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Lokalt demokrati &
medlemsinformation

Information til medlemmerne er en vig-
tig sag, det er der næppe meget tvivl om.
Der har derfor netop været afholdt med-
lemsmøde og langt den største del af
bestyrelsen var mødt op for at give infor-
mation og svare på spørgsmål. Under-
tegnede havde fornøjelsen af at være di-
rigent for en livlig forsamling.

I bestyrelsen må man ikke sige det,
men som redaktør er man jo uafhængig,
så jeg vover det ene øje.

Der er mindst 2 klubber i klubben,
den ene del er dem, der har deres faste
gang i Vestersøhus og den anden del er
dem der kun sjældent kommer der. På
dette møde var disse dele nogenlunde
lige store, men sådan forholder det sig jo
ikke til daglig.

Der er mit gæt, at der næppe er mere
end 50, der fast kommer i Vestersøhus
og klubben har dog over 1000 medlem-
mer. På mødet forsøgte mindretallet
meget håndfast at forpligte bestyrelsen
til at arbejde ekstraordinært for disse
medlemmer.

Den uheldige situation med restau-
ranten, hvor der endnu ikke, i skrivende
stund, er lavet aftale med en ny forpag-
ter, gør at Klubhus Øst ikke er åbent når
kontoret er lukket. Sidstnævnte gjorde
medlemmerne fra Vestersøhus oprørte,
ikke fordi de savnede restauranten spe-
cielt meget, heller ikke fordi der var så
mange medlemmer, der plejer at komme
i Klubhus Øst og som nu var husvilde,
men fordi disse klubbens øvrige med-
lemmer tillod sig at bruge Vestersøhus
mere end normalt.

Det kan de efter min mening simpelt
hen ikke være bekendt, Vestersøhus-fol-
ket bliver på ingen måde snydt, året
rundt får man husly, lys, varme og vand
uden at betale andet end et almindeligt

kontingent. Det mindste man må for-
vente er, at alle kan komme frit i begge
klubhuse og være velkomne der, især på
et tidspunkt hvor Klubhus Øst af prakti-
ske og økonomiske grunde må holdes luk-
ket.

Bestyrelsen bør ikke lade sig tage som
gidsler af et mindretal, men hvis der er
punkter, hvor man kan afhjælpe eller
mindske nogle af problemerne, skal man
da selvfølgelig undersøge mulighederne.

Og så lyspunktet: Der er stadig håb
for, at der kan nå at komme en restaura-
tør/ forpagter inden ferie-sæsonen går i
gang for alvor. Ingen kan endnu love no-
get, men lidt håb lyder der dog til at
være.

Med sommerlig hilsen
Georg Niemann,

Redaktør

pr. e-mail.
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Man skulle ikke tro det, men få måneder
efter en velover-
stået generalfor-
samling og en
konstituering i
god ro og orden,
er der igen æn-
dret i bestyrel-
sens sammensæt-
ning. Men der er
nu også sket me-
get…

Midt i april
blev vores nyvalg-
te kasserer Niels

Bjørn Pedersen
meldt alvorligt syg,
heldigvis kan vi dog
nu håbe og se frem
til at Bjørn bliver
klar igen i løbet af
sommeren. I mel-
lemtiden deler be-
styrelsen opgaverne
imellem sig og de en-
kelt udvalgsfor-
mænd er ekstra op-

mærksomme på udsving og afvigelser i
deres del af bogføringen. Kasserer-
suppleant Jacob Lefevre er klar til at
tage over, hvis Niels Bjørn imod forvent-
ning ikke kan klare opgaverne efter som-
merferien.

Og bestyrelsen skal åbenbart ikke
skånes for noget, havneudvalgsformand
Bjarne Carlsen kom slemt til skade un-
der forårsklargøringen af båden, idet en
stige brød sammen. Bjarne fik flere kom-
plicerede brud i den ene arm, men pligt-
opfyldende som han er, gjorde han dog
båden næsten færdig før han tog på ska-
destuen ( ! ). Bjarne er heldigvis allerede
nu i gang med opgaverne på havnen igen

om end kun med en arm i brug.
På et ekstraordinært møde i bestyrel-

sen i maj (ikke om det), oplyste klubhus-
udvalgsformand Erling Andreassen, at
han ønskede at træde ud af bestyrelsen.
De, der kender Erling, kan godt gen-
kende det, når Erling på sit gode danske
siger ”jeg gider sku ikke ligge søvnløs
over det, og min kone skal også kunne
kende mig”. Hele bestyrelsen har bekla-
get det, men må selvfølgelig acceptere
Erlings ønsker. Heldigvis har suppleant
Michael Toppenberg taget opgaven på
sig med godt humør og er i gang med at
sørge for gode samarbejdsrelationer med
både den øvrige bestyrelse, personalet
og de fra klubhusudvalget, der ønsker at
fortsætte.

På samme møde valgte suppleant Niels
Pedersen at trække sig fra posten. Niels
følte ikke at den øvrige bestyrelse var
omhyggelig nok med at informere om
mødeaktiviteter mm. Niels havde som
den eneste ikke nogen E-mail og der var
ikke sørget for at alt materiale blev lagt
i hans bakke på kontoret. Det har jo ikke
nogen øjeblikkelig betydning at en sup-
pleant stopper, men bestyrelsen ærgrer
sig alligevel over at samarbejdet ikke fik
en chance mere. På nuværende tids-
punkt har bestyrelsen ikke flere supple-
anter at trække på, så man må ikke håbe
at den hidtidige ulykkesrate holder ved
resten af året.

Som nævnt andetsteds er Michael Top-
penberg tiltrådt som ny klubhusfor-
mand.

Michael har en lang, bred og varieret
baggrund fra både erhvervslivet og for-
skellige uddannelsesinstitutioner. Det
har givet ham en bred vifte af kompe-
tencer rækkende fra evnen til at skære
gevind, trække kabler, slukke ildebrand,
lave reklamer, skabe struktur, regne
dækningsbidrag ud, skrive artikler, for-
handle og undervise i kompliceret stof
og lovgivning...

Michaels sejlkarriere startede i pirat-
jolle i Nakskov fjord og sluttede midler-
tidigt på en kæmpesten, hvorefter han
blev gift og fik børn. Nu tager han det
lidt mere mageligt - og holder blodtryk-
ket nede ved at lunte rundt som tursej-
ler med hele to varme bade ombord.

Vor nye Klubhusformand

Medlemsfesten
Medlemsfesten, som var planlagt
til 30/5 af det gamle festudvalg, er
aflyst/udsat. På nuværende tids-
punkt, er der ikke blevet fastsat
nogen ny dato. Det skyldes dels, at
det ikke har været muligt at få
sammensat et tilstrækkeligt pro-
gram og dels, at tidspunktet viste
sig at være noget dårligt valgt.

På netop samme dag har tur-
udvalget forsøgt at få arrangeret en
pinsetur og desuden falder det ret
tæt på det traditionsrige Sct. Hans-
arrangement.

Klubhusforman-
dens ansvarsområ-
der omfatter, som
navnet antyder, drif-
ten af begge klub-
bens klubhuse, samt
ikke mindst de mere
sociale opgaver, idet
klubhusformanden
per definition også
er festudvalgsfor-
mand. I flere situationer kan det foregå i
samarbejde med andre i bestyrelsen og
med andre udvalg.

Michael går stærkt ind for bedre kom-
munikation med medlemmerne og har
sat sig for at bedre informationsniveauet
på alle områder, fra bedre skiltning ved
broer og klubhuse til at deltage aktivt i
medlemsmøderne.

Da en del af de hidtidige klubhusud-
valgs- og festudvalgs-medlemmer har
valgt at benytte lejligheden til at trække
sig tilbage, håber Michael meget, at flere
nye medlemmer vil melde til arbejdet
med de mange opgaver.

Niels Bjørn
Pedersen

Michael
Toppenberg

Ændringer i bestyrelsen
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Deltagere: Alle, undtagen Erling Andrea-
sen, Karin Jacobsen, Lena Skov Ander-
sen, Jacob Lefevre & Georg Niemann.
Referent: Kaare V. Thomsen

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Godkendelse af referat af bestyrel-
sesmøde: Referat af mødet den 3. marts
2009 godkendt

Meddelelser Bjørn: omtalte mødet i
HavneForum som forbereder en sejlende
demonstration den 6-6-2009.

Rahlf: omtalte generalforsamlingen i
DS, hvor ændring af registrering af måle-
breve er udskudt til videre bearbejdning.
Kontingentet til DS blev hævet fra kr.
73 til kr. 76 pr. medlem. DS budget er i
alt kr. 34 mio.

Gunner Juul-Nyholm fik tildelt DS
guldnål (en af 6 i alt). Et stort tillykke
til Gunner.

DS og FLID kampagne om TBT i
ulovlig bundmaling: Lokal opfølgning
på kampagnen – hvad gør vi i Lynetten?
Vi bestiller et antal brochurer til udde-
ling på kontoret samt et antal plakater
som opsættes på opslagstavler i havnen.
Derudover skal forholdet omtales f.eks. i
skriv i LynetteNyt.

Redaktøren opfordres til at bringe ud-
drag af materialet i LynetteNyt.

Forslag til ændring af vedtægter
Havneudvalgsformanden bedes under-
søge om der foreligger forureningsmå-
linger og eller rapporter fra tidligere, til
belysning af tilstand og eventuelle over-
vejelser om vedtægtsændringer.

Referat af bestyrelsesmøde
mandag den 23. marts 2009

LynetteWeb og
LynetteNyt – bedre
information om
klubbens aktiviteter
og til tiden
Kaare opfordrede udvalgsformændene
til at sørge for at der, både på Lynet-
teWeb og i LynetteNyt, var en komplet
liste over klubbens planlagte aktivite-
ter, et år frem. Det vil give alle en bedre
mulighed for at planlægge.

Opfølgning på Generalforsamlingen
Pligttimer – midlertidig ordning og va-
rig ordning

Der var enighed om at lave en forsøgs-
ordning i en begrænset periode, som
skitseret.

Kaare skriver forslaget færdigt med
et enkelt regelsæt.

Udvalgsformændene kan begynde at
bruge ordningen, idet de løbende admi-
nistrerer pligttimerne og afregner med
kontoret.

Kommende møder og arrangemen-
ter – nærmere planlægning
Standerhejs 11. april, Niels Pedersen,
Klubhus- og festudvalget, beskrev arran-
gementet, som faldt i god jord.
Medlemsmøde den 14. maj.

Renovering af broer, el og skure
Her forventer bestyrelsen at havneud-
valget har planer og budget klar til be-
lysning af hvordan de bevilligede midler
kr. 500.000  skal benyttes samt hvordan
arbejdet kan organiseres.

Ulovlig bundmaling med TBT; Pro-
blematikken og eventuelle konsekven-
ser skal omtales.

Restauranten
Udkast til kontrakt fremlægges på mø-
det med henblik på princip godkendelse.
Udvalget forhandler videre ud fra de af-
talte rammer om bl.a. mere medlems-
service. Generel orientering om den vi-
dere proces

Erling, Bjørn og Kaare indkalder ansø-
gere til samtale og beslutter forpagter.

Personaleforhold
Orientering fra møde med personalet fre-
dag den 20. marts 2009.

Kaare orienterede om Karins og hans
møde med personalet.

Kaare og Karin fortsætter disse sam-
taler og har af bestyrelsen fået beføjelser
til at forhandle på bestyrelsen vegne i
alle personalespørgsmål.

Økonomi og regnskab
Budget til ekstra ansættelse - Kassere-
ren mener at vi kan finde de ekstra mid-
ler. Budget til køb af evt. kranførerhjælp
- Der er afsat midler til nødvendig hjælp.

Afvikling af afspadsering - Kaare fort-
sætter samtaler med personalet, hvor
bl.a. dette punkt tages op.

Generel status – bilag (saldobalance
pr. 9. marts 2009) Det ser fornuftigt ud.

JPL har skrevet til kassereren om in-
deværende regnskabsårs saldobalance.
Bjørn vil sende det til de kritiske reviso-
rer for en udtalelse.

Kort status fra udvalgene og redak-
tøren, herunder plan for
i. Broundersøgelse (100.000)
ii. Vedligehold af skure (225.000 skal

fordeles på broer, el og skure)
iii. El arbejde på broer
iv. Vedligehold af skure
v. Vedligehold af Østmole (175.000)
vi. Søsætning af både.
Søren: Turudvalget vokser med 100%.

Rahlf: Møde om kapsejlads, tirsdag den
24-3-2009, (AmagerCup) 13-6-2009 og
6-9-2009

Aktivitetsplan
b. Vedtægtsændringer
c. Omdisponering af havnens land-

arealer
d. Følgegruppe – havnens lokalplan
e. Pligttimer

Eventuelt
Der var bred enighed om, at før der flyt-
tes om på indretning i lokaler, som be-
nyttes af flere udvalg, bør dette aftales
med de involverede udvalgsformænd.
Rahlf tænkte her især på forkontoret.

Næste møde
Tirsdag den 21. april 2009 Mødedatoer
herefter er mandag den 11. maj og man-
dag den 8. juni.
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Karin
Jacobsen,
sekretær

Referat af bestyrelsesmøde
den 21. april 2009

Deltagere: Alle, undtagen Bjarne Carl-
sen, Lena Skov Andersen, Niels Bjørn
Pedersen, Georg Niemann & Niels An-
dersen

Godkendelse af dagsorden:
Dagsorden blev godkendt

Godkendelse af referat af bestyrel-
sesmøde den 23. marts 2008:
Referatet blev godkendt

Meddelelser:
Kassererens forfald – bestyrelsen afven-
ter nærmere tilbagemelding vedrørende
kassererens mulighed for at genoptage
sin post men beder Jacob Lefevre om at
forberede sig på at overtage funktionen.

Bjarne Carlsen har brækket armen og
Kaare Thomsen er ikke vidende om, hvor
alvorligt det er. Planen for anvendelse af
den ekstraordinære bevilling fra reno-
veringsfonden skal udarbejdes, så arbej-
det kan iværksættes. Planen foreligger
endnu ikke. Kaare Thomsen og Rahlf
Nielsen retter henvendelse til Bjarne og
drøfter status på planen med henblik
på, der kan forelægges overordnede pla-
ner på medlemsmødet den 14. maj. Mi-
chael Toppenberg stiller sig fortsat til
rådighed for Havneudvalget med bistand
til skriveopgaver m.v.

Til almindelig orientering forventes
det, at bestyrelsesmedlemmer melder
afbud i forbindelse med klubbens arran-
gementer, såfremt de ikke deltager.

Restauranten – status:
Lørdag den 13. april havde Kaare og Er-
ling samtaler med 2 kandidater. Erling
tager referencer på den foretrukne kan-
didat. Klubbens advokat gennemser og

godkender den endelige kontrakt.

Ændring af havnepladskontraktens
bestemmelse om pligttimer – indle-
dende drøftelse: Er sat på aktivitets-
planen.

Kommende møder og arrangemen-
ter:
Medlemsmøde den 14. maj – emner:
i. Renovering af broer, el og skure
ii. Ulovlig bundmaling med TBT
iii. Alternativ anvendelse af pligttimer i

en tidsbegrænset periode

Økonomi og regnskab: Generel sta-
tus – bestyrelsen gennemgik saldobalan-
cen pr. 17. april 2009 – økonomien ser
overordnet fornuftig ud, men den er
stram.

Kort status fra udvalgene og redak-
tøren:
Rahlf Nielsen – Kapsejladsudvalget: Der
er lagt bøjer ud i lørdags og kapsejlads-
sæsonen starter tirsdag den 28. april.
Planlægningen af Amagercup er i fuld
gang.

Erling Andreassen – Klubhusudvalget:
Maling og øvrig istandsættelse af Klub-
hus Vest er godt i gang. Problemer med
at få varetaget praktiske opgaver. Kaare
minder, om at udvalgene selv kan ind-
kalde pligtarbejdere og styre dem.

Preben Pold – Sejlerskolen: Der er 14
elever til praktisk undervisning i denne
sæson. Opmærksomhed på at teoretisk
undervisning skal annonceres i tide.

Michael Toppenberg bemærkede, at
han savnede overordnet planlægning af
Havneudvalgets arbejde.

Aktivitetsplan
b. Vedtægtsændringer – KT, KJa
c. Følgegruppe – havnens lokalplan – KT,

KJa, Havneudvalget
d. Pligttimer

Eventuelt: Jacob Lefevre spurgte til ny
medlemscomputer til forhallen. Der er
ikke umiddelbart planer om at indkøbe
en ny. Punktet medtages på næste be-
styrelsesmøde.

Næste møde – er mandag den 11. maj
2009.

Guldnål til
Gunner Juul-Nyholm

Gunner havde alt mulig grund til at se glad ud
ved Dansk Sejlunions (DS) generalforsamling i
dette forår. Som en af de meget få, og som den
første i Lynetten, fik Gunner tildelt forenin-
gens største hædersbevisning ”Guldnålen”.
 
Begrundelserne var:
• Mangeårig DH klubmåler 
• Aktiv dommer og baneleder ved danske og internationale stævner

– herunder stævner for handicappede 
• Mangeårigt medlem af DS’s tekniske udvalg vedrørende DH måle-

reglerne 
• Aktiv debattør på DS’s hjemmeside 

Det skal nævnes, at DS kun har uddelt lidt mere end en håndfuld
Guldnåle gennem tiden!
 
Vi ønsker alle Gunner tillykke med den flotte udmærkelse for hans
ihærdige arbejde for sejlsporten.
 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Det vigtigste,
der er sket på
havnen her i for-
året er udskift-
ning og bortfjer-
nelse af gammel
betalingsstan-
der på brænd-
s t o f a n l æ g g e t

samt opsætning af en ny stander med
software på ny selvstændig PC på konto-
ret. Arbejdet er udført af firmaet
HAMAG – der er sædvanlig leverandør
af den slags anlæg. Betalingsautomaten
kan nu tage udenlandske kontokort, und-
tagen Mastercard, disse kort medfører
en ganske stor betalingsafgift til klub-
ben.

 Vi har haft en dykker nede og rundere
østmolen samt videofotografere den.
Dykkeren kommer senere med fuldstæn-
dig rapport, men har nævnt, at der tilsy-
neladende ikke er så store skader som
frygtet, og at der er ikke umiddelbare
tegn på udsivning fra østmolen. Dykke-
ren har yderligere været rundt på alle
træbroer og kan ikke spor af pæleorm,
men gør opmærksom på, at der er ska-
der på et enkelt skinnestykke ved slæbe-
stedet. Dykkeren fandt desuden en
kæmpesten i mellemrummet mellem
bro 4 og 5 – der nu er markeret med en
hvid fender.

 Det meste af underlaget for træ-
bolværket på østbroen er gammelt men
ikke skadet. De lodrette beklædnings-
brædder er dog rådne i bunden og skal
derfor udskiftes, ligesom redningsstiger-
ne skal udskiftes med stålstiger. Der
mangler en arbejdsbro til udførelse af
arbejdet og der arbejdes på en løsning,

som efterfølgende kan tjene som udskift-
ning for ”polerbroen”.

Vi satser på en etapeløsning og er i
gang med at bedømme pligtarbejdets
omfang. Hovedkablerne udgår fra bro-
ens vestside, hvorfor arbejdet vil starte
der og følger linjeføringen rundt mod øst.
Det er udvalgets hensigt at kunne danne
sjak med tømrer fra klubben som for-
mænd, og der er derfor kontakt med kon-
toret for at gennemgå medlemslister og
for at finde kompetente folk.

 Der er konstateret et hul i spunsvæg-
gen på østsiden ved navneskiltet, og det
skal udbedres professionelt, da det er
udvalgets skøn, at opgaven er for vold-
som for pligtarbejdsprogrammet.

Udskiftning af el-kabler kan der imod
godt udføres som pligtarbejde med hjælp
af havnens elektrikerstab, da der er tale
om generel vedligeholdelse.

 Flere haner er tilsyneladende optæret,
men en generel udskiftning afventer,
indtil vi har fuldstændigt overblik se-
nere på året. De værste udskiftes dog
løbende.

 Store både løfter bro 2 ved højvande
og det undersøges om der kan rammes
ekstra pæle ned som fortøjringspæle,
specielt til de både, der løfter broen.

 Der er endnu ikke indkøbt flere bukke,
men det undersøges om der er mulighed
for at fremstille nogle lokalt, ligesom
havnemesteren undersøger om der kan
fremstilles en mastevogn mere.

Havneudvalget mødes snarest med
Thomas Ekdal for at få en uddybning af
baggrunden for ønsket om havnestrategi-
arbejdet.

Debat-siden

Enesejler flag?

I Lynettenyt Nr. 2 er der på side 11 en
artikel om anvendelse af signalflag Nr. 1
(talstander) som tænkes anvendt af
alene-sejlere, som ønsker hjælp f.eks. ved
anløb af fremmed havn. Flaget  skal selv-
følgelig sættes under STB saling.

Ideen er fortræffelig. Selv har jeg i et
vist omfang anvendt signalflag, som
egentlig alle sejlere og havnepersonel
burde have kendskab til.

Min indvendig er bare den, at kun de
færreste sejlere kender til dette signal -
eller lægger mærke til signalflag over-
hovedet. Det gælder også for personer,
som tilfældigvis er på havnen i det øje-
blik, man stævner indad.

Der er, indtil nu, ingen officiel ret-
ningslinie for talstander 1 - men det kan
der jo komme.

Derimod er der i dag signalflag V som
Victor. Et hvidt flag med et rødt
dionalkryds. Det betyder officielt ”Jeg
behøver hjælp”. Altså ikke et nødsignal.

Kommer man med sit skib til en frem-
med havn, som ser ud til  at være svær at
finde ind til og anløbe, kan man sætte
signal G som Golf. Et gult flag med lod-
rette blå striber. Det betyder ”Jeg øn-
sker lods”.

Indlosningen kan sagtens foregå på den
måde, at en jolle med påhængsmotor tøf-
fer ud på reden og tager kontakt og viser
den rette vej ind.

 Med venlig hilsen,
 Jan P.Lange Medl. 594

Redaktørens kommentar: Jeg vil på den
ene side gerne bringe et velbegrundet ind-
læg fra en person, der som Jan Passer
Lange, er marinekyndig, men jeg er jo
svært bekymret for, at vi ender med at

forslå adskillige forskellige løsninger på
et spørgsmål, der helst skal besvares en-
tydigt. Så jeg vil forsøge at finde den
bredest accepterede løsning og ”ophæve
denne til standard”. En opgave som jeg
på ingen måde føler mig i stand til at
klare selv, så der må søges hjælp eks-
ternt. Indtil dette er klarlagt, vil jeg mene,
at man bør holde sig til det forslag, som i
det mindste har vundet nogen genklang,
altså fortsat ”Talstander 1” indtil vi har
et forslag der nyder tilslutning overalt.

Status fra havneudvalget

Bjarne Carlsen
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Siden efteråret 2008 har der været hjælp at
finde i nærheden af Lynetten, hvis man har
opgaver, som man ønsker løst med arbejde i
træ eller lak. Uanset om det drejer sig om en
reparation på en gennemført træbåd eller
bare er nogle lækre træ-detaljer på en glasfi-
berbåd, kan man trygt henvende sig til Mar-
tin fra firmaet M S Christiansen.

Da Martin startede firmaet i efteråret var
det sammen med kammeraten Kim, men Kim
har siden søgt nye horisonter. Som Martin
selv siger: ”Når man skal starte noget nyt op,
må man have lidt tålmodighed”.

Hvis opgaverne bliver større end en enkelt
person kan klare, har Martin kontakter til
flere der kan hjælpe. Da han i efterårsmørket
arbejdede på en stor træbåd var det/havde
det været i samarbejde med et helt værft.

Deres udsendte reporter var ved at fare
vild på havneområdet inden jeg fandt det
smukke gamle skib, men til sidst fandt jeg
dog skibet og kom ned i det hyggelige indre,
hvor der var en herlig duft af lak og lim.
Man kender det jo godt fra sin egen båd,
men det er altid fascinerende hvordan plad-
sen kan udnyttes i en båd, selv om der ikke
findes 2 rette vinkler.

Hvis du har en opgave, er du meget vel-
kommen til at kontakte Martin. Telefon-
nummer og E-mail finder du på annoncen
andetsteds her i bladet.

Hjælp til træarbejdet
Såvel redaktøren som samtlige besty-
relsesmedlemmer har modtaget et langt,
anonymt klagebrev over, at der ryges i
udstrakt grad i Vestersøhus.

Bestyrelsen har i hovedtrækkene be-
sluttet ikke at reagere på brevet, da det
er fremsendt anonymt. Der var dog enig-
hed om at anerkende, at det ikke er til-
ladt at ryge indendørs i nogen af klub-
bens lokaler, da der er offentlig adgang.

Redaktøren bringer heller ikke ano-
nyme læserbreve, men jeg har bladret
lidt i reglerne:

Rygeloven, som den kaldes i daglig
tale, trådte i kraft 15. August 2007 og er
ganske klar på området. Der levnes dog
mulighed for at oprette rygerum i loka-
lerne. For at citere loven:

§ 3. Ved et rygerum forstås i denne lov et
særligt lokale med gode udluftnings-
muligheder eller ventilation. Ryge-
rummet må ikke tjene som gennemgangs-
rum, og det må ikke indeholde funktio-
ner, som anvendes af andre.

Stk. 2. Ved en rygekabine forstås i denne
lov en fritstående enhed med udluftnings-
eller ventilationssystem.

Rygning i Vestersøhus
Foreningen/ be-

styrelsen er efter
min tolkning af lo-
ven forpligtiget til
at bekendtgøre, at
rygning ikke er til-
ladt i foreningens indendørs lokaliteter.
Ligeledes skal man bekendtgøre hvad
konsekvensen af overtrædelser er. For-
eningen/ bestyrelsen skal også sørge for,
at loven overholdes, men loven siger ikke
meget om hvordan man skal sikre, at
reglerne ikke overtrædes.

Så i første omgang må man nok se at få
sat nogle skilte op, og derfra må man
forvente, at medlemmerne selv kan finde
ud af at overholde reglerne, indtil det
modsatte er bevist.
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skruen igen var fri.
Vi afsejlede fra Sassnitz kl. 08.00 og

anløb Swinoujscie kl. 17.30. Det blev en
dagssejlads i passende vind og dejlig sol.

I Swinoujscie spiste vi ude og gik til ro
allerede kl. 21.45.

I morgen (Marie Bebudelsesdag) hol-
der vi helt fri, så skal der slappes af.

Tirsdag den 5.maj
Efter planen, sejler vi fra Swinouj-
scie denne dato. Vejrudsigten er ikke
særlig god, men vi tog af sted for vi skulle
jo ikke ud på Østersøen. Turen gik gen-
nem kanalen til Grosses Haff forbi Trze-
biez og videre op ad floden Oder til
Szczecin (Stettin), herfra ad småfloder
til sejlklubberne nær Dabie.

Det blev en rimelig hård dag med vind-
styrke 10-14 m/sek. Og vinden ind næ-
sten forfra. Endvidere regnede det næ-
sten hele dagen.

Vi spiste til aften i restauranten hos
Sejlklubben AZS. Vi fik et par ”Gale
Hunde” og en øl samt rødbedesuppe og
en svinekotelet. (Gale Hunde = en me-
get stor Vodka + Jordbærsirup + Taba-
sco).

Sådan lyder beretningen, hvis no-
gen vil læse videre, er det muligt på
hjemmesidesiden, hvor denne sejl-
tur findes.

Roman og jeg har gennem de sidste 31 år
sejlet denne forårstur 30 gange. Det har
selvfølgelig ikke været samme tur hvert
år, vi har også været i mange andre pol-
ske havnebyer.

Hvad angår formaliteter i forbindelse
med at sejle til Polen, så kan vi berette
at denne gang var der ikke flere formali-
teter end som ved at sejle til Sverige, det
er jo dejligt at man nu frit kan bevæge
sig fra land til land.

I de polske havne er det ret alminde-

ligt at der er fri internetadgang, således
er de teknologisk langt foran for eksem-
pel danske havne herunder Lynetten, det
kan vi da ikke være bekendt. De polske
sejlere som har været i Danmark, un-
drer sig meget.

Vi har der sidste par år deltaget i
standerhejs her i Jacht Klub AZS, det
gjorde vi også i år.
Det er et flot arran-
gement/højtidelig-
hed med mange tra-
ditioner.

Når vi kommer til-
bage til Swinoujscie
sejler jeg med Polfer-
ries hjem til Køben-
havn og Roman fort-
sætter til Gdynia og
Gdansk.

Med venlig hilsen
Jørgen Ulm

Sejlperiode: 29. april til 18. maj2009
Lystfartøj: ANDROMEDA
Deltagere: Skipper Roman Kaczmarek 
Gast: Jørgen Ulm.              

Når vi sejler fra Sejlklubben Lynetten vil
denne beretning blive begyndt, og der
vil løbende blive lagt billeder ind på
hjemmesiden. Jeg har muligvis lovet for
meget, men det vil tiden vise.

Onsdag den 29. april
Vi afsejlede fra Lynetten kl. 14.00. Vin-
den stod i syd, derfor gik vi for motor
indtil vi var ud for Øresundsbroen, hvor-
efter det gik for sejl forbi Höllviken fyr
og en del af sejlrenden mod Falsterbo-
kanalen.

Vi lagde til i Nordhavnen. Efter en
dejlig frokost med sild og ost samt øl og
vodka sad vi og nød solnedgangen (se
billederne). Det har været en dejlig dag
med masser af sol.

Torsdag den 30. april
Vi stod op kl. 06.00, efter morgenmaden
sejlede vi igennem ved broåbningen kl.
07.00.

Vejret tegner godt og vi tog kurs mod
Sassnitz. Efter et par timers sejlads blev
bølgerne voldsomme og det blæste op,
så vi fik en hård tur over Østersøen. På
grund af vejret og bølgerne ændrede vi
kursen for så at sejle mod havnen Glowe
på Rügen. Der nåede vi frem til kl. 17.30.
Undervejs havde vi haft vind med 10-14
m/sek., og bølger som var 3-4 meter høje.

Vi var godt trætte, men fik da lavet en
gang dejlige svinekoteletter med løg,
hvidløg og ingefær, som blev nydt sam-
men med en flaske rødvin, og vi skal da
ikke glemme det sunde nemlig salaten.

Sejltur til Polen

Fredag den 1. maj
Vi hvilede ud hele formiddagen og kl.
13.00 afsejlede vi fra Glowe for at sejle
rundt om Stubbenkam med Köningstüll
og derefter anløbe Sassnitz havn.
Sassnitz har fået en ny marina med fly-
dende broer, men projektet er helt mis-
lykkedes så den var afspærret og vi måtte
blive ved den meget store ydermole, vi
lagde os (ligesom alle de andre) lang-
skibs langs molen, det var da en udmær-
ket plads.

I dag stod middagen på andebryst til-
lavet med æbler og løg hertil en itali-
ensk vin, mum- mum-.

Efter en lille bytur var det tiden til
igen at få hvilet og sovet, men netop som
Jørgen havde trukket dynen op under
næsen besluttede skipper, at vi på grund
af vejrudsigten hellere måtte vende bå-
den, så den kom til at ligge mellem pæl-
ene og med agter til broen.

Der var ikke andet at gøre end stå op
igen og udføre operationen, som heldig-
vis lykkedes uden store problemer.
Men under vendingen konstaterede skip-
per at vi havde fået noget i skruen, så
motoren blev kvalt når han forsøgte at
lade motoren trække. På grund af tids-
punktet lod vi problemet vente til næ-
ste morgen. God nat!

Lørdag den 2. maj
Efter forskellige forsøg viste det sig af

••••• 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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Dette notat er netop i skrivende stund
kommet ind fra Lena, nu kort tid efter
mødet. Det er ikke omformuleret til et
smukt referat, men forhåbentlig siger det
alligevel noget, både til deltagerne, men
især til de, der ikke deltog i mødet.(red.).

Medlemsmødet blev afholdt i klubhus
Øst. Der deltog 30-35 medlemmer og
bestyrelsesmedlemmerne: Kaare V.
Thomsen (KT), Søren Amtorp (SA),
Bjarne Carlsen (BC), Rahlf Nielsen (RN),
Preben Pold (PP), Michael Toppenberg
(MT), Lena Skov Andersen (LA).

Bestyrelsen havde følgende forslag til
orientering/debat
• Ændringer i bestyrelsen
• Restauranten
• Vedligeholdelsesplaner for broer
• Dykkerundersøgelse
• Klubhus Vest (Vestersøhus)
• Pligtarbejde
• Bådhåndtering
• Medlemskort

Formanden KT bød velkommen og fore-
slog redaktøren Georg Niemann (GN),
som ordstyrer for mødet. GN blev accep-
teret af de fremmødte medlemmer.

GN takkede for tilliden, anmodede om
god tone samt afslutning af mødet se-
nest kl.22.00.

KT orienterede om ændringerne i be-
styrelsen.

Klubhusudvalgsformand Erling H.
Andreasen og suppleant Niels Pedersen
valgte på et ekstraordinært bestyrelses-
møde d. 4.maj at trække sig. Der blev fra
salen anmodet om grunden hertil. Efter
lidt diskussion læste KT op af referat fra
omtalte møde.

Medl. 4048 anmodede øvrige medlem-
mer om, at medlemmer overvejer op-

Noter fra medlemsmødet 14/5
stilling til bestyrelses-
og suppleantposter in-
den valg på generalfor-
samlingen, således at
frafald kunne mini-
meres fremover.

KT orienterede om
forløb samt status angående restauran-
ten. Efter annoncering modtog klubben
5 ansøgere. Efter udsendelse af alt rele-
vant materiale stod klubben med to in-
teressante/ interesserede emner, hvilket
havde givet håb om åbning af restauran-
ten ca. 1. maj. Den ene mulighed sprang
fra i 11. time, og forhandlingerne med
den anden part blev forpurret uden KT´s
viden. Der har pt. været forhandlinger
med ny og tredje part, hvis dette mod
forventning ikke går i orden, skal vi ud i
ny annoncering.

Spørgsmål fra salen:
Medl.  ? (Per): Hvorfor er klubhuset

lukket? Hvorfor kan Øst ikke anvendes
til udlejning til andre klubber?

Lukningen har medført øget medlems-
brug af Vestersøhus med øget behov for
rengøring mm..

Medl. 4050: Er klubhuset (Øst) luk-
ket pga. alarmsystemet?

Medl. 4111: Handler lukningen om
rengøring?

Medl. 933: Hvad med Pinsen?
Vestersøhus udlejet til anden klub. Hvor
skal medlemmerne være? Hvad får jeg
for mit kontingent?

Medl. ? (Birgitte): Hvad kan vi gøre
fremadrettet for at åbne klubhuset (Øst)?
Kan der anvendes pligtarbejde til rengø-
ring?

Svar fra bestyrelsen:
MT: Kontrakten på rengøring af klub-

hus Øst lyder på rengøring af stueeta-
gen. Rengøring af 1.salen ligger i kon-

trakten med forpagteren. Rengøring af
bestikket varetages af brugerne af loka-
let. Dvs. lokalet rengøres af lejer (forpag-
ter/medlemmer) eller diverse udvalg ved
brug.

KT: Ifølge ordensregler (som er udar-
bejdet af Vestersøhus venner) kan med-
lemmer leje husets stue og køkken, hu-
set må ikke lukkes helt af, da øvrige
medlemmer skal have adgang til toilet
og bad. Der er intet i vejen for udlejning
af Bestikket til andre klubber, men der
er tilsyneladende ikke tænkt på denne
mulighed. Der kan ikke laves mad i Be-
stikket, da fremstilling af mad til mange
i det tilhørende te-køkken er stort set
umulig.

Der blev fra salen henstillet til at blive
ved emnet restaurant.

SA: Diskussion af forholdende restau-
rant, Vestersøhus og medlemskort hæn-
ger sammen.

Medl. 254: Er betingelserne for for-
pagtningen blevet for stramme?

KT: Der blev orienteret om betingel-
serne.

Medl. 102: Spørgsmål til MT. Hvorfor
har du ikke trukket dig? Længere tale
om, hvad en klubhusudvalgsformand bør
gøre f.eks. åbning af klubhuset for med-
lemmerne.

Flere henstillede medlemmet til at
melde sig til udvalgsarbejde og gøre en
indsats for forbedring af forholdene. Med-
lemmet takkede nej grundet mangel på
tid til at gå ind i alle de udvalg, hvor
vedkommende fandt utilfredsstillende
håndtering af opgaver.

Medl. 254: Hvor annonceres efter em-
ner til forpagter? Foreslog brug af fag-
blade for restauratører. Har bestyrelsen
kendskab til artikel fra havnevæsenet
ang. udgravning til tunnel. Hvordan med
opsigelse af forpagter, hvis opsigelse af
klubben?

SA: Borgerrepræsentationen rører på

sig og kommer sandsynligvis med en af-
klaring for området indenfor et par år.

KT: Ifølge kontrakten har forpagter
en opsigelse på det halve af klubbens
opsigelse fra Københavns havn. Klubben
har opsigelse på 3 år. Indtil 2002 havde
klubben en aftale om ”genhusning” i for-
havnen i tilfælde af anlæggelse af tun-
nel. Pt. foreligger ingen ny aftale, håbet
er at få ny aftale i stand. Vi vil muligvis
blive henvist til prøvestenen, hvis flyt-
ning skulle komme på tale.

BC orienterede om vedligeholdelse af
broer og ny dykkerrapport.

Dykkerrapporten viser et langt bedre
resultat af klubbens broer, landfæster
samt østmole end forventet.

Broerne er godt håndværk og er med
sine 30 år i rigtig god stand. Med almin-
delig vedligeholdelse kan de holde flere
år frem.

Landfæsterne har ingen nye udskrid-
ninger.
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Vestersøhus

Slæbested: der skal ses nærmere på
skinnerne.

Østmolen: Sydøstlige hjørne har stor
tæring og skal laves. Forskallingsbræd-
der skal skiftes grundet råd i og under
vandkanten.

GN: Er molen ved at skylle væk under
os?

BC: Nej, på nær hjørnet viser dykker-
optagelserne at alt opfyld fra molen bli-
ver i molen.

Klubhus Vest (Vestersøhus).
GN: En stor del af emnet er berørt tidli-
gere på mødet. Flere spørgsmål bedes
foretages kort.

Medl. 933: Der bør stoppes for udlej-
ning af Vestersøhus. Formanden bør have
et udvalg til at rådgive ham i udførelsen
af hans job.

KT: Formandens ”udvalg” er den øv-
rige bestyrelse. De enkelte udvalgs-
formænd/-kvinder vælges på generalfor-
samlingen og vælger selv udvalgs-
medlemmerne. En stor ros til de med-
lemmer der har renoveret Vestersøhus
for det store arbejde de har udført. Klub-
huset fremstår meget flot og hyggeligt.

KT orienterede om pligtarbejdsti-
mer
Der er opsparet ca. 7.000 timer. Afvik-
lingen pt. er på det antal timer nye kon-
trakter bidrager med. Afvikling af timer
kan ikke ske ved bestyrelsesarbejde.
Ændringer af tildeling af timerne skal
iflg. vedtægterne vedtages på en gene-
ralforsamling. Bestyrelsen har besluttet,
at vi forsøgsvis åbner for afvikling af ti-
mer i klubbens udvalg. Afviklingen af
timer skal godkendes af relevant udvalgs-
formand, som skal finde evt. finansie-
ring i eget budget. Håbet er at nedbringe
puljen af opsparede timer samt øge
aktivitetsniveauet. Forsøget vil køre ind-
til næste generalforsamling, hvor status

fremlægges. Forsamlingen kom med po-
sitive tilbagemeldinger.

KT orienterede om bådhåndterin-
gen.
Der arbejdes på en plan for næste båd-
håndtering, og relevant information vil
komme ud til medlemmerne i god tid.

Vognmænd må gerne operere på hav-
nen, men henstilling af både skal styres
af personalet. Det er det enkelte med-
lem, som har pligt til at aftale med perso-
nalet, hvilken landplads deres båd kan få.

Medl. ? Hvorfor ingen bådhåndtering
om søndagen? Har erhvervet certifikat
betalt af klubben, hvornår bliver der ind-
kaldt.

KT: Ændring af gamle bestyrelses-
beslutninger kan ikke ske fra dag til dag.
Brug af personalet i bestemte perioder
kræver enighed.

Det er nyt for bestyrelsen, at der er
givet certifikat til medlemmer. Alle

medlemmer med certifikat anmodes om
at henvende sig.

Medl. 4048: Hvor mange både hånd-
teres på én dag ? Har flere gange obser-
veret både som optager kranen (hænger
i stropperne). Bådhåndteringen står stille
imens.

BC: Bådhåndteringen er ikke kun op
og nedtagning, det er også kørsel og hen-
stilling af bådene. Bådhåndteringen står
ikke nødvendigvis stille mens en båd
”hænger” i kranen. Der håndteres 2-4
både i timen afhængig af bådtype, forløb
og aftalte håndteringer.

Medl. ?: Udtrykte stor tryghed med
det faste personales håndtering af bå-
dene og var noget utryg ved brug af fri-
villige og uerfarne folk til håndteringen.

BC: De frivillige, der i øjeblikket ar-
bejder med bådhåndteringen er dels ud-
dannede og dels meget erfarne, man kan
roligt overlade sin båd også til de frivil-
lige.

KT orientering om medlemskort.
Medlemskort har været til debat i skif-
tende bestyrelser gentagne gange. Hvad
skal der stå, hvad skal de kunne mm.?
Den nuværende bestyrelse ønskede tan-
ker, ideer fra forsamlingen.

Medl. 4053: Det er vedtaget for længe
siden. Hvorfor er det ikke indført eller
sat i gang? Det er ikke et medlemskort,
men et nøglekort.

SA: Der er en del nye i bestyrelsen,
derfor nedsat nyt udvalg, som beskæfti-
ger sig med kortene.

KT: Vi har taget emnet op, fordi vi
ønsker at gennemføre projektet, men ef-
terlyser gode ideer eller særlige ønsker
til et kort.

Medl. 4048: Hvad med automat til
træk af gæstekort?

Medl. ? : Kortautomat til betaling af
gæsteleje?

Medl. ? Kan kontoret åbnes i persona-

lets arbejdstid?
Medl. ? (Flemming): Kan åbningsti-

den deles i to, således at der kan åbnes
både morgen og eftermiddag?

Medl. ? : Uden restauranten svært at
få fat i bademønter

Medl. ?: Kan pligttimer anvendes til
opkrævning af gæsteleje og salg af bade-
mønter

BC: Pris på automat til gæstekort
150.000, som ikke er afsat i budgettet.

GN: Vi har fravalgt automater på ba-
derum grundet hærværk.

KT: Betaling med kort er altid med i
overvejelserne, hvilke kort vil vi mod-
tage, hvad er gebyret for klubben. Beta-
ling skal fortages på kontoret eller i re-
stauranten. En udvidelse af kontorets
kontortid kunne være en løsning, men
det kræver flere penge.

SA: Udvidelse af kontorets åbningstid
vil medføre behov for mere personale –
vil vi betale for det?

MT: Brug af pligttimer er oplagt.
KT:  Brug af pligttimer til opkræv-

ning mm. kræver styring. Det blev af-
prøvet sidste år primært af havneud-
valges medlemmer og ikke ved aftjening
af pligttimer.

Eventuelt.
Medl. 724: Hvad er der sket med telefo-
nen i halen ved toiletterne?

KT: TDC har opsagt kontrakten grun-
det for lav indtjening.

MT: Klubhusudvalget er under gen-
etablering. Har opfordret tidligere ud-
valgsmedlemmer til at forsætte så klub-
ben ikke taber viden om traditioner. Vil
overveje brug af pligttimer, men vil selv-
følgelig især gerne have flere nye ud-
valgsmedlemmer.

SA: Efterlyste udvalgsmedlemmer til
turudvalget.

KT: Takkede for fremmødet, debatten
og indkomne ideer til bestyrelsen.
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Sakset fra Urban
Fredag 24. april skrev gratis-avisen Urban nedenstående: Artiklen er skrevet af jour-
nalist fra Erhvervsbladet Carsten Teiner. Artiklen tager ikke stilling til hvilken linjefø-
ring, der besluttes, men man kan da se, at emnet er særdeles aktuelt.

Stander op den 11. april 09
Som sædvanligt er der hygge på Lynetten både når standeren får et par gode ord med
på vejen og når den er kommet op og mange samles i ”Bestikket” for at smage på
Lynettesættet.

Så Lynette Nyt bringer hermed med fornøjelse et par billeder fra den gode dag.

En praktisk pandelygte
Sidst jeg var på shopping i Lynettens Bådservice, (jeg skulle jo bare have et par rustfrie
skruer, men …) faldt jeg for denne lille praktiske sag. Den var godt nok næsten
dobbelt så dyr, som de andre pandelygter,
men den er til gengæld lækker. Den vejer
bare 17 gram, har et godt kraftigt lys og er
meget nøjsom med batterierne. Der er ind-
stilling for halvt og fuldt blus, blink og
såmænd også rødt lys. Det røde lys gør det
dog næppe ud for en bagbord lanterne og
der er slet ikke noget grønt lys. Men ved
reparationer i kahytten eller i motor-
rummet er den jo næsten uundværlig. Fa-
brikatet er Petzl og der medfølger et ele-
gant og vandtæt etui.
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Lørdag d. 13. juni 2009 indbyder Østersø-
kredsen til Amager juni cup. Udgangspunktet
vil være S/K Lynetten hvor du kan tilmelde dig.

Vi håber at se mange deltagere til lørdagens
sejladser på Øresund. Der sejles på to baner
udlagt i farvandet Nord for Flakfortet og ved
Kastrup Havn I sejladsbestemmelserne er an-
givet hvilken klubstander, der føres på dommer-
båden for banen for den enkelte klasse. Læs
dem omhyggeligt, så du finder DIN bane!

Mindre klassebåde, sejler på op/ned bane ud-
lagt i farvandet ved Kastrup Havn.

Store klassebåde, sejler på op/ned bane ud-
lagt i farvandet nord for Flakfortet.

Ikke-klassebåde samt klassebåde med min-
dre end 5 tilmeldte både sejler en distance-
sejlads på ca. 18 sm efter DH med mange ben og
ret kort mellem de sidste ben. Distancesejladsen
starter på den store op/ned bane og slutter ved

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

S/K Lynetten.
For de mindre klassebåde er plan-

lagt fire sejladser. For de større
klassebåde er planlagt tre sejlad-
ser på en større bane.

For DH både og mindre klasse-
både er varselsignalet planlagt til
at afgives kl. 09:55. For de større
klassebåde er varselsignal planlagt
til at afgives kl. 10:10.

Med sejlerhilsen
Østersøkredsen, S/K Lynetten

Amager juni cup 2009 Pas på, bro 4 & 5
samt slæbestedet
Da havneudvalget havde en dykker ned,
blev det opdaget, at en meget stor sten
ligeså stille er kravlet op igennem bun-
den imellem bro 4 og 5. På stedet er der
derfor ned til 1,6 m vanddybde, og så
dybt er der jo adskillige både der stik-
ker. Indtil den kan blive fjernet (det bli-
ver vist ikke nemt) er stenen derfor
mærket af med en hvid fender, som man
bør holde ordentligt fri af.

Da der nu ikke er nogen bedre forkla-
ring på, hvor sådan en sten dukker op,
kan man jo lige så godt prøve at starte et
rygte om, at den dukkede frem i forbin-
delse med et af de største jordskælv i
Danmark i nyere tid 16/12 2008.
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Afsender:
Sejlklubben Lynetten
Refshalevej 200
1432 København K

Magasinpost Standard
ID-nr. 47471

Aktivitetskalenderen
2009

30/5 Medlemsfest UDSAT !!!
13/6 Amagercup (Lynetten)
23/6 Sct. Hans aften med fællesgrill
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 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.


