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Hjælp søges

Som man kan se længere inde i bladet,
har der igen været forandringer i besty-
relsen. To bestyrelsesmedlemmer er gået
ud og der er ikke flere suppleanter. No-
gen kunne tænke at man så pr. automa-
tik burde indkalde til en ekstraordinær
generalforsamling, blot for at få supple-
ret bestyrelsen. Bestyrelsen har beslut-
tet sig til IKKE at gøre dette, og det
virker fornuftigt. Som vedtægterne er
nu, skal der ikke blot vælges et bestemt
antal personer, men der skal vælges per-
soner, der vil stille sig i spidsen for speci-
fikke udvalg. Hvis dette skal gå godt,
skal det dreje sig om folk, der har en
særlig lyst til disse specielle opgaver.
Dem finder man ikke en aften i et møde-
lokale, hverken ved en ekstraordinær ge-
neralforsamling eller ved den ordinære
generalforsamling til foråret. Det skal
overvejes grundigt og det tager tid. Men
som alle andre, håber jeg på at vi finder
hjælp ude blandt medlemmerne til at
fylde de manglende poster ud. Det er
vigtigt arbejde der udføres, i særdeles-
hed har juniorudvalget et vigtigt job at
gøre. Indtil nu har Lena Skov Andersen
udfyldt denne post flot og klubben skyl-
der hende tak for indsatsen i de for-
gangne år. Også Lynette Nyt har haft
stor glæde at de gode beskrivelser fra
arbejdet, tak for det.

Og når vi nu er ved det, så kan man
læse på klubbens hjemmeside (eller man
har kunnet læse), at turudvalgsforman-
den er gået efter en hidsig mail-debat
med redaktøren. Og hvad skal det nu til
for? Sagen drejer sig om den artikel, som
jeg skrev for at par numre siden om ryg-
ning på Vestersøhus. Heri angav jeg, og
jeg indrømmer at dette var fejlagtigt, at
bestyrelsen var enig om, at reglerne
gjaldt for Vestersøhus, som for alle andre
offentligt tilgængelige lokaler, men det

er rigtigt, at der ikke kan omtales en
enighed, når man netop valgte ikke at
behandle en modtaget anonym med-
lemsklage. Det, som jeg henviste til var
enkelte medlemmers personlige udsagn
og de er ikke er ført til referat. Men jeg
vil personligt gerne stå ved min artikel
og vil som konsekvens af dette fremsætte
et beslutningsforslag til den næste ge-
neralforsamling, der anerkender at
Vestersøhus er offentligt tilgængeligt og
dermed omfattet af rygeloven. Det er
der mange grunde til, blandt andet, at
huset udlånes og udlejes til både med-
lemmer og gæstesejlere. Det er også det
eneste af vores klubhuse, der rummer et
køkken til medlemmer og til gæster.
Vestersøhus er i øvrigt netop er sat pænt
i stand, og det bør vi passe på.
Fortsat god sommer.

Georg Niemann, Redaktør
Georg@daab.dk
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30 år, det skal fejres… Og det blev
det på flotteste vis.

Sjælland Rundt er en lang, hård, men
fuldstændig fantastisk sejlads hvis den
arter sig efter ens eget ønske. Det var
netop sådan en sejlads vi havde rundt
om Sjælland her i 2009.

Turen begyndte godt allerede midt på
ugen, da vejrudsigten lovede sol, 8 s/m og
vind fra øst drejende til nordøst i løbet af
søndagen. Det vil sige spiler fra start til
et godt stykke ned i Storebælt. Derefter
kryds gennem det sydsjællandske og en
foran for tværs fra Stevns og hjem. Ingen
problemer – ren hygge og afslapning.

Det var i princippet også således det
foregik – blot med enkelte modifikatio-
ner, op og nedture, masser af vind og
absolut vakuum.

Fredag morgen blev brugt til forbere-
delse, pakning af båd og mental forbere-
delse i form af næringsfyldt morgen com-
plet a’ la Statoil. Vejret var perfekt, gan-
ske som starten og de tre deltagende X-
79’ere var helt med fremme fra starten.
Efter godt en times sejlads blev spileren
sat og fra Hornbæk var det platlæns, 8
sekundmeter og 25 grader. Kan man øn-
ske sig mere ud over en ændring af
Scankappens latterlige lave DH-mål og

Sjælland rundt 2009
måske en solbadeglad kvindelig gast.

Tiden gik og de store både blev tilpas
længe blot små prikker i horisonten.
Essexgirl hentede os ca. en time før
Sjællandsodde og efterfølgende kom de
lidt større søstre fra den sønderjyske X-
familie. Snekkeløbet blev gennemsejlet
samtidig med søster Laxen fra Vedbæk
efter en velfortjent gang hjemmelavet
sømandsmad. Der blev faldet af og skå-
ret let mod Sejerø kl. ca. 18.00 – 6 timer
foran sidste års tid, hvilket skyldes no-
get nær en halv dags mod/ingen vind.

Spileren blev taget ned efter Sejerø og
genuaen hevet fra en sommervarm og
endnu tør kahyt. Mod Røsnæs tog vin-
den til og der blev foretaget et flyvende
forsejlsskift hvilket på forunderlig vis
resulterede i en gennemblødt storsejls-
trimmer – i tyve grader og skyfrit vejr.
Der sendes venlige tanker til resten af
en tør besætning.

Det fantastiske ved netop Sjælland
Rundt 09 var det meget meget tætte
race mellem de tre fantastiske 79’ere.
Som perler på en snor gik turen foran for
tværs mod monumentet ved Korsør, hvil-
ket blev passeret kl. ca. 04.00 – behørigt
med hurraråb … eller hvad man nu el-
lers vælger at dele med omverdenen ef-

ter 18 timer på søen –
en hyldest til det kvin-
delige ”køn”.

Efter broen gik vi på
bidevind gennem Ager-

sø sund, over Karrebæksminde bugt mod
broerne ved Vordingborg. Vinden var til-
tagende og vi ramte broerne på kryds.
Det var nu herefter vores tidligere
jordomsejler og nuværende navigatør
skulle stå sin anden store eksamen. Den
første var madpakkerne hvilket blev kla-
ret på et niveau, hvor selv Ida Davidsen
burde føle sig decideret truet på hendes
hverv. Nu var det guidet tur på kryds på
ualmindelig lidt plads i megen vind.
Overordentlig spændende sejlads med
en, for skippers vedkommende, meget
modig og dristig navigatør. Pøblen - som
i os der ikke betaler regningerne - synes
det var fantastisk. Det var tillige her
skippers bror blev træt … første gang.

Det adrenalinfyldte ridt forbi Møn og
Langø blev ekstra spændende grundet

en fuldstændig frygtløs besætning på
Berntsen – Den 236. Berntsen var enten
ualmindelig godt kendt, ualmindelig
kolde ellers havde de blot glemt deres
søkort. Forslagene var mange, men re-
spekten var der i høj grad og var med til,
at gøre resten af sejladsen yderst nerve-
pirrende.

Vi svingede rundt og drog ud i Faxe
Bugt på en halvvind, morgensol og mel-
lemluft.

Elastikeffekten er et amerikansk be-
greb brugt i detailverdenen. Det kan også
med let overføres på en klubejet X-79 fra
Hellerup. Under halvvindssejladsen fra
Fakse bugt og op til og igennem Køge
bugt var den mest brugte sætning om
bord: ” Nu sætter vi dem – de kommer

aldrig tilbage”. Men det gjorde
de indtil Dragør – og så lå de
parkeret. Vi søgte ud i starten af
Øresund – Berntsen gik under
land … og lå stille.

Og så lå vi stille. Vindmøllerne
på Middelgrunden pegede i hver
sin retning – det samme gjorde
vindpilene på den store gruppe
af store både, vi hentede i netop
dette gigantiske vindhul. Til

EssexGirl blev første båd
på den store bane

Den 367 er ikke uvant
med at lægge sig
forrest i feltet, fra
Thile cup 2008
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Karin
Jacobsen,
sekretær

Referat af bestyrelsesmøde
den 8. juni 2009

Deltagere: Alle undtagen Niels Bjørn
Pedersen & Jacob Lefevre

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt

Godkendelse af referat af bestyrel-
sesmøde den 11. maj 2009
Referat blev godkendt.

Meddelelser
Niels Bjørn Pedersen har gjort opmærk-
som på, der er et udestående med R98,
der skal samles op på. Sagen er tidligere
drøftet med Peter Ramlau. Kaare Thom-
sen og Bjarne Carlsen følger op på sagen.
Bjørn er i bedring. Bestyrelsen håber,
han kan genindtræde bestyrelsesarbej-
det til næste møde. Rahlf tilbyder sin
assistance med budgetproceduren.

Kaare Thomsen orienterede om sam-
taler om medlemsklager med Søren
Schlichter. Kaare Thomsen svarer kla-
gerne.

Restauranten – status: Der er i dag
indgået aftale med ny forpagter – Ras-
mus Svensson, som starter hurtigst mu-
ligt. Der vil snarest blive meldt yderli-
gere ud. Michael Toppenberg forestår den
primære videre kontakt med ham.

Medlemsmøde – opsamling: Det er af-
talt med Søren Schlichter, at han følger
op på meldingerne om, at der er med-
lemmer med krancertifikat, som gerne
vil stille sig til rådighed for klubben.

Det midlertidige pligttimeforslag om
udvidet brug renskrives af KT og publi-
ceres. Der blev stillet forslag om delt
åbningstid på havnens kontor - formid-
dag/eftermiddag af ¾ time – bestyrelsen
overvejer sagen. Medlemskortets lance-
ring blev efterlyst. (KT, MT og SA)

Afklaring af kompetenceafgrænsning/
opgavefordeling i bestyrelsen – forslag
fra Michael Toppenberg

Kompetenceafgrænsning – udvalgsfor-
mændene svarer inden for egne ansvars-
områder. Gensidig orientering om f.eks.
svarmails.

Afgrænsning af mandatområde:  Klub-
husudvalget ansvarsområde dækker også
de grønne områder omkring klubhusene.

Brug af havnens personale: Havne-
mesteren har det overordnede ansvar for
klubhusenes vedligeholdelse herunder
rengøring. Der allokeres pligttimeres-
sourcer i fornødent omfang til define-
rede opgaver. Arbejdsledelsen forestås af
personalet eller klubudvalgsformænde-
ne.

Informationskultur: Generel opford-
ring til bestyrelse og personale om at
orientere om, når noget er itu og skal
repareres (og reparatør er tilkaldt), så
mange ikke bliver frustrerede over selv
at skulle konstatere det – seneste ek-
sempler er vaskemaskiner og benzinstan-
deren.

Introkursus vedrørende hjemmesiden:
Det er aftalt med Lars Frandsen at kur-
sus afholdes torsdag den 2. juli kl. 18:00
i havnen. Tilmelding til Bonna.

Økonomi og regnskab
Saldobalance af 4. juni 2009 er mailet til
bestyrelsen. Der er poster med store af-
vigelser fra budgettet – Bonna kontaktes
med henblik på at uddybe baggrunden
for differencerne.

stor frustration for det meste af besæt-
ningen kravlede Berntsen båden langs
kysten ved lufthavnen. De kom igen …
igen.

Vi fandt en stribe vind. En ganske lille
stribe under land som faktisk fulgte os
helt til bugten ved Rungsted og Nivå.
Aldrig har vi siddet så stille … så længe.
Da klokken blev 24.00 var Øresund spejl-
blank. Alle tegn på vind, brise og krus-
ning forsvandt med solen. Solen tog end-
videre vores humør med – den eneste
trøst var nu, at hverken Berntsen eller
Laxen nu kunne hente os. Helsingør nær-
mede sig med tunge, tunge skridt. Vi
drev mod Kronborg i meget let vind og
det hele nærmede sig enden på en fanta-
stisk sejlads. Vi rundede færgehavnen og
Kronborg i meget let luft kommende fra
mange forskellige retninger. Vi kunne se
mållinjen og havnen … og Berntsen. På
fuldstændig fantastisk og dygtig vis

havde Hellerup-drengene taget turen
under Hven og strammet elastikken en
sidste gang. Vi gled over linjen næsten
samtidig og efter 40 timers sejlads var
der under et minut der skilte de to både.
Vi syntes det var lidt for spændende.

Vi kom trætte i havn og fik den glæde-
lige og meget overraskende melding, at
vi faktisk kom først rundt på lille bane.
Vi slog Scankapper, Banner 30 og mange
flere større både. Endvidere blev vi an-
den hurtigste båd overalt på korrigeret
tid kun slået en Melges 24, vi næsten
fangede i Øresund.

Den helt fantastiske tur blev afsluttet
i klubhuset i Helsingør, hvor begivenhe-
derne blev druknet i lunken sejrs-cham-
pagne aka. stuetempereret Asti Spu-
mante.

Så på X79-klassens 30 års fødselsdag
viste den igen sit værd og vandt over alle
… fuldstændig fantastisk!

Besætningen på LynX - DEN 367

madfrafrankrig.dk

Ta’ noget let og lækkert
med på båden!

Kvalitetskonserves og god vin,
importeret direkte fra små, franske
producenter.

Bestil på nettet og hent i butikken.
Som medlem af SK Lynetten får du
10% rabat.

Ndr. Frihavnsgade 84, 2100 Kbh Ø

Åbningstider:
torsdag & fredag: kl. 14.00-18.00
lørdag: kl. 10.00-14.00
eller efter aftale. Tlf. 2366 8378.
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En plads i Dunlop-guiden?
Nej, det hedder det ikke, men Michelin-
guiden optager kun nogle ganske få re-
stauranter i Danmark. Så man kunne da
godt forestille sig, at et af de konkurre-
rende dækfirmaer ville med på vognen,
og så kunne de passende åbne ballet med
Restauratør Rasmus Svensson fra Re-
staurant Lynetten.

Redaktøren har allerede haft fornøjel-
sen af spise i restauranten 2 gange og har
været meget tilfreds, men i stedet for
selv at forsøge mig som madskribent,
giver jeg hellere ordet til en anmelder
fra internetsiden www.aok.dk. Anmelde-
ren skriver under pseudonymet ”pelber-

Kort status fra udvalgene og redak-
tøren
Rahlf Nielsen – Kapsejlads:
Ca. 20 både til tirsdagsmatcherne – no-
genlunde det samme antal er tilmeldt
til AmagerCup.
Bjarne Carlsen – Havn og Plads:
Der er nu indhentet tilbud på flydear-
bejdsbroer til reparationsarbejdet på mo-
lerne – når reparationsarbejdet er fær-
diggjort, kan de bruges som ny polérbro.
De tre sektioner kan anvendes uafhæn-
gigt også efterfølgende ved øvrige repa-
rationsarbejder. Bestyrelsen tilsluttede
sig, at flydebroerne indkøbes.

Havneudvalgsformanden har fået se-
kretær stillet til rådighed som afvikling
af pligttimer inden for den nye ordning.
Preben Pold – sejlerskolen:
21 elever er tilmeldt sejlerskolen, der er
flere interesserede elever men der sav-
nes instruktører. Til efteråret foreslås
det at værftet vurderer bådenes stand.
806’eren skal flyttes fra 1. maj pladsen,
så den kan klargøres et andet sted.
Lena Skov Andersen – Juniorafdelingen:
Pinsestævne i Sundby som gik rigtig
godt. 3 juniorer skal til praktisk prøve i
juni måned. Der skal indkøbes ny motor
til den røde følgebåd – på næste besty-
relsesmøde fremlægges forslag til ind-
køb til bestyrelsens godkendelse.

Der har været inspirationsmøde med
Dansk Sejlunion, som bl.a. har foreslået
diplomsejladser. Div. problemer med
flydebroen og skuret. Problemer med
tørring af sejl – løsningsforslag udarbej-
des af Juniorafdelingen og Havn og Plads.
Søren Amtorp – turudvalget:
13 både og 27 mennesker deltog i pinse-
turen, som gik godt. Der planlægges en
sommertur og en fisketur.
Michael Toppenberg – klubhusudvalget:
Se pkt. 4 om ny restauratør. Der er over-
vejelser om reparationer på klubhuset i
samarbejde med den nye restauratør –

også overvejelser om samarbejde om klub-
arrangementerne. Michael nedsætter to
udvalg – et teknisk udvalg til klubhuset
og et festudvalg.
Georg Niemann – redaktør:
Deadline er fredag den 12. juni evt. søn-
dag den 14. juni.

Aktivitetsplan
a. Vedtægtsændringer
b. Havneforum – holde sig orienteret om
Københavns Kommunes planer for om-
rådet omkring Margretheholm Havn
c. Medlemskort

Eventuelt
Søren Amtorp foreslog, at Vestersøhus
lukkes for udlejning til andre formål end
andre sejlklubber eller sejlklubbens egne
arrangementer. Forslaget behandles på
næste bestyrelsesmøde.

Næste møde er aftalt til mandag den 6.
juli 2009.

ling” og har angivet sig selv som familie-
far og reklamefotograf.

„Restaurant Lynetten har fået ny ejer i
juni 2009, og det har løftet kvaliteten
helt enormt.

Vi prøvede en oksecarpaccio til forret
og en dagens ret, der den dag bestod af
stegt laks med friske kartofler og grønt.
På menukortet var der flere andre tradi-
tionelle retter. Maden var enkel og vel-
smagende uden nogle overraskelser. Hu-
sets italienske rødvin var rigtig god, blød
og behagelig. I det hele taget et rigtig
dejligt måltid til en meget rimelig pris.
Maden skulle afregnes ved bestillingen
på cafémaner. Fint nok med mig, men
jeg tror nu, at de lettere kunne lokke mig
til at bestille lidt mere, hvis de ventede
med at afregne til sidst, så jeg ikke skulle
op og betale hver gang.

Hvis du er til et godt og enkelt måltid
mad, med masser af stemning fra sej-
lerne i klubben, så kan jeg klart anbefale
stedet.“

Instruktører til Juniorafdelingen

Kunne du tænke dig at være instruktør i Juniorafdelingen eller går du rundt
med overvejelser om at stille op som Juniorleder, så har du nu muligheden
for at afprøve dig selv.

Hold dig ikke tilbage, selvom du føler at du mangler erfaring eller uddan-
nelse. Klubben tilbyder relevant uddannelse hos Dansk Sejlunion.

Tidligere instruktører er selvfølgelig meget velkomne.

Kontakt Sejlerskolechef Preben Pold og hør mere om dine muligheder.

Med venlig hilsen
Kaare V. Thomsen, formand
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Dette referat skulle have været med i et
tidligere nummer, men kommer nu, efter
devisen ”bedre sent end aldrig”.

Deltagere: Kaare V. Thomsen, Karin
Jacobsen, Rahlf Nielsen, Erling Andrea-
sen, Bjarne Carlsen, Lena Skov Ander-
sen, Preben Pold, Søren Amtorp, Michael
Toppenberg, Niels Pedersen, Georg Nie-
mann. Afbud:Niels Bjørn Pedersen, Ja-
cob Lefèvre.
Referent: Kaare V. Thomsen, 5-5-2009

Status over forhandling om forpagt-
ning
Kaare har indkaldt til dette ekstraordi-
nære bestyrelsesmøde for, at bede besty-
relsen tage stilling til de årsager, som
gjorde, at der ikke var fundet en ny for-
pagter af driften af restauranten.

Kaare gennemgik herefter forhand-
lingsforløbet samt de andre forhold, som
ikke var en del af den fælles aftale, og
som alene var aftalt med eller udført af
den ene udvalgsdeltager.
Bestyrelsens ønsker
Bestyrelsen ønsker en selvstændig for-
pagter til af drift af restauranten, hvor
medlemsservice indgår som en væsent-
lig del af løsningen. Restaurationsdriften
bør, som minimum, hvile i sig selv.

Bestyrelsen ønsker med bortforpagt-
ning af driften af Restaurant Lynetten©
at imødekomme medlemmers og gæsters
behov for service, herunder et spisested i
maritime omgivelser.
Særstandpunkt
Søren Amtorp tog særstandpunkt vedrø-
rende forpagtning af driften af restau-
rant, idet han ikke mener at der er be-

hov for en restaurant.
Søren vil dog ikke på no-
gen måde blokere for bestyrelsens be-
slutning.

Følgende har trukket sig fra besty-
relsen
Niels Pedersen meddelte at han trak sig
fra suppleantposten, idet han ikke mente
at bestyrelsen arbejdede hurtigt nok. Der-
udover var han utilfreds med at hans
navn var stavet forkert i referater og at
han ikke kunne hente al post i sin bakke.

Hertil skal bemærkes at bestyrelsen,
igennem flere år blandt andet af
besparelses hensyn, har valgt at skriftlig
kommunikation, i størst muligt omfang,
foregår pr. e-mail.

Kaare var overrasket over at Niels ikke
har deltaget mere aktivt i at finde brug-
bare alternative løsninger på post pro-
blemet i samarbejde med sekretæren.

Niels forlod herefter mødet.

Erling Andreasen følte at han brugte for
meget tid på bestyrelsesarbejdet samt
manglede energi og ønskede derfor at
trække sig.

Kaare takkede Erling for et stort og
godt arbejde, som klubhusudvalgsfor-
mand og beklagede at Erling ville trække
sig; men havde forståelse for årsagerne.

Ny klubhusudvalgsformand
Michael Toppenberg indtræder, efter
Erlings udtræden, i bestyrelsen og til-
træder posten som klubhusudvalgsfor-
mand. Erling takkede af og lovede Mi-
chael al mulig hjælp til at komme godt i
gang. Erling forlod herefter mødet.

Østersøkredsen indbyder til Amager
september cup. Udgangspunktet vil
være Kastrup Sejlklub hvor du kan
tilmelde dig.Vi håber at se mange
deltagere til lørdagens sejladser på
Øresund. Der sejles på to baner.

I sejladsbestemmelserne er angi-
vet hvilken klubstander, der føres på
dommerbåden for banen for den en-
kelte klasse. Læs dem omhyggeligt,
så du finder DIN bane! Mindre
klassebåde, sejler på op/ned bane ud-
lagt i farvandet ved Kastrup Havn.

Amager september cup 2009
Lørdag d. 5. september 2009

Store klassebåde, sejler på op/ned
bane. Ikke-klassebåde samt klasse-
både med mindre end 5 tilmeldte
både sejler en distancesejlads på ca.
18 sm efter DH med mange ben.
Distancesejladsen slutter ved Ka-
strup Sejlklub. For de mindre klasse-
både er planlagt fire sejladser. For de
større klassebåde er planlagt tre sej-
ladser på en større bane.

Varselsignalet planlagt til at afgi-
ves kl. 09:55.

Med sejlerhilsen Østersøkredsen
Kastrup Sejlklub

Startgebyr: Deltagergebyret er 200 kr. som tillige med tilmeldingen skal
være os i hænde senest mandag d. 31. August. Betaling kan ske ved indbeta-
ling på bankkonto: Reg nr. 5203  konto nr. 1511011 (anfør AC og sejlnummer,
bådtype) eller ved crosset check. Ved indbetaling med check sendes checken
sammen med tilmeldingsblanket til Kastrup Sejlklub. Amager cup, Kastrup
Strandpark 23, 2770 Kastrup.

Præmier: Der vil være en præmie for hver femte tilmeldte båd i hver klasse/
løb. Præmieuddelingen finder sted snarest muligt efter sidste sejlads. Præ-
mier, der ikke afhentes ved præmieuddelingen, tilfalder stævnet. I forbin-
delse med præmieuddeling vil der være lodtrækning om en gave blandt
tilstedeværende tilmeldte bådes skippere.

Sejladsbestemmelser, program og deltagerliste udleveres i bureauets åbnings-
tider: fredag 18:00-19:00 & lørdag 08:00-09:30

Bureauets telefonnummer er 32 50 57 17

Efter sejladserne bydes på et glas fadøl sponsoreret af Aug. Olsen og Munch’s
Auto. Vel mødt.

Niels Henrik Munch, Stævneleder

Referat af ekstraordinært
bestyrelsesmøde
den 4. maj 2009
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Bjarne, som sammen med havnemes-
teren, havde gjort et stort stykke arbejde
med at fremskaffe priser m.m. fremlagde
de foreløbige resultater, som senere be-
handles af havneudvalget og bestyrel-
sen. Samtidig kunne Bjarne meddele at
olie- og benzinstandere, nu med ny beta-
lingskortautomat, virker igen.

Vedligeholdelsesplaner
Der laves planer for følgende punkter:
Østmole (prioritet 1) – Dykkerundersø-
gelse – Broer – Bro 2 – El – Skure – TE
undersøgelse – Flydebro, Sydmolen.
Østmolen prioriteres højest. Øvrige prio-
riteres, når beslutningsoplæg foreligger.
Planer forventes at indeholde formål,
mål, økonomi, tidsplan, ledelsesressour-
cer og evt. forventede antal pligtarbej-
dere og pligttimer samt arbejdet brudt
ned på de enkelte aktiviteter.

Hvis arbejdet forhindrer medlemmer-
nes normale brug af faciliteten, forven-
tes arbejdet fordelt på aktiviteter, såle-
des at generne begrænses mest muligt.

Bemyndigelse af udvalg
Bestyrelsen nedsatte et udvalg bestående
af Karin, Michael og Kaare, som er be-
myndiget til at gennemføre og godkende
kontrakt, forhandlinger med ansøgere,
annoncering m.m. med det formål at bort-
forpagte driften af klubbens restaurant.

Udvalget har første møde med ansø-
ger den 6. maj.

Medlemsfest annonceret i LynetteNyt
til den 30. maj udsættes til senere. Ved
planlægning sidste år, må man have over-
set at datoen falder sammen med den
traditionsrige Pinsetur.

Medlemmerne opfordres til at deltage
i Pinseturen. Michael og Søren informe-
rer på LynetteWeb og i LynetteNyt.

Det ekstraordinære bestyrelsesmøde
sluttede herefter, dog fortsatte Bjarne,
Rahlf og Kaare et møde med planer for
vedligehold af broer etc.

Pligtarbejdsprogrammet

Det har vist sig, at pligtarbejdsprog-
rammet er en drønende success…  Rig-
tig mange medlemmer ser nu en mulig-
hed for at byde ind med de kompetencer
man I forvejen har – eller noget man har
lyst til at lave - og kan på den måde få
gammel gæld ud af verden.

Der er truffet aftale omkring rengø-
ring og maling af vaskeriet. Vi opsætter
nye og forhåbentlig pædagogiske skilte
omkring maskinernes brug og vedlige-
holdelse, der købes kurve til vasketøjet –
som man ikke må stjæle – og der opsæt-
tes en opslagstavle til almindelig infor-
mation. Det etableres også en ”Gives
Bort Kasse” – hvor vi kan lægge både
stumper og tøj, som vi mener andre kan
få glæde af.

Det er truffet aftale omkring vedlige-

holdelse af de grønne
områder omkring
klubhus Øst og der
er blevet olieret
bænke på altanen –
og der er mere ma-
lerarbejde på vej i for-
bindelse med gange
og toiletter. Der er også et par andre
interessante projekter på bedding – som
ikke nævnes nu, da de er afhængige af
bevillinger som vi ikke selv har mandat
til – men vi er meget forhåbningsfulde.

Hvis DU kan noget som DU mener
klubben kan have glæde af – så meld
ind…

Michael Toppenberg
Klubhusudvalgsformand

Juniorafdeling og
Turafdeling får ny ledelse

Juniorafdelingen ledes indtil
videre af Sejlerskolechef Preben
Pold og Turafdelingen ledes indtil
videre af Klubhusudvalgsformand
Michael Toppenberg.

Dette forventes at gælde frem til
næste generalforsamling.

Hvis du er interesseret i at delta-
ge i disse afdelingers udvalg, bedes
du kontakte Sejlerskolechef Preben
Pold eller Klubhusudvalgsformand
Michael Toppenberg.

Med venlig hilsen
Kaare V. Thomsen, formand
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Skylder Du pligttimer, regner vi dem
ind...

Byggeteknisk fagmand søges…
Arkitekt, Bygningsingeniør, Bygnings-
tekniker, - konstruktør eller lignende…
Klubben søger en byggeteknisk høj-
kompetent pligtarbejder, der kan hjælpe
med en vedligeholdelsesfaglig tilstands-
gennemgang af klubhusene. Vi har brug
for udarbejdelse af en strategisk vedlige-
holdelsesplan, så vi ved hjælp af både
egne og fremmede kræfter kan sikre huse
og installationer en lang levetid.

Arbejdet kan gennemføres alene eller
i samarbejde med andre og er uden juri-
disk binding for udarbejder. Det er ikke
absolut nødvendigt, at vedkommende er
pligtarbejder – man kan også være lyst-
arbejder?

Henvendelse til: Michael Toppenberg
Klubhusudvalgsformand
Michael.toppenberg@e-posthus.dk

Dialogmøde Vestersøhus
D. 18 juni afholdt klubhusformanden
dialogmøde med brugere af Vestersøhus.
Der var et godt fremmøde med en frisk
og livlig diskussion om adskillige væ-
sentlige forhold i vores fælles klub.

Desværre har der været afholdt et par
fester, hvor der er tvivl om hvem der
egentlig lejede lokalet og hvem der egent-
lig holdt festen. På mødet blev man enige
om, at de regler, der allerede er for bru-
gen af huset fungerer – men at der skal
strammes op på brugen af dem. Det be-
tyder, at det ikke nytter noget at sige på
kontoret at det er én selv, der skal holde
festen, hvis man låner lokalet videre til
andre… Den går ikke… Gør man det, er
det ikke reglerne der er noget galt med –
men brugerne. Alle skal derfor være med
til at sikre, at brugen er fornuftig…

Der var forslag fremme om at be-
grænse udleje af lokalet – men det er

vanskeligt, da der er tale om et klub-
lokale. Vi blev derfor enige om at bruge
Bestikket mere til udlejning end vi har
gjort hidtil.

Der var ønske om at få sat to ventilato-
rer op i fælleslokalet – og de blev bevilli-
get på stedet. Brugerne vil selv indkøbe
og installere og det initiativ takker klub-
ben hermed for.

Der var usikkerhed omkring opsæt-
ningen af de gamle røde vaskemaskiner.
Vi blev enige om at indstille arbejdet
indtil videre og finder snart en fælles
plan for hvad der kan gøres – hvis det
skal gøres.

Tyverier i baderummene har medført,
ønske om at få udvidet det areal, der kan
aflåses, når man bader. Klubben har fået
tilbud på arbejdet – og afventer blot det
nye budgetår, før arbejdet kan igangsæt-
tes.

Michael Toppenberg
Klubhusudvalgsformand

Musiker-e søges...
Festudvalget søger en eller flere musi-
kere - gerne med erfaring fra booking og
kontraktforhandling - og kan Du spille
selv, er det bare godt :-) Det er tanken, at
Du skal fungere som konsulent på de
initiativer, som vi igangsætter, bestem-
mer og afgrænser - samt udbyder, kon-
traherer og evaluere. Det er ikke umiddel-
bart tanken, at Du skal være aktiv - men
det vil være skønt, hvis Du kan give en
hånd med mindre opgaver. Skylder Du
pligttimer, regner vi dem ind...

Vi søger også musikere, der kunne
tænke sig at sprede almindelig hygge i
klubsammenhæng - det være sig mere
eller mindre spontant, i restauranten,
på terrassen, på broerne - under dejlig
sol eller romantisk måne - bare det frem-
mer kærlige klem og varme kindkys :-)
 ... Og både med og uden pligt- eller lyst-
timer :-)

VVS’er søges...
Klubhusudvalget søger en VVS-uddan-
net håndværker, tekniker eller lign,
gerne med ventilationsteknisk erfaring.

Det er tanken, at Du skal fungere som
konsulent på de arbejder, som vi skal
finde, bestemme og afgrænse - samt ud-
byde, igangsætte og evaluere. Det er ikke
umiddelbart tanken, at Du skal udføre
dem - men det vil være skønt, hvis Du
kan give en hånd med mindre opgaver.

Job-børsen

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

Erik MortensenErik MortensenErik MortensenErik MortensenErik Mortensen
Kirstinehøj 25 B, 2770 Kastrup
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havnens personale ud fra de retningslin-
jer, love og regler som generalforsamlin-
gen har vedtaget, og som gennem besty-
relsens arbejde udmøntes i kontorets
daglige handlinger, ledelse og arbejde.

Til min store undren læser jeg i Ly-
nette Nyt nr. 4. Juni – juli 09 at man
igen er gået tilbage til det gamle system
angående indkaldelse af pligtarbejdere,
det kan godt være at formanden kalder
det en spændende mulighed.

Det mest spændende bliver, hvor få
timer vi får afviklet på den konto, det
system brugte man i forrige bestyrelser
indtil Peter Ramlau Hansen med hård
hånd fik sat det i system med indkaldel-
ser, kontrol af timer og kontant afreg-
ning af timer ved udeblivelser fra pligt-
arbejde, alt andet bliver slendrian. Dette
er havnemesterens opgave at struktu-
rere pligttimerne, samt at følge op på de
manglende pligttimer og sørge for, at
medlemmer som udebliver får en reg-
ning tilsendt, klubben har førhen inkas-

serede store beløb på den konto.
Nyere medlemmer vil sandsynligvis

melde sig til div. opgaver, dem der ikke
har set ”fidusen” endnu, men den gamle
”grå” masse som ligger i bunken af skyl-
dige pligttimer, de skal med garanti
”trækkes” frem.

Og lad mig lige citerer et indlæg i
Lynette Nyt nr. 2. april 08. Det er lige
straks højsæson for pligtarbejde og hav-
nens vedligehold og forskønnelse. Vi be-
der om, at de medlemmer, der modtager
en invitation fra os, enten møder op eller
træffer en aftale med os. Almindelig tavs-
hed eller manglende reaktion honoreres
med en faktura på de timer, der skulle
være afviklet i det forløbne kvartal.

Konsekvenserne af manglende beta-
ling i den situation kan medlemmerne
læse om i havnepladskontrakten og vil i
sidste ende medfører, at båden kommer
til at ligge på uge leje i havnen, for tiden
500 kr. pr. uge. Citat slut!

SE DET ER EN UDMELDING der er
til at forstå og det trækker folk af gårde,
og skæpper i kassen, alt andet er ansvars-
forflygtigelse, som medlemmerne kom-
mer til at betale for.

Det samme er den tågede ide med at
lade pligtarbejdere indkassere havne-
penge, dur ikke det skal være en af hav-
nens ansatte der har myndigheden over
for gæsterne og ansvarsfølelsen over for
klubben mm.

Må jeg foreslå at man sætter tydelige
skiltning op på havnen, klubhuse mm.
Dansk, engelsk og tysk tekst med ordly-
den: havneleje betales på klubbens kon-
tor eller i klubbens restaurant, hvis
havnepersonalet på deres rundgang på
broerne må anmode en bådejer/skipper
om havneleje, vil havnelejen være det
dobbelte af det normale.

Derfor rundtur af en af havnens perso-
nale kl.08:00 i højsæsonen, vi betaler en
mand en god løn. så hvis man ikke skalVestersøhus

Debatsiden
Redaktionen har mod-
taget et indlæg fra Er-
ling Andreasen, der
har bedt om at få det
bragt uændret. Dette er
efterkommet pånær et

enkelt punkt, som indeholdt en fortrolig
oplysning:

Vor klub Lynetten
Det er svære tider.
På hjemmesiden ser det ud til at vi er
lidt i en krise. Med de interne stridighe-
der i bestyrelsen, bestyrelses medlem-
mers afgang og uden mulighed for at ind-
kalde suppleanter skulle dette egentlig
give anledning til indkaldelse til en eks-
traordinær generalforsamling! Informa-
tionerne ud til medlemmerne kommer
ikke ligefrem i en lind strøm, refera-
terne er sparsomme, mangelfulde og af
og til forældede. Intet nyt er måske godt
nyt.

Men jeg har aldrig kunne forstå, at
bestyrelser altid på en eller anden må-
der bliver/virker ”tilknappet”, er det en
hemmelig loge man bliver valgt til? der
er da intet (bortset fra personfølsomme
sager) som medlemmerne ikke bør vide.
Man kunne for den sags skyld, holde
”åbne” møder.

Men som minimum kunne det være et
fremskridt med fyldestgørende refera-
ter på 5te dagen på alle opslagstavler i
klubben, på hjemmesiden og i først kom-
mende Lynette Nyt.

 Bestyrelsesarbejde er åbenbart en
svær ting, og det er sjældent at det er
professionelle personer som bliver valgt
på generalforsamlingen. Der er heller
ikke ligefrem en kø af medlemmer til
besættelsen af posterne. Bestyrelses-
arbejde kræver tid – fritid. De fleste har

et dagligt arbejde at passe og en familie
at være sammen med. Man skal have
sans for samarbejde, og noget som jeg
syntes er vigtigt evnen til at ”lytte” og
”føle” hvad der siges og sker på havnen, i
det daglige. Derudover skal man have
evnen til at undertrykke et ”blom-
strende” ego selv om man brænder for
en sag. Dette ego kan til tider blive en
belastning i bestyrelsesarbejdet og føre
til en dårlig struktur i ledelse/planlæg-
ning med hensyn til igangværende og
kommende projekter, og ikke mindst
over for klubbens ansatte personale. Det
sidste fører så til en ”forvirret” service
over for medlemmerne. Bekæmpelsen
af den egocentrerede forfængelighed er
tilsyneladende svær at håndtere jo højre
man er i ”hierarkiet”. Endvidere kan
det være svært for nogle, ikke at tage
kritik og uenigheder personligt, når ”bøl-
gerne” går højt i bestyrelsen, dette er en
følelse som man skal lære at tøjle og se
bort fra, hvis bestyrelsesarbejde skal
være konstruktivt.

Det ser ud som om 70 – 80 % af med-
lemmerne kun betragter havnen som en
parkeringsplads for deres fartøj. Der ud-
vises derudover ikke særlig interesse for
havnens og klubbens drift, hvilken kan
ses på fremmødet ved medlemsmøder
og generalforsamlingen. De er dog ikke
sene til uden for disse arrangementer at
udtrykke deres utilfredshed og kritik og
lade deres egoistiske ego skinne igen-
nem over for personalet, så er tonen til
tider ”mild” og ubehagelig på kontoret,
det fremmer ikke servicens kvalitet, og
forringer personalets daglige arbejds-
glæde.

Uden at jeg vil virke ”anmassende”
fordømmende ol. så er min ”drøm” at en
god bestyrelse er den som gør sig selv
”overflødig” og mere virker som et
”tilsynsorgan” en som ledelsesorgan.
Daglig ledelse er og bliver kontoret og
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Også gode meldinger
Midt i en tid, hvor gemytterne ind imellem slår gnister og nogen kan synes, at det er
skidt alt sammen, så varmer det at få et brev som dette:

bruge ham/dem så ved jeg fan… ikke.
Der blev i 08 indkasseret et temmelig
stort beløb på den konto, ud over det
beløb som kom af sig selv, men skulde
man mod klubbens sædvane havde sat
tiltag i gang som vil afhjælpe ovenfor
nævnte problemer, ja så er det jo kun
glædeligt for alle og jeg undskylder min
nidkærhed på de punkter, men vi har i
havnen dage hvor benzin/dieselstander
ikke er brugbare og fejl ikke har kunnet
afhjælpes? og hvor medlemmer og gæ-
ster sejler forgæves (det er på en måde
klubbens ansigt udadtil).

Men har man en udpræget ”berørings-
angst” over for havnens personale, så har
men et problem. Som mange medlem-
mer på havnen har bemærket er, at
arbejdsledelsen i det daglige i mange
tilfælde går nedefra og op, og ikke oppe-
fra og ned, som burde være det normale.
Og det er dårlig ledelse og den slags kom-
mer til gengæld oppe fra og vil altid
blive bemærket. Det bør da være sådan,
at dem der betaler for ”musikken” også
er dem som bestemmer hvad der skal
”spilles”.

Som jeg ser det, er man godt i gang
med at ”udhule” den kæmpe indsats
som Peter Ramlau Hansen gjorde for vor
havn og klub, den indsats forøgede vores
indtægter mærkbart og udskød et kon-
tingentforhøjelse i en periode,

Men fortsætter man i samme skure,
må vi nok se i øjnene, at muligheden for
dette rykker hurtigere end forventet.

Den ”slingrekurs”, jeg til tider føler
sker når man vælger en ny bestyrelse, er
at den valgte bestyrelse ikke behøver
eller ønsker at tager hensyn til hvad de
forrige bestyrelser har sat i gang, men
man starter på en ”frisk” og ”glemmer”
det som virkede og gav penge.

Her burde man nok bevare og fremme
de beslutninger som styrker vor økonomi
og fremmer vores sociale liv i klub, mu-

ligvis gennem eventuelt vedtægtsæn-
dringer så efterfølgende bestyrelser ikke
ødelægger det en afgået bestyrelse har
skabt af gode tiltag.

Nu er der nok nogle som ser dette
indlæg som brok, hvad det egentlig også
er, men med min indstilling til ”åben-
hed” var jeg nød til at trække mig fra
bestyrelsen da jeg følte, på dette punkt
trak jeg ikke den vej de andre ville, hvil-
ken ville være mere til skade en gavn for
bestyrelsesarbejdet. Men opgaven som
klubhus- og festudvalgsformand var trods
alt en spændende og sjov opgave.

 Ak ja! Jeg må med skam melde, og med
stor fare for at få en over tuden, at man er
lige ved at ønske sig tilbage til Beiter-
drengenes – tider. Der var heller ikke den-
gang stor udmelding til medlemmerne,
men jeg tror sku´ trods alt, at der var styr
på tingene et eller andet sted.

Med venlig hilsen
Erling Andreasen 1745
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Afsender:
Sejlklubben Lynetten
Refshalevej 200
1432 København K

Magasinpost Standard
ID-nr. 47471

Aktivitetskalenderen
2009

5/9 Amagercup (Kastrup)
20/10 Medlemsmøde i Bestikket
14/11 Stander ned
5/12 Juletræsfest

Aftenkapsejlads:
Hver tirsdag kl. 19:00  28/4-12/8

Klubmesterskab:
Tirsdagene 18/8-8/9

Der er der adgang for samtlige medlemmer til
samtlige aktiviteter.


