubben sælger pladser to gange.

Dette sidste gør klubben naturligvis
ikke.

Der er udelukkende tale om bytninger
af pladser og ikke nogen form for salg.
Disse bytninger forsøges altid gennem-
ført efter aftale og forhandling med vore
medlemmer. Kun i meget særlige tilfæl-
de, hvor et medlem pure nægter at sam-
arbejde, til skade for klubbens samlede
interesser, vil klubben beordre medlem-
met til at skifte plads. Dette har des-
værre været eneste mulighed i JL’s til-
fælde. Dette forklarer naturligvis JL’s

vrede og aggressivitet over for underteg-
nede som repræsentant for klubbens dag-
lige ledelse.

For god ordens skyld gøres opmærk-
som på, at klubben den 20-8-2008  har
modtaget et responsum fra vores advo-
kat, der fastslår, at denne fremgangs-
måde er i overensstemmelse med klub-
bens regler, når der ikke kan opnås enig-
hed ad forhandlingens vej.

Med hensyn til de pladser, som JL hæv-
der er blevet solgt to gange eller ”frata-
get” medlemmer, er forklaringen denne:

Som vedtaget af bestyrelsen gik jeg i
april måned i gang med at forberede sam-
menlægningen af  nogle meget lange og
smalle pladser yderst på bro 4. Heri-
blandt tre pladser, som tilhørte både,
der i forbindelse med store og længere-
varende renoveringsarbejder og istand-
sættelser ikke ville blive søsat i 2008, og
hvor der i øvrigt havde været kontakt
med to af disse tre medlemmer omkring
vore planer.

Af tidnød anså jeg det for formålstjen-
ligt at iværksætte sammenlægningerne
på bro 4, inden de endelige aftaler om
erstatningspladser med disse tre båd-
ejere var endeligt aftalt. Dette var der
rigeligt tid til hen over sommeren, da
ingen af disse både skulle bruge deres
plads i år.

Bestemmelserne for brug af havne-
plads i sejlklubben Lynetten er således,
at alle medlemmer med havneplads-
kontrakt har 1 (én) plads i klubben,
denne plads bruges så enten på land el-
ler i vandet.

I længere perioder (mere end den nor-
male vinterperiode), hvor båden måtte
stå på land, disponerer klubben, og ikke
andre, derfor over pladsen i vandet, og
når båden igen kommer i vandet, vil det
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naturligvis være på den plads, man hele
tiden har haft, ganske som efter den nor-
male vinterperiode.

Har det været nødvendigt at ændre i
dette, har det indtil nu altid været mu-
ligt at aftale sig til tilfredsstillende løs-
ninger med de berørte medlemmer. Blot
ikke i JL’s tilfælde.

Der er derfor ikke tale om at fratage
nogen deres plads eller sælge den to
gange, idet tre af bådene befinder sig på
klubbens areal. Den fjerde befinder sig
på værftets areal, som er fremlejet areal
på klubbens område.

Af flere forskellige årsager, som jeg ikke
skal komme ind på i denne sammen-
hæng, fik jeg ikke mulighed for at gøre
dette arbejde færdigt, hvilket medførte
nogle forviklinger i forhold til disse ikke
færdigforhandlede aftaler, som nu mis-
bruges i JL’s anklageskrift.

JL omtaler i sit indlæg et brev, som i
anledning af disse sammenlægninger
blev sendt ud til de berørte medlemmer.
Disse breve blev desværre af mig i skyn-
dingen sendt ud med forkerte datoer og
pladsdata.

Det lykkedes dog at forklare modta-
gerne af dette brev, at der skulle ses bort
fra disse forkerte informationer og svar-
frister, og hovedbudskabet var at forklare
klubbens bevæggrunde for at udføre disse
sammenlægninger og få en forhandling
med vedkommende om disse løsninger.

På trods af flere formelle og uformelle
”samtaler” om dette, og nødvendighe-
den af udførelsen af de trufne beslutnin-
ger, lykkedes det mig ikke at bibringe
Jacob Lefevre forståelsen for klubbens
synspunkter, eller bestemmelserne for
båd på havnepladskontrakt, og båd nr. 2
på månedsleje.

Jeg vil gøre opmærksom på, at jeg
gerne, i forbindelse med medlemsmøder
i klubben, vil besvare og medvirke til at
udrede alle relevante spørgsmål i for-

bindelse med mit arbejde for klubben
som havneudvalgsformand.

Med venlig hilsen
Peter Ramlau

Redaktørens kommentar:
Dette indlæg, om denne specifikke sag,
bliver det sidste i Lynette Nyt i denne
omgang. Begge parter har nu haft mu-
lighed for at fremsætte sine synspunkter.
Yderligere debat kan, som Peter Ramlau
anfører, ske på vores åbne medlemsmø-
der. I øvrigt har begge parter ønsket at
involvere advokater i sagen, og derfor er
det ikke længere en sag for Lynette Nyt.
Det skal dog bemærkes, at der pt. ikke er
planlagt nogle medlemsmøder lige for
nærværende, da klubbens formand i øje-
blikket er bortrejst.

Ærede medlemmer

Nogle af festudvalgets medlemmer
har frem til dato måttet lægge øre til
en del ”lynettebrok” omkring økono-
mien for vort 30års havnejubilæum.
Det sidste ”beløb” for klubbens ud-
gift til jubilæet cirkulerer på havnen
i størrelsesorden på 4-600 tusinde.
Kan vi ikke snart blive fri for de nega-
tive rygtesmede, få jer dog et liv i
stedet for at gøre livet surt for ”mit”
festudvalg, skulle I havde problemer
kære ”øffere” så kom og spørg! Det er
langt det nemmeste for alle parter,
jeg formoder at det er en gruppe
snævertsynede medlemmer, som ikke
gad deltage, eller nogle som føler sig
”snydt”.

Jeg føler som klubhus og festud-
valgsformand, at jeg må tage til gen-
mæle for at bakke op om mit udvalg
og den store skare af anonyme med-
hjælpere som gjorde et stort arbejde
for at I overhovedet kunne få en god
fest og en dejlig dag, men for at mane
nuværende og fremtidige rygter om-
kring økonomien i jorden er den føl-
gende:

Samtlige udgifter til jubilæet belø-
ber sig til kr. 297.615,36 alt incl.

Vi havde billetindtægter (middags-
billetter ol.) for kr. 58.671,00

Så klubbens udgifter til jubilæet
var kr. 238.944,36, dvs. ca. 184 kr.
pr. medlem – visse-vasse hvor skoen
klemmer.

Samtidig, for at mane andre rygter
i jorden, er jeg nød til at oplyse at:
Formanden,  Benny Espenhain, gik
med kassebeholdningen kl. 23:30 den
31/5-2008 uden denne var gjort op,
kassens indhold er mig på dette tids-
punkt ubekendt.  Pengekassen kom til-

bage i min varetægt igen ved afhent-
ning kl. 23:55 den 31/5 2008 via tredje
person Kaare Thomsen og Bo Sper-
ling, her blev den opgjort med et ind-
hold på 250 kr.

I medfør at denne handling fra for-
mandens side, ser jeg mig ikke i stand
til at fremlægge et troværdigt regn-
skab og påtage mig ansvar for dette.
(Jvf. Lynette nyt nr. 5/08 side 5: Eva-
luering af havnefesten.)

Med henvisning til overstående
”fnidder” må jeg på udvalgets og egne
vegne erkende, at det ikke er nemt at
”løbe” det sociale klubliv i gang i vor
klub, men uden Jeres opbakning og
positive fremmøde til alle klubbens
arrangementer går det ikke, husk på,
det er Jer der skaber festen, vi kan
kun skabe rammerne, samtidigt er
alle klubfester forbundet med økono-
mi, så af og til vil man skulle betale et
mindre morskabsgebyr pr. person for
musik/menu ol.

Så på den baggrund vil jeg lige erin-
dre om standerhal den 8. november,
hvor der vil være musik, restauranten
vil levere en menu til en rimelig pris,
så vi håber at man bliver ”hængende”,
så vi kan få en god aften sammen. På
lidt længere sigt er der Juletræ for
voksne og børn d. 6. december.

Så lad os være positive og mødes om
det sjove.

Med venlig hilsen
festudvalget

v/Erling Andreasen
Medl.nr. 1745
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Aktivitetskalenderen 2008

Oktober

7/10 Start på Navigationskursus
11/10 Første bådoptagningsdag (weekend)
18/10 Afriggertur til Flakfortet
25/10 Fiskekonkurrence

November

8/11 Stander nedhaling
10/11 Foredrag om Stjernekammeret
20/11 Foredrag om Astronomisk Navigation mm.
26/11 Furuno foredrag i Kastrup

December

6/12 Julearrangement i klubhuset

Derfor har festudvalget tænkt sig
at holde juletræsfest for børn og
voksne i vores klubhus.

Efter mange rejser til Grønland
har vi fået en aftale i stand med
julemanden, så han kommer og
besøger klubbens børn og voksne
Lørdag den 6. december kl.
14:00 i ”Bestikket”

Julemanden vil selvfølgelig gerne vide hvor mange børn der kommer, så han
kan havde gaver og godteposer med til alle. Så derfor beder vi bedste/
forældre om at tilmelde antal børn, køn og alder til klubbens kontor eller på
telefon 32 57 57 58 senest fredag d. 14. november  kl.17:00. Julemanden har
måttet fyre en del ”billige” hjælpenisser fra Østeuropa, så ”billetprisen” er
130 kr. pr. barn (deltagende børn må ikke være fyldt 14 år.)

Restauranten tilbyder julebuffet fra kl. 12:30 for den beskedne sum af 110
kr. pr. persona. Bestillingen skal ske til restaurationen på tlf. 32 57 00 01.

Bemærk: at kontoret ikke tager imod buffet-bestillinger.

Festudvalget prøver at skabe rammerne for en god fest for børn og voksne,
men det er Jer der skaber festen, så puds stemmebåndet af og frisk jule-
sangene op og gør ventetiden til jeres egen jul lidt kortere.

Julemanden håber at se rigtig mange sveddryppende og rødblussende
forældre og bedsteforældre med deres forventningsfulde poder.

Med en julehilsen fra
Festudvalget og julemanden

Der bliver i år
”Jul i
Lynetten”
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Afsender:
Sejlklubben Lynetten
Refshalevej 200
1432 København K

Magasinpost Standard
ID-nr. 47471

Lørdag den 25/10 kl. 8.00
Så er det ud af starthullerne hvis du/i skal
være med i den benhårde konkurrence om
årets Lynettemesterskab i lystfiskeri med
stang.

Der er meget prestige og flotte præmier at
vinde. En ny tradition vil blive en
vandrepokal, hvor vinderen vil få sit navn
indgraveret. Ved 3 mesterskaber i træk er
pokalen vundet til evigt eje.

Der må fiskes fra Aflandshage til
nordspidsen af Hven.

Indvejning af fisk skal senest ske kl. 16.00.
Fisk der leveres til indvejning efter kl. 16.00
deltager ikke i konkurrencen

Klasser:
Havørreder
Torsk
Makrel
Hornfisk
Fladfisk
Andre arter (bestemmes af dommerpanelet)

Dommerpaneles afgørelse står ikke til
diskussion

Pris for deltagelse pr. person kr. 50,00

Tilmelding skal ske fredag den 24/10
mellem kl. 17.00 og 19.00 i Vestersøhus.

FISKETUR
Årets Lynettemesterskab


