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Opgaver og muligheder

Så er vi snart på vej imod årets general-
forsamling. En aften, der byder på status
over året der er gået, men som i særde-
leshed også byder på nye muligheder og
udfordringer. Sådan er en generalforsam-
ling i virkeligheden altid, men i år byder
den i hvert fald ikke på færre mulighe-
der.

Som de fleste ved, har bestyrelsen i
årets løb taget afsked med både en kas-
serer og en havneudvalgsformand. I begge
tilfælde er pladserne blevet besat med
kompetente suppleanter, og de er alle-
rede i arbejdstøjet. På bestyrelsens sid-
ste møde i starten af januar meddelte
klubbens formand igennem de sidste 2
år, Benny Espenhain, at han ønskede at
trække sig af personlige årsager. Benny
begrunder selv sin beslutning i en arti-
kel senere i bladet, så det vil jeg ikke
berøre yderligere.

På mødet skulle bestyrelsen så be-
slutte sig for at enten at lade sig repræ-
sentere af sin næstformand Karin Jacob-
sen eller at udnævne den sidste supple-
ant Kaare V. Thomsen til formand for
resten af perioden (1½ måned). Valget
faldt ud til fordel for at indsætte Kaare
på posten.

For alle de nævnte suppleanter gæl-
der det, at deres poster skal bekræftes
på denne generalforsamling og der er
selvfølgelig mulighed for at indstille an-
dre kandidater. Skolechef Benny R. An-
dersen træder efter reglerne ud, da han
har siddet på posten i 6 år og tur-
udvalgsformand Carsten Ljungberg
træder tillige ud efter eget valg (men
han fortsætter gerne med at tage vare på
fartøjsberedskabet). Alt i alt er der mange
vigtige valg at tage stilling til på gene-
ralforsamlingen, så jeg håber på et stort
og som sædvanligt veloplagt fremmøde.

Den gl. Redacteur er ikke medlem af

bestyrelsen, men deltager som observa-
tør, og jeg kan godt melde, at de mange
forfald til trods, så er stemningen sær-
deles god i bestyrelsen, selvom nogen
måske kunne få opfattelsen af det mod-
satte. Vel mødt

Georg Niemann,
Redaktør

Georg@daab.dk
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Kære Alle
Endnu en gang godt
nytår, som jeg håber, bli-
ver et rigtig godt år, for
os medlemmer af S/K

Lynetten. Det seneste par år, hvor jeg
har været Formand for klubben, har væ-
ret meget turbulente.

Vi så hurtigt i øjnene, at vi måtte have
en ny driftsleder, hvilket vi på en pæn
måde fandt en løsning på, i samråd med
Ledernes Fagforening. Arbejdets beskaf-
fenhed passede ganske enkelt ikke til
Stigs kompetencer. 

Vores samlede personale forlod i sam-
me periode deres job, så klubben stod
uden personale på kontoret d. 1.10.2007,
dagen for regnskabsårets afslutning.  

I den forbindelse, benyttede vi lejlig-
heden til at udarbejde en ny struktur og
jobbeskrivelse til det ny personale. 

Ovennævnte situation var naturlig
uholdbar, hvorfor Bonna blev ansat med
meget kort varsel, således at hun kunne
tiltræde 01 10 2007, så kontoret var be-
mandet. Efterfølgende kom så Søren og
Wagn til, så vi i dag har en fin personale-
gruppe.

 En speciel tak til Flemming og Helge,
for den store hjælp de har ydet på hav-
nen i denne svære overgangsperiode.

Disse problemer kørte parløb med, at
vores forpagter i samme periode blev
opsagt, en ny skulle findes og indsættes,
samtidig med at køkken og restaurant
gennemgik en renovering.

Det var et omfattende og nødvendigt
arbejde, grundet den store belastning der
gennem de seneste år, har været på disse
faciliteter.

Havneudvalget har i perioden lavet et
kæmpearbejde på havnen. Registrering
af både og pladser, så kontoret har fået

det overblik der skal til, for at indtje-
ning på pladser er opdateret.

Ligeledes har der været store
oprydningsarbejder. Således er østmolen
ryddet for umærkede og ubrugelige sta-
tiver, samtidig med at beplantningen er
trimmet, så det er muligt, i det hele
taget, at færdes derude. Stativer er lige-
ledes flyttet fra havneområdet, og ud på
de ryddede området, så vores havn frem-
træder pæn. 

Vores kontor har haft et langt og sejt
træk, for at få styr på administrationen,
samkøring at edb-systemer, betalings og
opkrævningsprocedure m.m. Et stort og
tidskrævende arbejde, der nu er over-
stået, således at der nu er styr på tingene

Af større arrangementer i perioden
skal nævnes VM for X-99 både med ca.
450 besætningsmedlemmer indkvarte-
ret på havnen i en uge på fuld kost. På
trods af et utrolig dårligt vejr hele ugen,
klappede alt som det skulle, dygtigt og
professionelt planlagt af vores kapsejlads-
udvalg, med hjælp fra havneudvalget.

Et meget flot VM stævne som klub-
ben kan være stolt af. En speciel tak til
de mange der tog en ferieuge, for at give
en hånd med. 

Vores 30 års jubilæum blev et brag af
en fest. En stor succes og et stort arbejde
for festudvalget. ca. 450 gæster til spis-
ning, Big Band musik, dans og stemnin-
gen helt i top. Et tiltag der de seneste år
har været efterspurgt fra medlemmerne,
og som lovet et udtryk for, at det sociale
liv igen vender tilbage til vores klub. 

Mangt og meget kunne der fortælles
om - lad os stoppe ved de store træk. 

Men - lad det blot være sagt, ind imel-
lem har formandsarbejdet også været
surt, tingene er dog undervejs blevet ju-
steret, således at der nu er arbejdsglæde,

og en fin stemning på vores driftkontor
og i bestyrelsen, ligesom samarbejde
mellem vores personale og bestyrelsen
er meget perfekt. Det er naturligvis en
tilstand vi skal passe på, ikke går tabt
igen.

Hvorfor så dette lille tilbageblik?
Som nævnt i december Lynettenyt,

overvejede jeg at træde tilbage fra for-
mandsposten, grundet en pludselig op-
stået ny tilstand i mit privatliv. Dette
har vi drøftet på januar bestyrelsesmø-
det. Resultatet af dette er, at jeg på dette
møde har indgivet min fratrædelses-
erklæring, således at jeg i skrivende stund
er trådt tilbage som klubbens formand.

Kaare Thomsen er som suppleant ind-
trådt på posten indtil generalforsamlin-
gen d. 24. februar 2009.

Jeg vil sige tak for den tillid der er
blevet vist mig, og samtidig vil jeg anbe-
fale generalforsamlingen at vælge Kaare

til forsat formandskab. Kaare har i mine
øjne de rette kompetencer og passer me-
get fint ind i det teamwork, vi i dag har i
bestyrelsen.

Jeg bad selv Kaare, for år tilbage, om
at gå ind i klubarbejdet med en for-
mandspost for øje.

Slutteligt vil jeg bede de af vores med-
lemmer, der har lyst til at deltage i et
velordnet bestyrelsesarbejde, tage kon-
takt til bestyrelsen for nærmere infor-
mation, også gerne yngre og nyere med-
lemmer.

Tak for de mange positive tilkendegi-
velser jeg har mødt på havnen, og en
tak til den siddende bestyrelse, for et
meget fint samarbejde, samt den udvi-
ste positive forståelse for min situation.

 
Med venlig hilsen
Benny Espenhain

Afgået Bestyrelsesformand

Et lille tilbageblik
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Generalforsamling 2009
Sejlklubben Lynetten indkalder hermed til
ordinær generalforsamling:
Tirsdag 24. februar kl. 19:00
i Amager Selskabslokaler, Markmandsgade 9-11, 2300 København S

§ 7. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter
foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære
generalforsamling, der afholdes hvert år i februar, indkaldes med mindst 5
ugers varsel ved meddelelse i klubbens blad eller ved skriftlig meddelelse til
hvert medlem med angivelse af dagsorden. Regnskabet skal sammen med
revisionsprotokollatet fra de kritiske revisorer bekendtgøres skriftligt til
hvert medlem senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes, jvfr. § 14
Revision, Regelsæt for de kritiske revisorer, afsnit 3.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være
sejlklubben i hænde skriftligt 28 dage før generalforsamlingens afholdelse, og
skal bekendtgøres skriftligt til hvert medlem senest 2 uger før generalforsam-
lingen afholdes.
Medlemmer, familiemedlemmer og myndige juniormedlemmer, der ikke er i
restance, har stemmeret. Stemmeret kan kun udøves ved personligt frem-
møde eller ved fuldmagt til ægtefælle eller samlever. Øvrige juniorer kan
overvære generalforsamlingen.

§ 8. Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal have følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab og budget
4. Fastlæggelse af ydelser til klubben
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Valg af statsautoriseret revisor
7. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
8. Valg af redaktør
9. Behandling af indkomne forslag
10. Eventuelt

Sidste frist for aflevering af forslag til behandling på dette års
generalforsamling er nu overskredet. De indkomne forslag er med i
dette nummer.

Forslag vedr. pligtarbejde:
1a. Udvalgsarbejdet (Pligtarbejdet) af-
skaffes og havnepladskontrakterne for-
øges med 6000 kr. Med det nuværende
antal nye hvert år på 35-40 vil det give
en indtægt på mellem 210.000-240.000
kr., hvilket kan betale en havneassistent
mere.

En lempelig overgangsordning kunne
være, at alle nye kontrakter der indgås
efter 1. april 2009 er omfattet af forsla-
get. Og alle der har tegnet kontrakt før
denne dato kan vælge mellem, at aflægge
arbejdet (80t.) eller betale de 6000 kr.

1b. Hvis ovenstående ikke vedtages,
foreslås, at det fulde beløb på 80 ar-
bejdstimer a 300 kr. indbetales om et
depositum samtidig med tegning af
havnekontrakt. Der tilbagebetales så
med 300 kr. pr. aflagt arbejdstime.

Begrundelse:
Det er meget svært og forbundet med
megen administration, at få medlem-
merne til, at afvikle timerne. Med for-
slag 1b vil arbejdet eller pengene komme
af sig selv. I øjeblikket er der 6890 skyl-
dige timer. Det svarer til 3½- 4 årsværk.
Det ville give basis for ansættelse af 1-2
havneassistenter ekstra og bedre service
til medlemmerne.

Medlem 2610
Hans Peter Brædder

Forslag vedr. el-standerne:
Alle der aftager strøm fra betalings-stan-
derne, som ikke er registreret som ejer
af stikket, skal afsløres, og hvis det er
medlemmer af S/K Lynetten skal de på-
gældende ekskluderes.

Begrundelse:
Der har været en del tilfælde hvor lås-
ene til betalingsstanderne er klippet og
uautoriserede har koblet sig ind på stik-
kene, hvorefter den registrerede ejer får
regningen.

Klubbens personale må samtidig med
aflæsning af målerne påse, at stikket er
aflåst og hvis ikke, rette henvendelse til
ejeren og om muligt forfølge den, der har
koblet sig ind på det pågældende stik.

Medlem 2610
Hans P. Brædder

Indkomne forslag
Der er inden fristens udløb indkommet
følgende forslag som kan behandles på
generalforsamlingen:

Forslag til GF 2009. Tilsendt besty-
relsen pr. mail d. 21. januar 09
1. At man skal erstatte alle forekomster
af ordene ”fast plads” i havnevedtæg-
terne, med ordene ”anvist plads”.

Begrundelse:
At ordlyden således bliver den samme,
som i den underskrevne havneplads-
kontrakt med klubben.

2. Vedtægtsændring §12.
En bestyrelsessuppleant kan gå ind på
alle bestyrelsesposter undtagen For-
mandsposten.

Ingen suppleant bør kunne gå direkte
ind og overtage pladsen som formand,
med mindre at næstformanden også har
forfald, og kun når suppleanten har væ-
ret til stede ved minimum 2/3del af samt-
lige bestyrelsesmøder, og med den tilba-
geværende bestyrelses enighed.

Begrundelse:
Næstformanden bør ved formandens for-
fald i alle situationer overtage formands-
posten. Næstformanden må forventes at
være mere inde i bestyrelsens løbende
beslutninger.

Medlem 1745
Erling Andreasen

→
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Havneudvalget
2008
Da jeg kom hjem efter min ferie i sep-
tember, lå der et brev om, at Peter Ram-
lau var trådt tilbage fra posten som
havneudvalgsformand. Den første tid
blev primært brugt til at blive sat ind i
alle de ting, som var i gang eller som
skulle sættes i gang. Bl.a. arbejde omfat-
tende:
• En del oprydning på pladsen.
• Efter 30 år er der en del råd og ned-

slidning på vore broer. Derudover er
der konstateret pæleorm, der holdes
under opsyn. Når temperaturen er ste-
get, skal vi have en dykker til, at kon-
statere problemets omfang, hvorefter
vi bedre kan planlægge det videre for-
løb.

• Østmolen skal have en kraftig renove-

ring, da en stor del af
træværket er løst,
råddent og en del af
belægningen er sun-
ket.

• Betalingsmodulet til
benzinstanderen er
så gammel og ned-
slidt, at den skal ud-
skiftes, da udgifterne hertil nu er for
store i forhold til indtægterne.

Bådhåndteringen har kørt med hjælp fra
to frivillige hjælpere: Flemming Saek
og Helge Frederiksen. Dem vil jeg gerne
takke for det store arbejde, de har ud-
ført. Det er nu så stor en succes med
havnens bukke, at der er brug for flere.

Også en stor tak til de ansatte og hav-
neudvalget for den hjælp de har ydet for
at sætte mig med ind i arbejdet.

Bjarne Carlsen (fungerende formand
for Havn og Plads)

Forslag til Generalforsamlingen den
24. februar 2009
Forundersøgelse af vores broer kr. 70.000

Begrundelse: Sejlklubbens broer er nu
30 år gamle, og det vil derfor være på sin
plads, at der foretages en grundig under-
søgelse af deres tilstand, og at vi ud fra
den undersøgelse får en vurdering af,
hvornår de skal skiftes. Da det under
alle omstændigheder er en bekostelig
affære mener jeg, at det er vigtigt, at
klubben er på forkant med situationen.

Jeg har selv en ide om, at vi ved hjælp
af pligtarbejdere går i gang med at pro-
ducere flydebroer til en trinvis udskift-
ning af de eksisterende, men før der ta-
ges beslutning om, hvad vi skal gøre, må
vi have undersøgt:

Hvor længe kan vi beholde de eksiste-
rende broer?

Hvordan skal de erstattes, skal det
være flydebroer eller reparation af de
eksisterende?

Hvis flydebroer, kan det så betale sig,
at vi selv producerer dem, eller skal de
købes?

For at vi får en ordentlig undersøgelse,
må klubbens bestyrelse nedsætte et ud-
valg, der med professionel assistance
fremkommer med forslag forbundet med
økonomiske konsekvenser.

Denne forundersøgelse skal være fær-
dig og sendt ud så tidligt, at den kan
anvendes til en saglig vurdering og be-
handling på næste generalforsamling el-
ler eventuelt en senere ekstraordinær
generalforsamling.

Mit forslag er derfor:
Bestyrelsen nedsætter et udvalg til denne
forundersøgelse. Der afsættes et beløb
til professionel assistance. Beløbets stør-
relse er svært at vurdere, men jeg fore-
slår et rammebeløb på ca. 70.000 kr.

Med venlig hilsen
Thomas Ekdahl, medl. nr. 59

Forslag til generalforsamling 2009:
Vedrørende pligtarbejde.
Det foreslås at alle medlemmer med fast
havneplads aflægger 8 timers pligtar-
bejde pr. kalenderår. Dette pågår i hele
den periode hvor man har plads i hav-
nen, altså også i de maksimum 4 år hvor
man afvikler sine indledende 80 timer.
Alle pligttimer kan konverteres til kon-
tant betaling med en pris der til enhver
tid fastsættes af generalforsamlingen,
f.eks. 300 kr. pr time.

Begrundelse 1: Det er naivt at tro at
materielle ting ikke skal vedligeholdes.
Man kan heller ikke købe en båd for 20
år siden og så tro at den ikke skal passes
hvert år. Dette gælder også havne.

Begrundelse 2: Når der hvert år skal
afvikles så mange timer, som det nu vil
blive til, er der basis for at lave nogle
store ”arbejdsdage”. Store arbejdsdage
vil give mulighed for at få afviklet noget
nyttigt arbejde på en rationel måde.

Begrundelse 3: Det vil skabe grobund
for et større fællesskab imellem gamle
og nye medlemmer.

Med venlig hilsen
Georg Niemann, medlem 7901

Forslag til generalforsamling 2009:
Vedrørende regler for afvikling af
80 timers pligtarbejde.
Ved tildeling af fast plads skal der afvik-
les 80 timers arbejde som hidtil, men for
at sikre at disse timer bliver afviklet i
rimelig tid foreslår jeg:

Medlemmet får tildelt fast plads hvor-
efter: Medlemmet betaler pladsindskud,
men herefter betaler medlemmet fort-
sat månedsleje af den faste plads indtil
de 80 timer er afviklet.

Efter afvikling af de 80 timer betaler
medlemmet almindelig leje af den faste
plads.

Med venlig hilsen
Henrik Bo medlem 5306

Ny i formandsstolen
Selv om det indtil videre er for en kort bemærk-
ning, så er det trods alt ikke hver dag, Lynetten
får ny formand. Kaare V. Thomsen er dog ikke
noget ubeskrevet blad i klubben. Indtil for 2 år
siden var Kaare en god redaktør for Lynettenyt
igennem mere end 3 år.

Kaare er foreningsmand, forretningsmand, IT-
sagkyndig og så er han inkarneret piberyger.

Kaare har også indvilliget i at opstille til
posten som formand ved den kommende gene-
ralforsamling, så det kunne jo nemt tænkes, at
formanden også om en måned hedder Kaare V. Thomsen.

Med venlig hilsen
Georg Niemann
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De aktiviteter, som har præget året i
juniorafdelingen, er for størstepartens
vedkomne allerede godt beskrevet i flere
udgaver af LynetteNyt og kan læses der.

Det blev på bestyrelsesmødet i novem-
ber besluttet, at alle udvalg skulle gen-
nemgå deres budgetforslag endnu en
gang med henblik på besparelser – mange
bække små…

Jeg har, som de øvrige udvalgsfor-
mænd, kikket på mulige besparelser. Et
foretagende som findes meget lidt at-
traktivt og har givet stof til eftertanke.

Det følgende er ikke en nedgørelse af
den nuværende eller tidligere bestyrel-
ser, men tanker over, hvordan følgerne af
diverse beslutninger fra general-
forsamlinger og bestyrelser har påvirket
forhold i / holdninger til den del af klub-
ben, som omhandler juniorafdelingen.

Jeg har været med fra starten, fra før
jeg var gammel nok til at blive medlem.
Jeg har oplevet, hvordan ”de voksne” har
arbejdet og festet, hver gang et nyt pro-

jekt kunne gennemføres. Set forandrin-
gen fra ”pløjemark” til det vi har i dag
primært gennem en juniors øjne.

Jeg har set de store børn (dem over 8)
få båret jollerne først ud over stenene,
senere fra kajen til en tømmerflåde, set
jublen da den første jollebro kom til. Jeg
er fra den gang klubben havde flere børn
end joller/pladser til ynglinge, hvor det
galdt om at komme tidligt for evt. at få
en sejltur pga. afbud fra en af de heldige,
der havde en fast dag. Den gang hvor
juniorafdelingen var klemt sammen i
barakken ved den østlige port (som lå
der, hvor masteskuret står i dag) sam-
men med sejlerskolen og kapsejlads.

Allerede efter et par år blev der lidt
luft, der var ikke længere sejlerkamme-
rater, som kom forgæves, der var joller
til dem, der ville sejle. Glæden varede
dog kort. Vi måtte igen vente/håbe på
afbud fra en/flere. Ikke fordi vi var ble-
vet flere, men fordi vi i større og større
grad måtte låne grej fra hinanden for at

Juniorafdelingens årsberetning
for 2008

kunne komme på vandet – ting bliver jo
slidt – den begrundelse vi fik, var, at alle
var nødt til at spare, så der blev råd til
vedligeholdelse af slæbestedet, baderum
i Vestersøhus (den gang var der kun bade-
mulighed i Vestersøhus), masteskur, klub-
hus mm., der var jo en hel havn/klub,
som skulle op at stå. Det er bare rigtigt
svært at sejle opti med hul i sejlet, et
knækket sværd, et ror uden rorpind,
uden skøde eller manglende skødeblokke
mm..

I 1986 afholdte Lynetten det første
officielle Pige DM for optimister. Jannie
og jeg blev bedt om at deltage for Lynet-
ten. Klubben havde samme år fået en
hel ny Winner optimistjolle. Det blev
lovet, at jollen var forbeholdt mig den
sæson. Jeg takkede ja – jeg var jo blevet
nr. 3 ved det uofficielle året før i en gam-
mel Falstedjolle.

Men budgettet skulle holdes, så der
skulle passes på, tænkt hvis et eller an-
det gik i stykker og måtte skiftes ud
inden det store stævne. Jeg fik forbud
mod at tage jollen med til udtagelses-
stævnerne eller anvende sejlet under
træning i klubben – jeg var jo sikker på
en plads i finalen. Jeg blev kendt som
”hende fra Lynetten, der altid øser”. Til
et stævne i SSF fik stævneledelse og
forældre nok. Det blev vedtaget og god-
kendt af alle øvrige deltagere, at SSF
ekstraordinært måtte udlåne en jolle
uden hul i til staklen fra Lynetten. Rig-
tig dårlig reklame for Lynetten. Jeg sej-
lede den nye jolle til stævnet i Lynetten.
Det gik rigtig skidt. Masten viste sig at
være defekt, hvilket medførte forsinkelse
til flere starter pga. nødvendig repara-
tion mellem flere af sejladserne, en ud-
gået samt at måtte fragtes ind med en
bukket mast og en ikke startet. Jeg blev
næstsidst. Det var sidste gang i meget
lang tid, jeg sejlede opti.

Ryet om Lynettens dårlige standard

var ikke sådan at få bugt med. Da vi i
ynglingen besluttede at deltage i stæv-
ner, var det til stor morskab og lettelse
for samtlige øvrige klubber i sundet (fra
Dragør til Helsingør). Når Lynetten kom,
var sidstepladsen på plads. Desværre fik
de i stor udstrækning ret. Der var altid
noget, der gik i stykker. Beslag som knæk-
kede eller røg ud af mast/bom. Tovværk
og blokke som knækkede. Vanter der var
fulde af lus og derfor var tapet ind for at
mindske mængden af rifter på hænder,
arme og ben. Vi sejlede i flere år og var i
perioder dagligt på havnen for at repa-
rere, så næste stævne måske kunne gen-
nemføres uden udgåede/ikke startede
sejladser. Heldigvis havde vi Per og Con-
nie, som gjorde alt, hvad de kunne for os.
Men spares skulle der, nu skulle man
have det klubhus, der havde været drøf-
tet så længe.

Vi var en del som opgav og aldrig fik
skiftet de gamle nøgler til barakken ud
med nøgle til juniorlokalet i det nye klub-
hus.

Jeg meldte mig ikke ud, men klubben
gik fra at have været en stor del af mit
liv til at fylde næsten ingen ting. De
næste mange år deltog jeg i lidt stævner
som gast på mine forældres båd.

Sønnen viste til stor glæde for sin Mor-
far og forældre interesse for at sejle. Mor-
far meldte drengen ind og tog ham med
til Lynettens juniorafdeling. Efter en
sæson eller to mente Morfar, at vi som
forældre burde se lidt på forholdene, hvis
vi ønskede, at drengen skulle fastholde
interessen for sejlsport.

Vi fandt tre mennesker Klaus, Marie
og Ruth, som kæmpede en forgæves
kamp for at få afdelingen til at fungere.
Tre mennesker er alt, alt for lidt. Vi
kunne have valgt, at flytte ham til en
anden klub, lade tiden gå og hans inte-
resse dø hen eller deltage og gøre en for-
skel. Vi valgte det sidste på den betin-
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gelse, at jeg ikke ville være med til, at
juniorer sejler i/ med grej som burde være
skiftet/ repareret.

I snart 6 år har vi kæmpet for at få
juniorafdelingen op fra sølet. Vi har haft
ynglingene på værft. Yang var i begyn-
delsen af 90´erne ved at gå ned til et af
klubbens egne stævner. Af grunde, som
jeg ikke forstår, valgte man at lade de
unge sejle i en synkefærdig båd i mere
end 10 år – budgettet skulle jo holdes!
Begge ynglinge er nu i stand til at flyde
efter en bordfyldning samt overholde
bådklassens krav om opdriftrum/ -mid-
ler. Der er næsten nye sejl til ynglingene.

Vi har afskaffet de sidste Falstedjoller
og erstattet dem med 6 nye zoom-8 jol-
ler og 2 nye optimistjoller. Der er med

stor hjælp fra Jan P. Lange indhentet
knap 100.000 fra diverse sponsorer
til medfinansiering af de nye joller
inkl. vogne og andet udstyr.

Vi har reddet masterne til e-jollerne
og sparet 20-25 tusinde til to nye. Vi
har fået den tredje e-jolle gjort sødyg-
tig igen. Købt tre nye let brugte sejl
til e-jollerne for knap syv tusinde (et
helt nyt e-jollesejl koster 6-9 tusinde).
De ”gamle” opti’er er gennemgået og
repareret. Vi har indkøbt en del værk-
tøj, så vi kan udføre mindre reparatio-
ner selv uden at skulle ud at låne
først. Der er indkøbt en trailer, så vi
selv kan transportere følgebåd og på
sigt en yngling.

Vi har stablet et pinsearrangement
på benene sammen SSF, med delta-
gere fra andre østersøklubber som
Tejn. Genindført svømmehals- og
sommertur.

Årets afrigning fremkom med føl-
gende mangler/skader, som skal kla-
res inden næste sæson. Ynglinge:
Yangs mastefod er knækket,
svanehalsbeslaget så slidt, at det er
sejlet, der holder bommen på plads,

og den ene pumpe er stået af. Båden har
næsten 30 år bag sig, Smølfen er 30 år
gammel. Vi har besluttet at skifte maste-
fod på begge. Begge både skal have nye
stag og vanter, og deres nye spilere, har
desværre vist sig at være fra en 2.sorte-
ring og skal have syet samtlige bane-
samlinger (mon de er lavet af en uddan-
net sejlmager?).

E-joller: indkøb af masteposer – så vil
masterne kunne holde flere år frem. Ny
beskyttelsesmateriale til jollevognene.
Nye dækener – de gamle kan næsten
ikke hænge sammen mere.

Zoom 8: Fem jollevogne skal have nye
hjul (er ødelagt pga. slisken, hvor jol-
lerne søsættes, gik i stykker), fire skal
have nye forstykker. Fire covers har små

revner (et cover koster 2-4 tusind), en
bedre kvalitet end de nuværende ønskes
– bedre dug bedre holdbarhed. ’En jolle
skal have nyt svanehalsbeslag. Flere sejl
står til snarlig udskiftning.

Optimist: Covers til de ældre joller er
begyndt at revne, men er også min. 12 år
gamle. Der er ikke covers til alle jol-
lerne, men vi vil gerne kunne overdække
de joller, som ligger ude hele sæsonen.

Følgebåde: årligt motoreftersyn. Daisy
skal gennem anden del af sin motor-
istandsættelse og bliver herefter igen
optimal i brug, håber vi.

Opti-traileren: er desværre blevet ”of-
fentlig ejendom”. Desværre fordi de per-
soner/medlemmer, som låner den, har
ladet presenningen blive væk, lader den
stå mere/mindre fyldt med vand/diverse
materialer til udsmid, smadret lygterne
mm.. Den er mildt sagt så hærget, at den
ikke længere skal hægtes efter min bil.

Derudover er der selvfølgelig den sæd-
vanlige klargøring og vedligeholdelse til

og i løbet af en sæson.
Ved genoptagelse af weekendarran-

gementer, sommertur mm., har vi be-
søgt andre klubber. Vi er alle steder ble-
vet modtaget med åbne arme, tilbud om
lån af klubhus/ juniorhus, gratis bad til
alle mm.. Vi er blevet rost for vore unge
menneskers kundskaber og opførsel.

Når vi er hjemme, får vi ofte skældud.
De unge mennesker larmer, fylder for
meget under tilrigning og afrigning, op-
tager for mange pladser ved grillpladsen,
aftenkaffen/ -badningen ved jollebroen
forstyrres osv. Jeg bliver jævnligt gen-
nem sæsonen spurgt om ”hvorfor er vi
ikke velkomne i vores egen klub?”. Jeg
har endnu ikke fundet et svar. Heller
ikke jeg kan forstå den uvilje, vi møder
alt for ofte, når vi færdes på havnen eller
på vandet i og omkring vores havn. En
holdning, som på ingen måde ses på til-
slutningen på generalforsamlinger gen-
nem tiden til brug af overskudmidler til
indkøb af ting til juniorerne. Så vidt jeg

husker, er ønsker fra junior-
afdelingen altid blevet vedtaget.

Desværre er trænerstabelen
igen reduceret til tre. Vi kan sim-
pelthen ikke nå både at plan-
lægge, undervise og få indkøbt
de nødvendige remedier til ved-
ligehold og udvikling (og dermed
bruge budgettet). Tre er for lidt,
hvis den standard vi gerne vil have
i juniorafdelingen skal oprethol-
des.

Til sidste års generalforsam-
ling blev jeg spurgt, hvorfor Ju-
niorafdelingens budget var sat op
til 130.000. Mit svar var og er
stadig at: jeg mener, Lynetten og
vores grej har en alder, hvor bud-
gettet bør rumme midler til ved-
ligeholdelse, så vi ikke bare bru-
ger midler til indkøb af nyt hver
gang, det gamle er i laser, men at
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det, vi investerer i, er funktionsdygtigt
og til glæde for medlemmerne i så mange
år som muligt.

At spare i budgettet, er at skære alle
vores håb og drømme væk. Jeg hverken
vil eller kan gøre det. Eventuelle
beskæringerne overlades derfor til den
øvrige bestyrelse og næste generalfor-
samlings udmeldinger.

Jeg mener, det er tid til, at medlem-
merne i sejlklubben Lynetten gør op med
sig selv, hvad de vil have, deres klub skal
bestå af. Vil Lynetten have en junior-
afdeling? Hvis ja, hvordan vil vi drive
den? Hvilken standard vil vi tilbyde vo-
res unge mennesker? Hvis nej, skal ved-
tægterne laves om, da det i § 2 står at
klubbens formål bl.a. er at drive junior-
afdeling, og vores optagelsesgrundlag i
Dansk Sejlunion skal efterses.

Selvom det er mig meget imod, at
stoppe midt i et projekt, stiller jeg mit
kandidatur til rådighed i utide, hvis ge-
neralforsamlingen mener, afdelingen kan
fungere optimalt på anden vis end den,

vi har forsøgt udført.
Til slut vil jeg sige tak til alle dem, der

har medvirket til året i juniorafdelingen
især:
– Alle de søde og sjove unge mennesker,
som kan gøre selv den mest grå og våde
dag god.
– Søren og Karsten for jeres store
indsats gennem hele året.

– Bjarne for at få
hjælp med følge-
bådene.
– Restauranten for
sandwich hver onsdag
i sejlsæsonen.
– Neil Pryde Sails for
sponsering af præ-
mier til klub-
mesterskabet.

Tak for 2008 og på
gensyn i 2009.

Lena Skov Andersen
(Juniorleder)

Årets Lynettesejler?
Som en almindelig og rigtigt god tradition i vores
sejlklub udnævnes hvert år en ”Årets Lynettesejler”.

Kender du et medlem, som du mener, har gjort sig
fortjent til denne ærestitel, skal du indgive oplysninger på driftskontoret om
hvorfor du mener det skal være vedkommende, samt navn og medlemsnum-
mer på vedkommende og dig selv.

Bestyrelsen vil så træffe det endelige valg.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Efter en meget
svær begyndelse,
lykkes det at få
et turudvalg op
at stå. Alle i det
bestående ud-
valg havde enten

ikke tid eller ikke lyst til at forsætte
med arbejdet med en ny turudvalgs-
formand. Så det var op ad bakke lige fra
starten af, men heldigvis var der nogle
medlemmer som godt ville gøre et stykke
arbejde til glæde for sejlklubbens med-
lemmer.

Til de medlemmer siger jeg tak for
jeres store hjælp.

Klubudvalget planlagde en pinsetur til
Rå. Vi kontaktede Rå sejlklub for lån af
deres klubhus, men desværre var huset
lånt ud til en af sejlklubberne fra Svane-
møllen.

Nu var gode dyre, da vi var sent ude. Vi
kontaktede klubben i Svanemøllen som
havde lånt huset i Rå, og spurgte om der
var plads til Lynettens Pinsetur i klub-
huset sammen med dem. Svaret kom
prompte. Vi var meget velkomne, det
ville endda glæde dem meget at holde
pinsetur sammen med os, det kunne give
gode venskaber på begge side. Ud fra
dette, planlage vi så pinsetur.

Vi måtte desværre aflyse turen, da der
kun var 3 både tilmeldt. Vi ved godt vi
var sent ude med tilmeldingen, men 3
både, det var skuffende.

Forsommer tur
Efter den aflyste pinsetur måtte vi op på
hesten igen, vi planlagde en forsommer
tur til Dragør, hvor vi havde lånt Dragør

Bådlaugs klubhus. Det var også skuffende,
at der kun deltog 8 både, men vi havde
alligevel en rigtig god weekend i Dragør,
med gril fælles-hygge og shoppe tur i
Dragørs gamle by.

Krebsetur til Flakfortet
Udvalget prøvede at tage en gammel
Lynette tradition op, med at lave krebse-
tur til Flakfortet, vi havde i samarbejde
med Flakfortet fået Dem til at pynte op
og tænde den store grill, hvor folk så selv
kunne komme med deres egen krebs –
kød/pølse eller hvad man nu havde lyst
til.

Men ak her var kun 4 Lynette både
troppet op. Vi havde dog en dejlig aften
med Kastrup sejlklub.

Afriggertur
Sæsonen gik på hæld, så det var sidste
chance for en fælles tur, mens endnu alle
både er i vandet. Vi planlagde afriggertur
til Flakfortet. Men aflyste, da der kun
var 2 tilmeldte både.

Lynette mesterskabet i fiskeri
Turudvalget planlagde fiskekonkur-
rence. I tror det er løgn. En båd tilmeldte
sig, så den blev også aflyst. Man skal
indskyde, at DMI havde lovet 10-12 sek.
meter luft på konkurrencedagen, det
holdt nok mange væk. I Sundet blæste
det dog kun mellem 5 og 8 sek. meter.

Jeg har meddelt bestyrelsen, at jeg
ikke ønsker genvalg. Håber at der er et
medlem, som brænder efter at bestride
denne til tider spændende post.

Turudvalget
Carsten Ljungberg

Årsberetning fra
turudvalget
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Foregår i S/K Lynetten, Refshalevej 200, 1432, Kbh.K
Kl. 19:00-22:00 onsdagene d. 4., 11., 18. og 25. marts 2009

Nu gælder de opdaterede ISAF RRS kapsejladsregler de næste fire år. Der er
nogle ændringer, især omkring mærkerundingerne, og det vil vi godt have,
at du får styr på. Måske er du heller ikke helt stiv i alle de øvrige regler, og
så er der alle fortolkningerne! Er du ny kapsejler, eller har du ikke fået
reglerne lært ordentlig, så er chancen her for at få dem lært. Gaster, der kan
reglerne, er i øvrigt stærkt efterspurgte!

Bo Sørensen og Gunner Juul-Nyholm underviser på dialogform, nu for femte
gang, og vi anvender DS’ autoriserede kursusmateriale. Kurset er åbent for
alle sejlere, og gennemgår hele stofområdet omkring situationerne på
vandet. Vi kommer igennem alle de relevante regler og situationer, og får en
grundig diskussion om aspekter og oplevelser, så du bliver godt klædt på til
enhver kapsejlads. Målsætningen er også, at du så kan bestå Sejlunionens
eksamen på nettet således, at du kan gå videre i DS’ uddannelser til bane-
leder eller dommer.

Tilmelding kan ske på www.lynetten.dk, gerne i god tid. Vi kan maksi-
malt være 35 på holdet.

Prisen for deltagelse i kurset er 300,- kr., dog kun 100 kr. for
medlemmer af S/K Lynetten.  DS publikationen ”Regelkursus” for 2009-
2012 vil være en stor hjælp. Den kan downloades fra DS hjemmeside under
www.sejlsport.dk > Kapsejlads > Kapsejladsregler, og et tryk af den kan
købes på kurset for 100,- kr. - Den første aften har vi et tryk at de relevante
regler i nyeste udgave, pris 50 kr. Hvis DS har den nye regelbog klar, har vi
også den til 100 kr.

Vel mødt!
Bo Sørensen & Gunner Juul-Nyholm

Kursus i kapsejladsreglerne



18 19

Klubhus Vest ”Vestersøhus” er til rådighed for medlemmer og
gæstesejlere, dog således at klublokalet ”Dagligstuen” ikke er til
rådighed, når den er udlejet eller anvendes til klubaktiviteter.

• Der må ikke overnattes i huset.
• Der må ikke trækkes el-ledninger eller vandslange ud af huset til brug på

pladsen.
• Der må ikke renses fisk i baderummene.
• Medlemmer og gæstesejlere kan, på eget ansvar, medbringe og tilberede

deres egen mad samt nyde egne drikkevarer.
• Rygning er tilladt indendørs i Klubhus Vest ”Vestersøhus”.

Klublokalet
Klublokalet står først og fremmest
til rådighed for klubbens medlem-
mer og klubaktiviteter.

Husets inventar og møbler står,
under brugers ansvar, til disposition.

Ved skader på lokale eller inventar
kontaktes kontoret hurtigst muligt,
således det kan aftales, hvordan ud-
bedringen kan foretages.

Udlejning af klublokalet og køk-
ken (herefter kaldet lokalet)
Fuldgyldige medlemmer (herefter
kaldet lejer) kan leje medlemslokalet
til private fester eller arrangemen-
ter, når der ikke afholdes klubakti-
viteter. Medlemsreservation kan ske
indtil 12 måneder forud ved henven-
delse til kontoret med oplysninger
om medlemsnummer og formål. Re-
servationen skal af kontorets perso-
nale indføres i reservationsbogen.

Lejer betaler kr. 1.000 kr. i deposi-
tum og kr. 500 i leje for lokalet. Re-
servationen bekræftes skriftligt.

Lokalet kan ikke lejes i marts og
april.

Lokalet kan kun lejes til brug for

Husorden for Klubhus Vest ”Vestersøhus”

egne fester. Det må ikke lejes til at
afholde andres fester, hvilket vil blive
betragtet som misbrug af medlem-
skabet.

Lejer skal 8 dage før, ved opslag på
udvendige døre, varsle at lokalet er
udlejet.

Lejer skal være til stede under hele
arrangementet og vil blive holdt an-
svarlig for skader, som måtte blive
forvoldt af lejer eller dennes gæster i
lejeperioden.

Lokalet skal afleveres rengjort og
støvsuget, og alle affaldsbeholdere el-
ler affaldssække skal være tømt, li-
gesom al emballage og lignende skal
fjernes fra lokalet og anbringes i
havnes affalds- eller flaskecontainere.

Toiletter og gang
Toiletter og gang er til rådighed for
medlemmer og gæstesejlere og kan
ikke udlejes.

HUSK! overalt i huset: ryd op
efter dig.

Klubhusudvalget
Sejlklubben Lynetten

Klubhuset er til tider en vanskelig stør-
relse at tumle med, både for mig / udval-
get men i særdeleshed også for vort per-
sonale. Jeg må desværre erkende at der
blandt de besøgende i vort klubhus er
nogle uheldige elementer, som mishand-
ler vores fælles faciliteter, jeg kan ikke
begribe at man nogle gange om året skal
opsætte brusere, toiletsæder ol. Det kan
da ikke være svært at forstå at man selv
er med til at betale den unødvendige
merudgift som man påfører klubben.

Men på baggrund af mit brok i den
anledning, vil der med al sandsynlighed
blive sat ”faste” brusehoveder op, og for
at spare på slamsugerregningen vil vi
løbende udskifte toiletterne så vand-
mængden forøges da gennemstrømnin-
gen i afgangs- rørene er for ringe med
tilstopning og lugtforurening til følge.
Døren til vaskeriet vil blive udskiftet
snarest, tillige med tørretumbler og va-
skemaskiner da disse er slidt op efter
mange års brug. Så jeg vil håbe at med-

Året der gik omkring klubhuset
lemmerne fremover vil behandle klub-
huset ordentligt, det er jo deres eget. I
restaurantens køkken har vi for et større
beløb måtte udskifte opvaskemaskinen,
den gamle var slidt op efter 15 års brug.

Med hensyn til Vestersøhus, skulle der
gerne i løbet af dette år blive malet,
dette har Carsten Ljungberg gerne villet
tage sig af sammen med brugerne af
Vestersøhus. Et eftersyn og reparationer
af baderummene er også i støbeskeen.

Med venlig hilsen
Klubhusudvalget v.

Erling Andreasen
1745.

Vestersøhus
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Opfordring
Vi er 6 medlemmer i kapsejladsudvalget,
men vi hører meget gerne fra flere med-

lemmer, der også har lyst til at deltage i
kapsejladser ”for enden af startlinien”.

Samarbejde i klubben omkring Kap-
sejlads
Ud over medlemmer af kapsejlads-
udvalget har mange andre klubmedlem-
mer bidraget til at få afviklet klubbens
kapsejladser på en god måde: den trofa-
ste besætning på dommerbåden: Svend
Ravn, Jørgen Gringer, Hans Ove Dyring,
Tom Nilsen.

Også vores friske juniormedlemmer har
givet en hjælpende hånd på vore gummi-
både: tak til Lena, Signe, Desiré, Vibeke
og Thomas.

Med venlig hilsen
Rahlf  Nielsen

Kapsejladsudvalget

Det forløbne år i
festudvalget har væ-
ret et turbulent og slid-
somt år, nogle udvalgs-
medlemmer er faldet

fra og andre er kommet til og til dem
alle vil jeg som udvalgsformand sige dem
og vores anonyme hjælpere et stort TAK!
For uden den indsats som I har ydet var
det aldrig gået. Så! TAK SKAL I HAVE
for hjælpen i klubhus- og festudvalget:
Lis Olesen – Benny Jensen – Boris Dams-
gaard -  Nils Petersen – Kai Gøtsche –
Preben Pold. Og de frafaldne ”engle” Ka-
rin Hansen Dedustos – Sili Lien. Og en
særlig tak til vor altid hjælpsomme og
imødekommende restaurant og dens per-
sonale.

Året startede med stander op lørdag
d. 12. april. De fremmødte medlemmer
myldrede ind i ”Bestikket”, hvor vi havde
gjort vort bedste for at arrangere bor-

Årets gang i festudvalget
dene, så de fremstod pænt og indbydende
for medlemmerne. Der var udskænkning
af øl og ”Lynettesæt” i rige mål, og der
var smurt lidt mundgodt til kaffen. Det
hele ledsaget af liflig musik, jo alt i alt
en god fest, hvor der var fremmødt ca.
100 medlemmer.

Så kom vores ”svendestykke” 30 års ju-
bilæumsfesten den 31. maj. Den havde
en planlægningstid på ca. 3-4 mdr., og det
blev (efter vores mening) et brag af en
fest. Der var 450 fremmødte medlemmer
i højt solskinsvejr, pladsen var jævnt over-
strøet med øl og pølseboder, pigegarde,
cirkus, ponyridning og meget andet.

Juniorafdelingen med ihærdige Lena
Skov Andersen i spidsen havde ”kapsej-
lads” i forhavnen, hvor mangen et ”fyl-
digt” bestyrelsesmedlem klemte sig ned
i en OK jolle til megen moro for tilsku-
erne. Vor næstformand Karin Jakobsen
svingede pølser over disken af hjertens

Året 2008 var på kapsejladsområdet et
”normalt” år for Sejlklubben Lynetten.  

Sæsonen startes som sædvanlig med
udlægning af vores 6 kapsejlads bøjer –
Igen med det gode skib, Margrethe, men
denne gang i en istandsat og velfunge-
rende udgave.

 

Aftenmatch
Der er gennemført 15 aftenmatcher og
et klubmesterskab bestående af 4 sej-
ladser. Deltagelsen har været på nogen-
lunde samme niveau som foregående år.

Mærsk Cup
Traditionen tro var vi igen med til at

Årsberetning fra Kapsejladsudvalget 
gennemføre Sejlklubben Syvstjernens
klubmesterskab – vi stiller med dom-
merbåd og en gummibåd samt besæt-
ninger. Et hyggeligt stævne der altid føl-
ges op med en god fest.

Amagercup
I 2008 havde Amager-klubberne om-
kring stævnet valgt at ændre på koncep-
tet: Vi forlod weekendstævneformen til
fordel for 2 enkeltdagsstævner: Et Ama-
gercup stævne i juni med S/K Lynetten
som vært og et Amagercup stævne i sep-
tember med Kastrup Sejlklub som vært.

Samtidigt havde vi valgt at gøre DH
distancebanen mere udfordrende: Mange
mærkerundinger og spændende op/ned
ben sidst i sejladsen – det fik vi ros for. Så
denne form bliver gentaget i 2009.

Stævnet giver et lille overskud bl.a.
på grund af god sponsor støtte fra Øst-
ersøkredsen, Motorola Danmark, Tempo
Både, Aug. Olsen´s Eftf. Quantum Sails,
Munch´s Auto og vores lokale Lynettens
Bådservice – Tak for det.

Snecup
Traditionen tro afholdtes SneCup 2. ju-
ledag – denne gang med 10 tilmeldte

både – en fordobling i
forhold til sidste år.
Også i år med Helge
og Spar Es som dom-
merbåd.

Fra udvalget
Udvalget er i årets løb
blevet udvidet med et
yngre medlem, Ras-
mus Skov, H-båds sej-
ler.

→
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Deltagere: Alle undtagen Carsten
Ljungberg, Benny Espenhain & Georg
Niemann

Godkendelse af dagsorden: Dagsor-
den blev godkendt

Godkendelse af referat af bestyrel-
sesmøde den 10. november 2008:
Referatet blev godkendt.

Meddelelser: Bestyrelsen drøftede til-
bagemeldingerne og de konstruktive for-
slag fra medlemsmødet den 17. novem-
ber.
Følgende medlemsmøder blev herefter
fastlagt for 2009: Torsdag den 14. maj &
Tirsdag den 20. oktober

Regnskab og budget: Posterne i bud-
get 2008/2009 blev gennemgået og det
blev besluttet at Bjørn Pedersen sam-
men med Rahlf Nielsen fremlægger for-
slag til korrigeret (beskåret) budget på
næste bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen drøftede bl.a. havnens ser-
viceniveau - bemanding af søjlekranen,
åbningstider m.v. og evt. behov for an-
sættelse af yderligere en havneassistent.
En sådan beslutning vil betyde forslag
om kontingentforhøjelse på generalfor-
samlingen i februar.

Generalforsamling 2009 – valg til
bestyrelsen:
Fungerende kasserer Niels Bjørn Peder-
sen søger valg til denne post for 2 år
Fungerende formand for Havneudvalget
Bjarne Carlsen søger valg til denne post
for 1 år (vælges ordinært i lige årstal)
Benny Andersen afgår som sejlerskole-

chef efter 6 år på posten – der skal væl-
ges ny sejlerskolechef for 2 år
Carsten Ljungberg ønsker ikke genvalg
som formand for Turudvalget – der skal
vælges ny formand for Turudvalget for 2
år.
Erling Andreassen søger genvalg som for-
mand for Klubhusudvalget og Karin Ja-
cobsen søger genvalg som sekretær.
Der skal desuden vælges en bestyrelses-
suppleant for 2 år samt en kasserersup-
pleant for 1 år.

Medlemshenvendelser: Omstændig-
hederne omkring en væltet båd i forbin-
delse med landsætning blev drøftet.

Kort status fra udvalgene og redak-
tøren: Punktet blev udsat til næste mø-
de.
Aktivitetsplan
a. Vedtægtsændringer
b. Omdisponering af havnens landarealer
c. Følgegruppe – havnens lokalplan

Eventuelt:  Der var ikke noget til dette
punkt.
Næste møde: Næste bestyrelsesmøde
bliver onsdag den 7. januar, kl. 19:00.

Referat af bestyrelsesmøde
den 1. december 2008

lyst, medens ”ungersvende” af blandet
herkomst betjente ølhanerne med stor
flid, ledsaget af musik fra div. instru-
mentale lydkilder, vi nåede at servere
varmt mad til alle på ca. 20-25 minut-
ter, så i det store hele en god fest, og tak
for det fine fremmøde.

Jeg skal også i forbifarten nævne Sankt
Hans Aften som, på trods af en kraftig
blæst, blev afholdt på den underste ter-
rasse i vindfanget ved vort klubhus. Her
havde vi skærmet af for vinden og tændt
grillen, og henad aftenen kom ca. 50 med-
lemmer med gæster ”luskende” med
medbragte bøffer, øl og rødvin. Et par
medlemmer havde en tudetarm (harmo-
nika) med, en guitar solo og fløjtespil
blev det også til, ja alle bidrog til hyggen,
så vi fik en dejlig aften trods vejret, også
her vil jeg takke for det pæne fremmøde
og håber på, at vi i år bliver endnu flere,
det hygger sgu’.

Ja, så kom vi frem til stander ned den
8. november. Den blev lidt mere ”sty-
ret” fra vor side, da vi med erfaring fra
stander op, må erkende, at der desværre
er nogle medlemmer som ikke har pli’
og tror, det er en frokostinvitation, de er
inviteret med til. NEJ venner, det er en
lille erkendtlighed fra klubbens side som
tak for dette års samvær, men på trods af
dette fik vi en dejlig dag med liflig mu-
sik, frit løbende fadøl til kl. 17:00. Her-
efter skulle man selv betale for en mid-
dag og hygge med medlemmerne, des-
værre smuttede alle ”gratisterne”, men
vi var nogle, som holdt stand og fik en
dejlig aften med dans og muntert sam-
vær til kl. 1:30.

Juletræsfesten for børn og voksne var
også en god fest, børnene fik gaver og
godteposer af julemanden, der blev tryl-
let og danset om juletræet, som stod så

smukt, så selv bedsteforældre fik blanke
øjne. Så 24 børn og deres medbragte
voksne fik en dejlig oplevelse godt bi-
stået af gløgg, æbleskiver og musik. Her
var vi ca. 140 personer, hvoraf nogle spi-
ste en dejlig buffet i restauranten, så
også her må jeg sige tak til de frem-
mødte medlemmer, som var med til at
skabe festen.

Så! Tak for i år, håber vi ses mange
flere gange i 2009, hvor vi igen vil prøve
at skabe gode rammer for vores fester,
MEN husk I skal ved jeres fremmøde
selv skabe festen, stor som lille.

Og lad nu være med at pive over et par
kroner til middagen/musikken til vore
fester, det er for vi kan få det sjovt og
hyggeligt sammen. Så mød op og vær
med, det er en del af klublivet.

Med venlig hilsen og tak
Klubhus og festudvalgsformanden

Erling Andreasen 1745.
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Frist for materiale, beretninger m.v. som
skal med i GF LynetteNyt skal sendes
til redaktøren senest den 16. januar

Restauranten: Karin Jacobsen orien-
terede om samarbejdet med restauran-
ten.

Personaleforhold: Karin Jacobsen ori-
enterede om resultatet af de årlige løn-
forhandlinger med personalet.

Kort status fra udvalgene og redak-
tøren
Rahlf Nielsen – Kapsejlads
Den 26. december blev der traditionen
tro afholdt Sne-Cup. I år deltog 10 både
– dobbelt så mange som sidste år.

Lena Skov Andersen – Juniorudvalget
Det er igen i år lykkedes at få bevilget
tilskud til juniorarbejdet fra Københavns
Kommune.

Erling Andreassen – Klubhusudvalget
I forbindelse med klubbens fester, hvor
man gerne vil have mange deltagere med,
foreslås det at få syet en presenning (og
stativ), som kan opsættes mellem sydsi-
den af klubhus Øst og den faste over-
dækning, hvormed der kommer et større
overdækket udendørs areal. Denne løs-
ning skal erstatte leje af festtelte og ek-
sempelvis gøre Skt. Hans festen mere
”vejrbestandig”. Bestyrelsen gav sin op-
bakning til, at Erling Andreassen arbej-
der videre med ideen.

Aktivitetsplan
Vedtægtsændringer
Omdisponering af havnens landarealer
Følgegruppe – havnens lokalplan

Eventuelt: Der var ikke noget til dette
punkt.
Næste møde: Mandag den 2. februar
2009

Deltagere: Alle

Godkendelse af dagsorden: Dagsor-
denen blev godkendt

Godkendelse af referat af bestyrel-
sesmøde den 1. december 2008: Re-
feratet blev godkendt.

Meddelelser: Ingen meddelelser

Regnskab og budget: Bestyrelsen be-
sluttede at fremlægge et forslag til bud-
get for 2008/2009 med uændret kontin-
gent og et budgetteret overskud op
425.000 – det vil sige hovedparten at de
estimerede indtægter fra nye kontrak-
ter ikke anvendes til finansiering af den
almindelige drift. Dette budgetforslag
betyder mere snævre budgetter for ud-
valgenes aktiviteter.

Bjarne Carlsen, Havn og Plads gjorde
opmærksom på, at større dele af Øst-
molens træværk er udskiftningstjenst-
ligt, og fordi det først er konstateret på
nuværende tidspunkt, har udgiften her-
til ikke indgået i de hidtidige budget-
drøftelser.

Bestyrelsen drøftede desuden behovet
for ansættelse af yderligere en havne-
assistent. Der er ikke på nuværende tids-
punkt tilstrækkeligt overblik til at vur-
dere behovet/serviceniveauet. Under alle
omstændigheder ville en sådan beslut-

ning betyde kontingentforhøjelse for at
kunne gennemføres. På generalforsam-
lingen vil medlemmerne blive præsen-
teret for hvilket serviceniveau, der kan
leveres med den nuværende bemanding.

Generalforsamling 2009: Benny Es-
penhain meddelte, at han fratræder som
formand, idet han fremover har fast bo-
pæl i Frankrig. Suppleant Kaare Thom-
sen indtræder i bestyrelsen som formand
frem til Generalforsamlingen.

Der er valg til nedenstående poster i
bestyrelsen på generalforsamlingen, idet
bestyrelsen kunne konstatere, at der ikke
fra bestyrelsens side kan stilles kandi-
dater til adskillige ledige poster:

Ordinære valg for 2 år (ulige årstal)
Kasserer – Niels Bjørn Pedersen er villig
til valg
Sekretær – Karin Jacobsen er villig til
genvalg
Skole chef – ingen kandidater
Turudvalgsformand - ingen kandidater
Klubhusudvalgsformand – Erling Andre-
assen er villig til genvalg
Én bestyrelsessuppleant - ingen kandida-
ter

Valg for 1 år (ordinære valg i lige årstal):
Formand – Kaare Thomsen er villig til
valg
Havneudvalgsformand – Bjarne Carlsen
er villig til valg
Én bestyrelsessuppleant - ingen kandida-
ter
Èn kasserersuppleant - ingen kandidater

Referat af bestyrelsesmøde
den 7. januar 2009

Karin
Jacobsen,
sekretær
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indlægget. Så lad dette være en opfod-
ring til alle debatører: Prøv at overveje
om det du skriver har interesse for en
meget stor del af medlemmerne eller om
det kun er din egen kæphest, du skriver
om. Prøv tillige at overveje, om du har
udtømt alle andre muligheder herunder i
særdeleshed at kontakte de involverede
og ansvarlige parter direkte.

Bare en lille historie
Jeg er forholdsvis ny i havnen og har
derfor ikke lært mig alt endnu.

Min båd kom godt op og den er blevet
pakket ind efterhånden, men ikke uden
problemer.

Jeg har lavet et stativ af en del lægter
der alle er høvlede og olierede, og passer
helt præcist til en bestemt plads på bå-
den, med huller etc.

Da min søn og jeg kom ud for at pakke

båden ind i presenning, manglede der
desværre en af de helt lange 4 meter
lægter.

Vi måtte derfor forbi tømmerhande-
len, og et værksted, og brugte tre timer
ekstra af vores tid (samme dag havde jeg
60 års fødselsdag), så det var ikke den
bedste dag med de gode overraskelser.

Troede da ikke at man skulle til at
låse gamle lægter fast med wire ”også”
Smiler (trods alt).

Men nu ligger båden godt, og glæder
sig til igen at komme på vandet primo
maj 09.

Medl.nr. 5323
Jan-Erik Messmann

Debatsiden:

Censur?
Lynettens Bådservice har i Lynettenyts
decemberudgave gjort et stort nummer
ud af, at der har været afholdt et infor-
mationsmøde om bådelektronik hos
Hellers Yachtværft. På opfordring stil-
lede H.Y. faciliteter samt forplejning gra-
tis til rådighed udenfor normal åbnings-
tid. Foredragsholder var Valter Fenger
fra Furuno, og han holdt et sobert og
informativt foredrag på det i øvrigt vel
besøgte møde, hvor også mange lynette-
medlemmer var til stede.

Østersøkredsen under Dansk Sejlunion
stod som arrangør, og for at ”lokke” med-
lemmerne til, så omtalte man (desværre,
viser det sig) arrangementet i positive
vendinger i de indkaldelser, der var trykt
i Lynettenyt.

Denne ”gratis” omtale er faldet Ly-
nettens Bådservice for brystet, idet de
tilsyneladende mener, de har monopol
på at blive positivt omtalt i Lynettenyt.

Lynettenyt er et medlemsblad pri-
mært for lynettesejlere, og deri må man
skrive, hvad man vil inden for lovgivnin-
gens rammer. Klaus Schlichters forsog
på at presse redaktionen er at gå i meget
små sko. At formanden for sejlklubben
nu synger med på omkvædet er at svigte
medlemmerne.

Lynettens Bådservice bruger mange
kræfter på at sikre, at der udadtil er lige
konkurrence for alle (læs erhvervsdri-
vende), og det skal jeg da gerne komme
mere ind på ved en kommende lejlighed,
men mon ikke alle ville være bedst tjent
med, at de rettede den meget negative
energi til noget positivt til glæde for
deres egen forretning og medlemmerne.

Med venlig hilsen Bent Slatkewitz,
medl. nr. 873

(ansat hos Hellers Yachtværft)

Redaktøren tillader sig følgende kom-
mentar til ovenstående debatindlæg:
Denne sag har nu været behandlet fra
begge sider og yderligere debat om emnet
bør efter min mening foregå enten direkte
og privat eller på klubbens medlemsmø-
der. Måske især i lyset af det næste ind-
læg.

Et juleønske
Først og fremmest vil jeg gerne takke dig
for udgivelsen af et fint blad, og det ar-
bejde du derved lægger i klubben. Jeg
vil gerne komme med et lille juleønske.

Der bliver gang på gang skrevet ind-
læg, der efter min mening, skaber en
dårlig stemning blandt læserne. Senest
måtte sejlerskolen stå for skud, fordi et
medlem har været utilfreds med vente-
tiden ved mastekranen. Rigtig nok, at
en båd skal være „klargjort“ inden bå-
den placeres ved mastekranen, men en
henvendelse til sejlerskolens leder, ville
måske have været mere passende.

Normalt er jeg ikke tilhænger af cen-
sur, men når der gang på gang bliver
kastet med mudder i „Lynette Nyt“, sy-
nes jeg alligevel, at der bør være grænser
for hvad der bør udgives.

Personligt synes jeg i hvert fald, at nogle
af debatindlægene er uanstændige, og
jeg ved, at der er en del medlemmer, der
er godt trætte af at læse disse negative
indlæg, der især rammer de medlem-
mer, der yder en fantastisk og frivillig
indsats for klubben. Måske kunne det
tages op i bestyrelsen?

MVH Werner Thomas Mathies

Redaktionens kommentar: Personligt
kan jeg være meget enig med Werner hen
ad vejen og indimellem ”snitter” jeg da
også et par ukvemsord og et par stavefejl
ud af et indlæg, men generelt bør overve-
jelsen helst foretages af den, der skriver
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Vi har spurgt om status på manglende
pligtarbejde. Det fremgår, at der er
mindst 6892 skyldige timer (der mang-
ler muligvis at blive opført nogle af de
nye kontrakter). Det svarer til mellem
3½ og 4 årsværk. Der foreligger ikke en
opgørelse over hvor ”gamle” timerne er.
Det oplyses, at medlemmerne er til-
skrevet, at de skal henvende sig på kon-
toret med henblik på at erlægge timerne,
da de i modsat fald vil blive faktureret
300 kr. pr. time.

Der er behov for en beslutning om, hvor-
ledes disse skyldige timer ”materialise-
res”  – enten i form af planlagt (nødven-
digt) arbejde i klubbens interesse eller i
form af kontant betaling, og der er behov
for, at beslutningen er klar og tydelig for
alle nye (og gamle) medlemmer.

Kritiske revisorer:
Hans Peter Brædder, Medl.nr: 2610
Bodil Vestergaard, Medl.nr: 4794

(Underskrifter forefindes på original-
dokumentet).
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Erik MortensenErik MortensenErik MortensenErik MortensenErik Mortensen
Kirstinehøj 25 B, 2770 Kastrup
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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

De kritiske revisorer, Hans Peter Bræd-
der og Bodil Vestergaard har den 12. ja-
nuar 2009 gennemgået udkast til regn-
skab for perioden 1.10.07-30.9.08  og
har følgende bemærkninger:

Udkast til regnskab er dateret den 12.
januar 2009 og den statsautoriserede re-
visor har således ikke færdiggjort regn-
skabet således som beskrevet i vedtæg-
ternes §13 og 14. Vi finder, at bestyrelsen
fremover må sikre, at regnskabet er fær-
diggjort og revideret inden årets udgang.
Hvis ikke det nuværende revisionsfirma
kan levere denne ydelse, må det overvejes
at skifte til anden revisor.

Af udkastet fremgår, at årets resultat
for Foreningens drift udviser et under-
skud på 312.135,86 kr.

Vi kan konstatere, at de samlede ind-
tægter i form af kontingenter er 187.851
kr. mindre end forventet, og har derfor
ønsket en belysning i udviklingen af
medlemmer med plads. Det fremgår her-
af, at antallet af ledige pladser i havnen
er steget fra 8 til 13 i løbet af året, hvil-
ket ikke kan forklare differencen. Der
har i løbet af året været en del rokerin-
ger og 29 udmeldte (heraf 6 på grund af
død). Der er tegnet 38 nye kontrakter.
Det fremgår tillige, at 10 er slettet på
grund af restance. Administrator Bonna
Madsen oplyser, at kontoret fortsat er i
gang med at ”rydde op” i medlemmer,
der er i restance, hvilket er tilfredsstil-
lende, så der kan opstilles retvisende bud-
get for klubbens faste indtægtsgrundlag.

Det er oplyst, at det samlede beløb på
de kreditnotaer som er fratrukket ”kon-
tingent med havn” og ”kontingent uden
havn”, altså debitorer med restance som
løbende er blevet faktureret kontingent,
men som er udmeldt enten af den ene

eller anden grund udgør i alt 77.524,08,
fordelt med :

Kontingent uden havn = 50.260,75 og
Kontingent med havn =  27.263,33

Medvirkende til underskuddet har væ-
ret merudgifter på renovering af klub-
hus Øst, hvilket til dels var forventelige
som følge af generalforsamlingens og be-
styrelsens beslutninger i forhold til for-
pagter af restauranten.

Det konstateres, at udgiften til klub-
bens jubilæumsfest beløber sig til
237.595 kr. Sagen har været drøftet i
bestyrelsens møder den 10. marts 2008,
hvor det blev besluttet at afsætte 145-
165.000 kr. Festen skulle erstatte ”tak-
sigelsesfesten” og det hertil budgette-
rede beløb på 60.000 blev ”sparet”. Det
blev i bestyrelsen besluttet, at medlems-
prisen for medlemmer var 50 kr. og for
gæstesejlere 98 kr. Vi har ikke gennem-
gået, hvor mange deltagere, der var i hver
kategori. Det er vores opfattelse, at udgif-
ten har en størrelsesorden, så sagen burde
have været drøftet på generalforsamlin-
gen.

For så vidt angår Havnens drift har vi
gennemgået udgifterne til ”Margrethe”,
som uforudset har haft behov for nyt ror,
motorreparation m.m., hvilket er taget
til efterretning.

Bådhåndteringsprojektet fremstår
med store ubudgetterede udgifter. En
skade på kranen gjorde, at den i en pe-
riode ikke kunne anvendes, og den kon-
krete brugerbetaling udgør således kun
98.128 kr.

I forhold til beslutningen om renove-
rings-/ vedligeholdelsesprojekt af broerne
kan vi konstatere, at der har tidligere
været afsat samlet (incl. el-arbejde)
150.000 kr., hvoraf 85.000 kr. ikke er
anvendt.

Revisionsprotokol
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24/2 Ordinær generalforsamling
14/3 Taksigelsesfest (for samtlige udvalg)

11/4 Stander hejsning
14/5 Medlemsmøde i Bestikket
30/5 Medlemsfest
23/6 Sct. Hans aften med fællesgrill
20/10 Medlemsmøde i Bestikket
14/11 Stander ned.
5/12 Juletræsfest

Hvis man ser bort fra taksigelsesfesten, som kun
er for dem der er aktive i et eller flere udvalg, så
er der adgang for samtlige medlemmer til samt-
lige aktiviteter. Der kommer næsten sikkert flere
aktiviteter på kalenderen i løbet af 2009, men
dette skulle udgøre rammerne for at godt år.
Både Lynette Nyt og hjemmesiden kommer med
flere detaljer i løbet af året.

Aktivitetskalenderen
2009


