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Stadig gang i ungdommen

Med stor fornøjelse har jeg igen modta-
get stof fra ungdomsafdelingen. Det fik
mig til at kigge ekstra meget i Dansk
Sejlunions seneste blad, der i denne om-
gang havde tema om ungdomsarbejdet.

Jeg faldt især over den artikel, der
omtalte hvilke ting der netop gjorde sig
gældende i de sportsgrene og de klub-
ber, der IKKE kunne fastholde de unge:

Listen over de dårlige egenskaber ser
således ud:
• Tidlig specialisering
• Unge/ børn deltager i for mange kon-

kurrencer
• For meget fokus på at vinde
• Stress og forældredominans

Sejlunionens konklusion på hvad der kan/
bør etableres er: ”Klubmiljøer hvor bør-
nene har mulighed for at sejle i flere
forskellige joller, brætter og både. Mil-
jøer, hvor oplevelsen og glæden ved sejl-
sport i det hele taget dyrkes. Miljøer,
hvor børn og unge værdsættes lige godt
om de kommer først eller sidst. Miljøer,
hvor tingene foregår med hensyntagen
til at børn er børn, og de trods samme
alder er på vidt forskellige udviklings-
trin. Miljøer hvor forældrene bakker op,
men ikke overtager træningen og begyn-
der at være coach for eget barn.”

Selvom Lynettens Juniorformand og
andre hjælpere sikkert vil være enige i
det meste af ovenstående, så fornemmer
jeg at de også vil tilføje ”Miljøer hvor
følgebådene altid kan starte, og hvor sej-
lene ikke er årtier gamle”. Når man læ-
ser de unges egne beretninger, så for-
nemmer man nu til gengæld at et godt
sammenhold og stor gensidig respekt
godt kan opbygges selvom ikke ethvert
ydre forhold er på plads og i orden. Så til
både til de unge selv og til lederne vil jeg
herfra sende et ”bliv ved med at holde

hovedet over vandet og den gode stem-
ning i live”.

Med de bedste hilsner
Georg Niemann, Redaktør

Georg@daab.dk
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Nyt fra

havne-

mesteren

Master og bomme

I forbindelse med afrigning af både til
vinteren, og i den forbindelse brug af
masteskur, bedes alle medlemmer re-
spektere nedenstående:
• Mast skal være afrigget, dvs. stag, van-

ter, salingshorn og radar skal være af-
monteret

• Spiler bom må ikke placeres i maste-
skuret

• Storsejlbomme må KUN placeres i
reolen til venstre

• Alt skal være mærket med tydeligt
medlemsnummer

Der henvises endvidere til § 9. ”Opbeva-
ring af mast og bom” i S/K Lynettens
Havnevedtægter: ”Mast og bom, der op-
bevares i masteskuret, skal anbringes
efter anvisning af havneudvalget og skal,
inden de oplægges i skuret, være fuld-
stændigt afriggede eller været indpak-
kede. Salingshorn skal under alle om-
stændigheder være afmonterede. Mast
og bom skal være tydeligt mærket med
medlemsnummer”.

Når de både, der skal op til vinteren,
er taget op, og havnepersonalet får tid,
vil master og andet, som måtte være
placeret i masteskuret – uden tydeligt

medlemsnummer og som ikke er afrigget
iflg. havnevedtægterne – blive fjernet.

Med venlig hilsen
Havneudvalg & Havnemester

NB: Husk kontanter ved betaling for
bådhåndtering, da vi ikke kan bruge dan-
kort på pladsen.

Bådoptagning efteråret 2008

Husk at der stadig er bådoptagning i
weekenderne indtil udgangen af uge 46.

Det vil hjælpe os rigtigt meget i op-
tagningsperioden, hvis de, der har mu-
lighed 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

Medlemsmøde 17. nov. 2008
Dette møde annonceres på forventet efterbevilling, idet det ellers vil blive for
sent at annoncere det, så det kan blive afholdt i 2008.

Programmet er endnu ikke fastlagt, men det vigtigste ved et Lynette-
medlemsmøde er jo også, at der kan ske en direkte kommunikation imellem
medlemmerne og bestyrelsen.

Vi må kraftigt opfordre medlemmerne til at holde øje med opslag i klubhus-
ene og hjemmesiden, så man er sikre på, at mødet ikke flytter hverken tid
eller sted, uden at man opdager det.

Foreløbig bør man regne med, at mødet som sædvanligt bliver afholdt i god
ro og orden i Bestikket klubhus øst kl. 19:00.
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Afholdelsen af sæsonens sidste større ar-
rangement i juniorafdelingen er altid en
lidt mærkelig størrelse. Dels fordi det
altid er spændende, hvad vejret sidst i
september vil byde på, hvem der vil del-
tage samt hvor mange der stiller op. Dels
fordi arrangementet er afslutningen på
sommersæsonen og dermed sejlads om
onsdagen.

I år har vi fået ekspertbistand fra kap-
sejladsudvalget til afvikling af klubme-
sterskabet for juniorer. Bjarne Hansen
påtog sig jobbet som baneleder og fører
af Margrethe. Det er mere end 6 år siden
juniorerne har deltaget i et klubmester-
skab med fastliggende dommerbåd, fuldt
reglementeret startprocedure og affyring
af skud i stedet for lydsignal fra tåge-
horn. De unge mennesker synes, det var
fedt og meget nemmere at følge start-
proceduren. (Lyden af skud er en del hø-
jere end fra mere eller mindre forkølede
tågehorn). Flere har allerede spurgt, om
Bjarne kommer igen til næste år.

Lørdag d. 20. september startede med
regn, let vind fra øst og forsinkede junio-
rer. Skippermødet kl. 9.00 blev derfor
udsat til kl. 9.15 og første start ligeledes

lens fremkomst. Tredje sejlads havde
derfor meget let vind og tog en del læn-
gere tid end de to første sejladser. Delta-
gerne blev trukket ind på helt blankt vand.

Desværre var der ingen tilmeldte til
forældresejladsen i år, hvorfor dagens
program blev ændret, så præmieover-
rækkelse og opstart af grillen foregik
tidligere end planlagt. Traditionen tro
blev der lavet bøffer til burgere og pølser
på grillen og købt pomfritter fra restau-
ranten til fællesspisningen.

Der blev kæmpet godt på banen og der
var flere tilfælde med meget få sekun-
der mellem placeringerne. Alle måtte
yde deres yderste. Selv zoom’en
måtte kæmpe hårdt for gennem-
førelsen af sidste sejlads, hvor
den var absolut sidste båd/jolle i
mål, men banen bliver også eks-
tra lang, når ens jolle hellere vil
bakke end sejle fremad.

Resultat af dagens sejladser:
Yngling:  Klubmester blev Kåre
og Christian L (resultat: 1, 2, 1).
Nr. 2 blev Johan, Signe og Maria
(resultat: 2, 1, 2)
Nr. 3 blev Kevin, Vibeke og Chri-
stian A (resultat: 3, 3, 3)
Zoom 8: Klubmester blev Ma-
thias (gennemførte alle tre sejladser)
Optimist: Klubmester blev Phillip (resul-
tat: 1, 1, 2). Nr. 2 Maiken (resultat: 2, 2, 1)

En stor tak for hjælpen til afvikling af
arrangementet til Bjarne, Ruth og Søren
samt Tim og Helge (fædre til Mathias og
Kevin, som medhjælpere på Margrethe).
Tak til søværnet for lån af yngling. Tak
til Neil Pryde Sails og Christianshavns
Apotek for sponsering af dagens præmier.
Tak til de deltagende juniorer for under-
holdningen og spændingen under sejlad-
serne.

Det blev som tidligere år en rigtig fin
dag og en god afslutning på sommersæ-
sonen. Jeg håber, at de mange sejlere

udsat. Banen blev udlagt i bassinet uden
for forhavnen med topmærket tæt på
den sydlige mole af indsejlingen til hav-
nen. Derved kunne eventuelle tilskuere
følge med fra den nordlige mole og vi
undgik at få sejlerne ud i strømmen eller
for tæt på sejlrenden. Yngling og zoom 8
skulle gennemsejle to gange (zoom’en
fik afkortet sejladsen til én omgang i
sidste sejlads), mens opti’erne kunne nø-
jes med én omgang i alle sejladser. Der
blev gennemført tre sejladser.

Der var deltagere til: Tre ynglinge,
hvilket er rigtig flot. De forrige tre år har
der været deltagere til én yngling. To
opti’er, hvilket er en fordobling i forhold
til de forrige to år. En zoom 8 pga. fra-
melding af deltagere på dagen. Desværre
stillede ingen op i E-jolle i år.

På grund af de mange ynglingesejlere
blev der lånt en yngling fra søværnet.
For at stille de tre besætninger lige, sej-
lede hver besætning én sejlads i hver af
de tre ynglinge.

Første start gik ca. 10.30 i tørvejr og
let vind. Til anden sejlads var solen næ-
sten igennem skydækket.

Desværre løjede vinden i takt med so-

Klubmesterskab, forældresejlads
og afrigning

som skulle ud/ind af havnen denne lør-
dag nød synet af klubbens entusiastiske
unge sejlere.

Søndag d. 21. stod i oprydningen og
afrigningens tegn. Tak til de fremmødte
juniorer og forældre for en hurtig og ef-
fektiv indsats. Alle opti´er er lagt på
vinterstativ i skuret. Zoom´erne er
hængt op over følgebådene i bådskuret.
Der blev muget ud i juniorlokalet til brug
for vinterens teoriundervisning, som er i
gang og sker hver 2. onsdag fra 18-20.

Ynglingene og e-joller forventes at
skulle deltage i vintersejlads og derfor
endnu ikke pakket væk. Det er stadig

under planlæggelse at afholde vinter-
sejladserne sammen med Sundbys ung-
dom samt om der sejles lørdage eller
søndage.

Tilbage for i år er teoriaftenerne samt
vores juleafslutning
onsdag den 10. de-
cember, hvor vi hyg-
ger og griner,
mens vi ser billeder
fra året der gik.
Vi ses.

Lena Skov
Andersen

juniorleder
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Referat af bestyrelsesmøde
mandag den 1. september 2008

Karin
Jacobsen,
sekretær

Deltagere: Karin Jacobsen, Rahlf Niel-
sen, Carsten Ljungberg, Benny R. Ander-
sen, Kaare V. Thomsen, Niels Bjørn Pe-
dersen & Georg Niemann.
Afbud fra: Benny Espenhain, Peter Ram-
lau Hansen, Lena Skov Andersen, Jan P.
Lange, Erling Andreasen, Bjarne Carlsen.

Godkendelse af dagorden: Dagsor-
den blev godkendt, idet diverse mails
udsendt efter dagsordenens udsendelse
kunne indgå i bestyrelsens behandling
af sagerne.

Godkendelse af referat: Referat af
bestyrelsesmøde den 7. juli 2008 blev
godkendt.

Meddelelser: Peter Ramlau-Hansen
har med brev af 31. august 2008 med-
delt, at han nedlægger sit hverv som for-
mand for Havn og Plads og dermed
udtræder af bestyrelsen. Bestyrelsen tog
dette til efterretning og udpegede sup-
pleant Bjarne Carlsen til ny formand for
Havn og Plads frem til klubbens ordi-
nære generalforsamling, februar 2009.

Havnens kontor og administration
Bestyrelsen besluttede at fastholde de
åbningstider, der har været meldt ud
efter bestyrelsesmødet i juli. Åbningsti-
der og bemanding af havnen drøftes på
bestyrelsens møde i oktober. Der er tre
forskellige ”bemandingssæsoner”:
1: Vinter: medio november til ultimo marts
2: Forår (primo april-medio maj) og ef-
terår (primo oktober-medio november)
3: Sommer (medio maj-ultimo september)
Det blev besluttet, at redaktøren skulle
kontakte havnemester Søren Schlichter
med henblik på orientering i LynetteNyt

om bådhåndteringen i forbindelse med
efterårets bådoptagning.

I den brede drøftelse af emnet indgik
forslag om at udnytte udvalgslokalet
bedre, og at personalet skal have ”uni-
former” så de kan genkendes på pladsen.

Forslag til prissætning af ny plads-
kategori – kategori 8
Bestyrelsen fandt det fremlagte mate-
riale fra administrationen og Havneud-
valget ufuldstændigt, hvorfor der ikke
kunne træffes beslutning om prissæt-
ning af ny pladskategori (8).

Rahlf Nielsen tager kontakt til Leif
Vinghof, Havneudvalget og havnemester
Søren Schlichter med henblik på udar-
bejdelse af et beslutningsgrundlag til
bestyrelsesmøde den 6. oktober 2008.

Telefongodtgørelse for brug af pri-
vattelefon: Punktet blev udsat til be-
styrelsesmøde den 6. oktober.

Køb af ny tørretumbler til vaske-
riet: Bestyrelsen tiltrådte, at der ind-
købes ny, energirigtig tørretumbler til
vaskeriet i Klubhus Øst.

Økonomien generelt – status v/Jan
P. Lange
På grund af kassererens forfald til mødet
blev den generelle gennemgang udsat til
næste møde.

Jan Lange har samlet en budgetgruppe
bestående af Bonna Madsen, Søren
Schlichter og ham. Det blev foreslået, at
gruppen suppleres med formanden for

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
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Havn og Plads Bjarne Carlsen og kasserer-
suppleant Niels Bjørn Pedersen.

Alle udvalgsformænd og redaktøren
skal til næste bestyrelsesmøde frem-
lægge motiverede budgetforslag for de-
res ressortområde.

Kort status fra udvalgene og redak-
tøren
Carsten Ljungberg – Turudvalget
Krebsetur til Flakfortet gennemført med
succes – desværre med færre deltagere
end forventet. Der planlægges fisketur
og afriggertur inden sæsonen slutter. Den
11. september er der varslet øvelse for
fartøjsberedskabet med deltagelse af Born-
holm Marine og Dragør Hjemmeværn.

Benny Andersen – Sejlerskolen
Der er ved at blive samlet hold til vinte-
rens undervisning i navigation. Det skal
annonceres i LynetteNyt og desuden frem-
gå af aktivitetskalenderen hver tirsdag.
Prioriteringsrækkefølgen ved optagelse
af elever er sejlerskoleelever, klubmed-
lemmer og udefrakommende. I oktober
skal 10-12 elever til praktisk prøve.

Rahlf Nielsen – Kapsejlads
Kapsejladsudvalget har fået nyt medlem,
Rasmus Skov. Halvdelen af sejladserne i
forbindelse med Klubmesterskabet er nu
afviklet. AmagerCup afvikles lørdag den
6. september. Der udbydes regelkursus
de fire tirsdage i marts 2009.

Klubhusudvalget
Carsten Ljungberg orienterede om, at
han har aftalt med Erling Andreassen,
at han holder opsyn med Vestersøhus.

Aktivitetsplan
A: Nøglekortordning – OBS: Carsten
Ljungberg sender materiale med hen-
blik på behandling på bestyrelsesmøde i
oktober.

B: Vedtægtsændringer
C: Trådløs lystbådehavn
D: Omdisponering af havnens land-
arealer
E: Følgegruppe – havnens lokalplan
F: Vedligeholdelse af juniorafdelingens
flydebro

Eventuelt
Carsten Ljungberg kommenterede op-
slagstavlerne og deres indhold. Alle pri-
vate opslag skal påføres tidsfrist, så de
fjernes igen, og der skal ikke være kom-
mercielle opslag. I forbindelse med bud-
get 2009 kunne det overvejes at anskaffe
nye opslagstavler.

Benzinstanderen er i stykker – hvem
kontaktes havnen eller OK benzin?

Næste møde: Mandag den 6. oktober
kl. 19:00.

NYT    NYT    NYT
Medlemstilbud

Lør - Søn kl. 12.00-16.00
3 slags sild - 2 slags ost

og 1 snaps kr. 55,-

Restaurant Lynetten
Inviterer til Mortens aften

Den 10. november fra kl. 18.00

Husk Bordbestilling
Tlf 32570001
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Debatsiden:
Telt om Båd
Er ”Telt om båd”, nu også ulovligt? Jeg
har en dejlig, gammel veteranbåd i ma-
hogni. Den er jeg glad for. Jeg har også en
trailer til at sætte den i vandet med om
foråret og til at hale den op af vandet
med om efteråret. Og så har jeg købt et
dejligt telt, så båden kan stå inde om
vinteren - det er oven i købet ret pænt.

Torsdag 25. september var dagen hvor
min båd skulle tages op for vinteren.
Traileren var sat i stand aftenen før og
stod klar på parkeringspladsen i vesten-
den af havnen, tæt på slæbestedet.

Mens jeg var ved at spænde den for
bilen, henvendte en herre sig. Han var i
selskab med en anden og spurgte, uden
at præsentere sig, om jeg ”var ved at
flytte min jollevogn”. Jo, det var jeg da.
”Ja, for den må ikke stå dér”. Nå, men

jeg var jo også ved at flytte den, så... ”Og
hvor skal båden så stå?”  Tjo, jeg havde jo
tænkt mig at stille den ind i mit telt.
”Ikke det hvide dernede?” sagde han og
pegede, mens han forsatte ”for det skal
væk”

At mit telt skulle væk havde jeg ikke
hørt spor om, før i det øjeblik, hvilket jeg
meddelte. Det fik manden til at komme
med klassikeren ”Ved du hvem jeg er?”
Næ, det vidste jeg egentlig ikke - han
havde jo hverken fortalt hvad han hed
eller hvad han egentlig lavede dér, på
havnen. ”Jeg er havnefoged” sagde han
og så hoverende på mig - ”og ham dér er
formand for Havn og Plads” fortsatte han
og pegede på den anden mand, i øvrigt
også uden at fortælle hvad han hed.

Nå, oplysningen om at teltet skulle
væk kom jo noget pludseligt og derfor
spurgte jeg om alle teltene så skulle væk.
”Det ragede ikke mig” fik jeg at vide.
Det synes jeg ellers ragede mig en hel

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

Redaktøren vil på given foranledning gerne oplyse, at dette ikke er en annonce
for hverken Furuno eller Hellers bådservice. Det er ”bare” 2 firmaer der har
stillet sig til rådighed med information til medlemmerne af Østersøkredsen og
dermed også til medlemmerne i Lynetten. Man kan roligt regne med, at man
også kan have et godt udbytte af at deltage, selvom man ikke har Furuno og
måske heller ikke planlægger at anskaffe det.
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kring bådene her. Vi har fra kontorets
side givet dispensation fra denne regel
til et enkelt telt begrundet i fartøjets
størrelse. Regler for hensættelse af både
fremgår ganske klart af §8 (i havne-
vedtægterne, der ligger på hjemmesiden,
red.), hvori der står at de skal placeres
efter anvisning fra havneudvalget.

Da jeg under en runde på havnen, sam-
men med havneudvalgsformanden mø-
der dig, oplyses du om at teltet ikke kan
stå på pladsen. Du reagerer med vrede
og modvilje. Jeg har været på havnen i 8
mdr. og troede, at du vidste hvem jeg var.
Da du nu fortæller, at det ikke var til-
fældet, kan jeg kun beklage at jeg ikke
præsenterede mig straks. Jeg vil sørge
for at havnepersonalet for fremtiden får
tøj med navn og stilling på, så lignende
situationer ikke vil gentage sig.

Vedrørende omgangstonen her i klub-
ben synes jeg, at den er ganske pæn, så
din udlægning og beskrivelse af denne
kan jeg ikke genkende.

Vi har nogle regler i klubben, som jeg
skal håndhæve, så alle har lige god mu-
ligheder som medlemmer og regler som
gør, at vi har ordnede forhold. Det er
vigtigt at alle medlemmer retter sig ef-
ter klubbens regler og hjælper persona-
let med at få tingene til at køre.

Du kan være uenig i bestemmelserne i
klubben, men dit personlige angreb på
mit billede, personale, og hjemmeside
og dit referat af en samtale med usande
gengivelser virker som mudderkastning,
hvilket jeg ikke ønsker at deltage i.

Vi har ikke nægtet dig et telt til din
båd, men fortæller dig bare, hvor du må
sætte det. I øvrigt bedes du have din
hund i snor, hvilket også er en af de gæl-
dende regler her på havnen.

Med venlig hilsen
Søren Schlichter, havnemester.

Redaktøren iler med at gengive
havnevedtægternes ordlyd, som den kan
findes på hjemmesiden:

§ 8. Anvendelse af landareal
Plads på land er fortrinsvis forbeholdt
medlemmers fartøjer.
Fartøjerne skal anbringes efter anvisning
af havneudvalget.

For arealet syd for kørevejen skal far-
tøjerne være søsat inden 1. maj. Fartøjer,
der i dette område ikke er søsat inden 1.
maj, skal flyttes til en af havneudvalget
anvist landplads.

Østmolen kan benyttes til landsæt-
telse fortrinsvis af både over 7 tons eller
12 meter, samt til både, der i sejlsæsonen
skal på land på grund af nød- eller små-
reparationer.

Fartøjer, der ikke er søsat inden 1. juni,
skal flyttes til en af havneudvalget an-
vist plads på land.

Medlemmer, der ønsker at være selv-
byggere eller ønsker at udføre større re-
parationsarbejder på deres fartøjer, skal
have anvist landplads af havneudvalget
og skal have udfærdiget en skriftlig af-
tale indeholdende tids- og aktivitetsplan
for arbejdet.

Vinteropbevaringsstativer skal over-
holde havneudvalgets bestemmelser.

Vinteropbevaringsstativer m.v. skal
være tydeligt afmærket med medlems-
nummer og skal senest 2 døgn efter an-
vendelsen anbringes på det af havne-
udvalget anviste område.

Landarealet må i øvrigt kun anvendes
til egentlig parkering.

Tænk fremad
Som gammelt medlem af Lynetten, vil
mange tanker selvfølgelig have gået gen-
nem ens hoved med tiden.  Men når jeg
siger som sådan, er det jo bl.a. fordi vi
har haft mangeartede bestyrelser gen-
nem de forgangne 30 år.

del, så jeg bad Havnefogeden fortælle
mig præcis hvor jeg kunne finde oplys-
ninger om de gældende regler for dét
med telte: stod det i vedtægterne, for-
ordningerne, regulativerne eller medde-
lelserne? Var der noget på hjemmesiden
eller havde de åbenbart nye regler været
annonceret i LynetteNyt? Var det hele
bare noget havnefogeden selv fandt på og
disponerede han efter forgodtbefindende?

Spørgsmålene fik ham til at virre med
hovedet og komme med salutten ”Hvis
du ikke fjerner teltet, fjerner jeg det
kraft’edeme selv” – det kan jeg dog næppe
tro en havnefoged kunne finde på...

Jeg klikkede straks ind på Lynettens
hjemmeside da jeg kom hjem og ledte
febrilsk efter oplysninger om de nye reg-
ler. Først og fremmest fandt jeg ud af, at
herren der sagde han var Havnefoged, på
hjemmesiden blev benævnt Havne-
mester og hedder Søren Schlichter. På
Havnemesterens spalte på hjemmesiden
er der et billede af ham hvor han heller
ikke ser glad ud, men vigtigere er det, at
det sidste indlæg dér er fra 14. novem-
ber 2007, altså snart et år gammelt og
ikke skrevet af ham - og det står ikke
noget om de nye regler for telte.

Jeg er troligt blevet opkrævet ekstra
pladsleje for at have ”telt om båd” de
sidste mange år, hvilket for mig klart
indikerer, at teltet er registreret og no-
teret. Reglerne siger endvidere at ”Telt
om båd på land aftales med havne-
personalet og opkræves med 50% af bå-
dens halvårlige pladsleje.” Jeg har for
mange år siden ”aftalt med havne-
personalet” præcis hvor teltet skulle stå
og hvordan det skulle placeres - at der i
mellemtiden har været en hel del Havne-
mestre- og Fogeder inde i billedet, med
hver deres holdninger og kæpheste skal
vel egentlig ikke gå ud over kunderne i
butikken...

Jeg vil gerne opfordre til, at omgangs-

tonen overfor os medlemmer ændres en
hel del og harmoniseres i tråd med den
tone kollegaer og klubmedlemmer an-
dre steder bruger overfor hinanden. En
rigtig god idé er også, at man indled-
ningsvis fortæller hvem man er og hvad
man hedder, når man som ansat i havnen
henvender sig til et medlem man ikke
før har hilst på.

Med hensyn til teltene er der, ligesom
med alt andet, først og fremmest nødt
til at være en overordnet idé og plan.
Når planen er godkendt i det rette fo-
rum skal det efterfølgende kommunike-
res ud til medlemmerne, så alle ved hvor-
dan reglerne nu er. At sådanne planer og
regelændringer skal være tilgængelige
og skal kunne læses af medlemmerne
burde være unødvendigt at nævne - blot
skal de ikke kommunikeres ud henover
en trailer på en parkeringsplads.

Hvem og hvor mange ønsker egentlig
at det ikke længere skal være muligt
dels at lave projekter, dels at beskytte
sin dyre(bare) båd mod vejr og vind mod
ekstra betaling?

Men hvis det er en bestyrelsesbeslut-
ning at teltene skal væk, må vi selvfølge-
lig først og fremmest have det at vide i
(meget) god tid, så vi kan finde alterna-
tive steder rundt omkring i landet, til
bådene om vinteren. Om der stadig skal
betales for vinterplads når havnen tvin-
ger dé der ønsker telt om båden væk,
kan jeg ikke umiddelbart læse mig til
nogen steder.

Stefan Zalewski, Medlem 4776

Svar til ”Telt om båd”
I havnen har det altid været en regel, at
selvbyggere med deres telte blev place-
ret bag skurrækken ved Vestersøhus. At
dette ikke har været håndhævet de sid-
ste par år er kun beklageligt. Når alle
både er oppe er pladsen trang og derfor
er det ikke muligt at opsætte telte om-
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rep. over nogle dage.
Hvis vi får lavet nye fundamenter ude

i vandet vil slæbestedet, som tidligere,
kunne tage både på i hvert fald 15 ton
eller måske mere.  Herudover vil et vel-
fungerende slæbested også aflaste hav-
nens faste personalestab til andre gøre-
mål.

Med andre ord er mit forslag, at vi skal
bruge de fornødne penge på at få skin-
nerne bragt i orden ude i vandet.

Traktoren som er  meget benyttet, og
vel mest af havnens personale, burde li-
geledes også have en tiltrængt repara-
tion, af både bremser og styretøj.  Såle-
des, at man for eksempel kan færdes
med den, på slæbe rampen, hvis det er
det der nu er opgaven, uden at skulle
være bange for, om den nu kan styre og
bremse.

Til redaktøren af Lynette Nyt vil jeg
blot sige, at det som altid er meget inte-
ressent at få vores klubblad ind af brev-
kassen.  Det er som regel et godt sam-
mensat blad og med interessant læse-
stof.  Tak for det.  Men jeg kunne særde-
les godt ønske mig, at modtage det ret
betids, således at jeg kan gøre brug af de
annoncerede arrangementer der altid er
i bladet.

Med sejler hilsen
Steen Rasmussen,

medlem  nr.  254

Gang i hjemmesiden
I septembernummeret af Lynette Nyt
ser jeg, at Peter Ramlau har valgt at ud-
træde af bestyrelsen.

Det er for mig lidt underligt, at vi skal
se det der, og ikke har hørt om dette ad
anden vej. Jeg beklager denne tingenes
tilstand (ikke at Peter er gået, men at vi
ikke har hørt om det før.)

Den siddende bestyrelse kom til, bl.a.
ved at slå på en væsentlig større åben-
hed og kvik-orientering af medlem-

Mit indlæg går nemlig på, at det erfa-
ringsmæssigt er for sent med forbere-
delse, når en generalforsamling står for
døren.  Derfor vil jeg foreslå interesse-
rede, at tale med så mange medlemmer
som muligt, tal også med den nuværende
bestyrelses medlemmer, for at få et ind-
blik i arbejdets omfang.

Slæbestedet skulle nu igen kunne bru-
ges af ikke alt for tunge både.  D.v.s  både
op til 5 til 6 ton  på grund af  fundamen-
terne til skinnerne ude i vandet. Slæbe-
vognen har nu fået monteret de ny ind-
købte hjul, samt fået nye hydraulik -slan-
ger påmonteret i den ene ende af slæbe-
vognen.

Slæbestedet har den fordel frem for
den nye kran,  at det kan to medlemmer
selv betjene, hvorimod kranen kræver
personale med det fornødne certifikat.
Desuden skal båden ej heller omlades,
hvis man skal foretage længerevarende

Nogen vil det ene og andre vil noget
andet, måske alt sammen ikke lige godt
set med de enkeltes medlemmers øjne.
Men et er vel sikkert, at hvis man vil
være med til at præge Lynetten frem-
over, ja så må man også komme på banen
med forslag til, hvorledes tingene ellers
ville kunne gøres.

Man kan altid fra sidelinjen blot kriti-
sere, og så blot håbe på at andre tager
fat,  men det fjerner måske ikke netop
din utilfredshed.

Selv om vi efter min mening, p.t. har
en god bestyrelse, der har formået at
tage fat på relevante ting, skal andre
medlemmer da ikke holde sig tilbage,
hvis man ellers har lyst og tanker på
bestyrelsesplan.  Noget andet er, at der
jo også altid vil være behov for medlem-
mer der kan og vil løfte dette hverv.

Altså har du blod på tanden så kom
frit frem.

Ja, så er det snart tid for at afslutte sejleventyrene for i år, og vi skulle gerne
afslutte med maner, så derfor afholder klubben, vanen tro, en lille festlighed
i ”Bestikket”.

Formanden vil fremsige et par sentenser om året der gik kl. 15:00 ved
flagmasten. Her bør medlemmerne 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

NU!DETHUSK

merne om alt, hvad der rørte sig i klub-
ben. En kvartalsvis sammenkaldelse af
medlemmer holder altså ikke helt.
Internettet og hjemmesiden skulle være
med til at råde bod herpå. Der kom en ny
og entusiastisk webmaster, som gerne
ville, og trods lidt begyndervanskelighe-
der med teknikken, er det da også helt
OK. Men hvad nytter det, hvis ikke der
kommer noget input til masteren.

Jeg har været i kontakt med ham fra
starten, fordi jeg var en af dem, der ikke
kunne se hjemmesiden, men det kan jeg
nu, og hvorfor kan jeg dog det?!

Eksempelvis har jeg ikke kunnet finde
noget nyere end fra 2007 fra formandens
side. Vi er næsten i 2008 nu, hr. for-
mand.

Der er nogle få bestyrelsesmedlem-
mer, der prøver at holde fanen højt, og
tak skal I have for det, men hverken
Peter (nu afgået, tak), som var den mest
højtråbende om information og åbenhed,
eller formanden, har egentlig gjort noget
for at holde medlemmerne orienteret om
forløbet i klubben som sådan. Heller ikke
de, ikke uvæsentlige, forandringer der
er sket i bestyrelsessammensætningen
samt en rungende tavshed om klubbens
økonomi, som jo egentlig var den væ-
sentlige årsag til bestyrelsesskifte.

Det kan da gå hen og blive en virkelig
interessant generalforsamling, der skal
løbe af stabelen i februar.

Egentlig ville jeg bare brokke mig over
den manglende opdatering af hjemme-
siden!

Leif Rolsted
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Aktivitetskalenderen 2008

November 08/11 Standernedhaling
10/11 Foredrag om Stjernekammeret
10/11 Mortensaften i Restaurant Lynetten
17/11 Medlemsmøde i Bestikket
20/11 Foredrag om Astronomisk Navigation mm.
26/11 Furuno foredrag i Kastrup

December 06/12 Julearrangement i klubhuset

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/Mariner/Tohatsu

En mobil scene på vandet, hvor der
kunne være skiftende events, f.eks. frugt-
markeder, julemarkeder, musik- og tea-
ter, men uden ”gardiner om” hvor kun
betalende kunne komme.

Der var også stor debat omhandlende,
hvad landarealerne kunne bruges til og
der kom en masse forslag hertil.  Gene-

••••• 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

relt var det at bevare det maritime miljø,
plads til gæstesejlere og småbåde og at
havnepromenader m/grønt, bænke, små-
pladser til overraskelser og gadeteater
men ikke ”tivolisering” med værtshuse
o.lign.

02.10.2008
Inge Grandahl Andersen

Københavns Kommune arrange-
rede 1. oktober denne workshop
om byliv og havneliv. Center for
bydesign med Susanne Krigslund
og konsulent ”udefra” Lise Gamst
ville indsamle de inviteredes for-
slag til ovennævnte. Vi var ca. 50
personer fra mange forskellige in-
teressegrupper, hvor jeg havde sej-
lerne i focus.
Der blev indledningsvis oplyst flg:
• Det oplæg som workshoppen

udmunder i, skal være færdig-
lavet i en rapport til videre be-
handling ultimo oktober 2008.

• Fra 2012 skal Københavns
Kommune drive Lange- og
Knippelsbro.

• Metro over Lynetten vil komme i et
senere step.

• Der afholdes en arkitekt konkurrence
om den vedtagne ”Operabro” / broer i
februar 2009. Broen er kun for gående
og cyklister.

• Der er et krav om 5,4 m frihøjde over
vandet for broer.

• Landarealerne omkring havnen admi-
nistreres af Københavns Kommune.
Vandarealerne administreres af Køben-
havns Havn, i samråd med div. stats-
lige styrelser.

• Det er politisk besluttet, at ”Opera-
broen” skal bygges.

Herefter blev vi ved lodtrækning fordelt
i 3 grupper, Sydhavnen, Yderhavnen m/
Chr.Havn  Kanaler og Inderhavnen m/
Fr.Holms Kanal. De 3 grupper havde hver
2 embedsmænd som indsamlede forsla-
gene og styrede slaget og gruppen valgte
2 som ”holdleder”. Jeg blev valgt som
holdleder for Inderhavnen m/Fr.Holms
Kanal.

Resume af workshop om byliv & havneliv
arrangeret af Københavns Kommune den 1. oktober

Mit kardinalpunkt var og er, at en bro
skulle kunne gennemsejles af sejlskibe,
derfor foreslog jeg, at der skulle bygges
et elevatortårn på hver side med plads
til 50 cykler og et rullende fortov over
havnen. Alt bygget i glas, da det vil give
et fantastisk vue over havnen, skabe tryg-
hed for dem som færdes og jeg tror det er
en billig løsning på en brobygning, tillig-
emed at sejlerne kan sejle under og der
skal ikke væltes bygninger for at lave
tilkørsler til broen. Et nyt og anderledes
vartegn over vores smukke havn.

Der var selvfølgelig også forslag om
tunnel, vandsporvogne som zik zakede
over havnen og at alle broer skal kunne
lukkes op.

Der blev foreslået, mere liv på vandet
af havkajakker, optimistjoller, vandcykler
m.v. og det var et generelt ønske, at der
skulle etableres flere flydebroer således
man kunne komme i land fra de lave
fartøjer. Endvidere efterlystes skure til
opbevaring af ovennævnte, samt toilet-
og badeforhold.

Realdanias forslag til Operabro

3 x Nielsens forslag for AP Møller
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Derfor har festudvalget tænkt sig at holde jule-
træsfest 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. Juleman-
den 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. Bestillin-
gen 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 sveddryp-
pende og rødblussende forældre og bedsteforældre
med deres forventningsfulde poder.

Med en julehilsen fra
Festudvalget og julemanden

Der bliver
i år ”Jul i
Lynetten”


