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Nyt fra administrationen

Havnechef Ole Nissen

Her følger en opsummering af nogle af aktiviteterne 
på havnen. Læs mere her i min faste klumme.

Så er det ved at være tid at få bådene 
op af vandet, og i den forbindelse er 
der selvfølgelig visse ting, der skal 
være i orden! Her følger nogle ret-
ningslinier:

Retningslinier ved optagning og 
søsætning af både
Klubbens ansvar ved tingskade er 
begrænset til � mio. kr. og går fra 
når bådens køl slipper vandet til den 
igen står på køl eller er i vandet.
Ejerens ansvar
– Enhver skade ud over � mio. kr.
– Anvisning af anhugningspunkter, 
under hensyntagen til udstyr som 
log, lod, drev, propel og lign.
– Speciel affendering i form af tæp-
per eller andet før løft.
– Godkendelse af placering af båd-
vognens bærepuder.
– Opklodsning samt justering i stativ 
eller bukke.

– Efterlade høj-
truksspuler på 
sin plads i udstyrskassen.
– Efterafrensning på spulepladsen 
– Rense risten ved bundfældnings- 
brønden, affaldet kommes i contai-
neren, kost og andet udstyr sættes på 
plads.
– Løftet forudbetales på kontoret, 
kvittering forvises på forlangende.
– Overtrædelse af pkt. 2f & g kan 
medføre karantæne for brug af kra-
nen.
– Uddybende information kan fås 
på kontoret eller ved henvendelse til 
personalet på havnen.

Lidt praktiske oplysninger vedr. 
bådoptagning
Bestilling af optagning skal foregå 
ved henvendelse til havnekontoret.
Ved bestilling vil tiderne blive tildelt 
på den måde, at vi starter kl 0830 
med bådhåntering. Tiderne vil blive 
tildelt efterhånden som tilmeldinger-
ne kommer fra kl 0830 og frem til kl 
�530. Det er ikke muligt at stille krav 
til tidspunktet på dagen, hvornår bå-
den skal op. 

Stævnen af båden skal vende mod 
syd.

Sørg for, at der er bemanding til at 
hjælpe dig med håndtering af båden.

Vær klar ved kranen til den aftalte 
Kastrup Strandpark 9, 2770 Kastrup, 32503017

Hellers
www.Hellers.dk

LAKKEN-
MED EKSTREME EGENSKABER

HUSK!
Den “RIGTIGE” 

PRIMER
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tid. Hvis du ikke er ved kranen 
til den aftalte tid, risikerer du at 
komme bag i køen og først komme 
op, når vi har tid. I værste fald kan 
optagningen af din båd blive udsat 
til en anden dag.

Der er afsat 15 minutter til spuling 
af båden. Klubben stiller højtryks-
spuler til rådighed – den findes på  
spulepladsen. Der må kun trykspu-
les på vaskepladsen (under kranen).

Der kan ikke stilles særlige krav 
til pladsering af både på land, da vi 
forsøger at få plads til så mange som 
muligt – pladserne anvises af perso-
nalet på havnen.

Sørg for at have bukke, klodser og 
stativer klar på det anviste sted, det 
er bådejerens ansvar, at der er bukke, 
klodser eller stativer til rådighed.
Klubben har et begrænset antal buk-
ke, klodser og stativer, der kan lejes, 
der må ikke fjerne bukke, klodser el-
ler stativer fra østmolen uden aftale 
med personalet på havnen. Bukke, 
klodser og stativer lejes ud efter først 
til mølle princippet.

Master i masteskuret
Mastevogne og bukke hører til på 
mastepladsen og skal stilles på plads 
efter brug.

de kunne heller ikke se, at det stam-
mede fra deres produktion.

Da ingen af de nævnte virksomhe-
der ville vedkende sig svineriet, tog 
jeg kontakt til Miljøcenter Roskilde. 
Her tog man sagen meget alvorligt 
og tog kontakt til virksomhederne 
omkring. Umiddelbart derefter ved-
kendte Amagerværket, at det var 
dem, der havde udledt slaggerne.    

Jeg har efterfølgende haft møde 
med Amagerværket, og der er kom-
met følgende ud af det møde (se 
brev på side 7).

Hvis du har fået rustpletter på din 
båd, skal du kontakte Amagervær-
ket.

Jollepladsen 
Så har vi fået lagt belægning på jol-
lepladsen, og der er blevet ryddet op 
i de joller, der ikke er registreret med 
en ejermand. Vi har beslaglagt de jol-
ler, der ikke var forsynet 
med medlemsnummer. 
Ejermanden kan få sin 
jolle udleveret ved at 
kontakte kontoret, i den 
forbindelse vil der være 
et økonomisk mellem-
værende, der skal løses.

Øvrige begivenheder
Da vi var i gang med 

Masterne skal umiddelbart efter 
afrigning bæres ind i masteskuret. 

Inden masterne lægges på hylder i 
masteskuret, skal de være helt afrig-
gede, sådan at masterne kan ligge 
side om side uden at blive beska-
diget. Masterne skal mærkes med 
medlemsnummer og navn, overhol-
des dette ikke, vil de enkelte master 
blive båret ud for ejerens regning og 
ansvar. 

Slagger på bådene
Vi har haft slagger på bådene – fak-
tisk var alle bådene ramt af nedfaldet 
nogle i højere grad end andre, dette 
har på nogle både bevirket røde plet-
ter, som ikke kan vaskes af.

For at opklare dette var jeg straks 
i kontakt med Amagerværket. Der 
kom 2 repræsentanter fra værket, 
som udtog prøver af slaggerne, til 
analyse. Efterfølgende tog jeg kon-
takt til Amagerforbrændingen, også 
her blev der udtaget prøver. Efterføl-
gende nægtede begge parter, at det 
stammede fra de respektive værker. 
Så var der kun én virksomhed, der 
kunne have udledt slaggerne, og 
det var rensningsanlægget Lynetten. 
Der blev taget kontakt til dem, men 

jollepladsen sivede der vand ud i jor-
den. Det viste sig, at der var en læk 
i nærheden af stophanen, så jorden 
omkring stophanen blev ved med at 
blive våd. Stophanen blev gravet op, 
og det viste sig, at det hele var sam-
let forkert, så der er løbet vand ud i 
jorden i lang tid.

Nu har vi endelig fået godkendt 
projekt spuleplads. Det betyder, 
at vi straks går i gang med udgrav-
ning. Vi forventer at være færdige 
med pladsen i uge 38, det kommer 
til at medføre en del gener, og al 
bådhåntering bliver stoppet i denne 
periode.

Nu er låsene til Vestersøhus, 
toiletterne og vaskerummet 
blevet aktiveret, så det er vig-
tigt at få afhentet medlemskort 
på kontoret (husk forsikrings-
papirer).

Der er kun udleveret lidt over 
50% af kortene!
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Bro 8 er næsten færdig. I den forbin-
delse vil jeg endnu en gang opfordre 
alle, der skylder pligttimer til at 
melde sig under fanerne, det er jo en 
del af betaling for havnepladsen.

Her er et uddrag af tillæg a, tillæg 
til havnepladskontrakt:
Afvikling af arbejdet foregår med 
min. 20 timer pr. kvartal, og det er 
dit ansvar at kontakte havneadmi-
nistrationen for afviklingen heraf.
Havneadministrationen kan dog
med 3 ugers skriftlig varsel ind-
kalde til afvikling af arbejdstimer. 
Aftalt ferie respekteres.

Det er med andre ord dig selv, der  
skal sørge for, at dine timer bliver 
afviklet. 

Der er en båd. der er væltet i blæ-
sten. Det skyldes sandsynligvis, at 
presenningen var fastgjort til buk-
kene, så et godt råd er at lade være 
med at fastgøre noget som helst på 
bukkene.

Brev fra Amagerværket

Heat Nordic A/S
Kraftværksvej 37
2300 København S
Tlf. 88 27 50 00
Fax 39 25 35 29
CVR-nr. 21311332

Nedfald af støv i Lynettens Lystbådehavn
Vattenfall modtog den 30. august i år en klage over nedfald af støv på bådene i Lynet-
tens Lystbådehavn.
Medarbejdere fra Amagerværket kunne ved selvsyn konstatere, at der var faldet en del 
støv på bådene. Vattenfall analyserede de prøver vi samlede fra bådene, og indholdet 
viste sig at bestå af ca. 80 % jernpartikler og ca. 20 % sand. Amagerværket kunne 
i første omgang ikke få tidspunktet for støvnedfaldet, og støvtypen, til at passe med 
vores driftsmønster, og vi afviste derfor at støvnedfaldet kunne stamme fra Amager-
værket.
Vi har nu fået supplerende oplysninger, der meget præcist tidsfæster udslippet til kl. 
2 nat den 30. august. Vi havde på dette tidspunkt ikke produktion på anlæggene, men 
de nye oplysninger stemmer overens med, at der på det pågældende tidspunkt skete en 
ventilering af kedel og røggasveje på et af vores anlæg.
Vi beklager meget, at vi har givet anledning til besvær og ekstraarbejde for sejlere i 
Lynettens Lystbådehavn. Det anlæg hvorfra udslippet skete har fået startforbud, indtil 
årsagen til udslippet er afklaret og vi er sikre på, at hændelsen ikke gentager sig.
Sejlere der har haft udgifter i forbindelse med nedfaldet kan henvende sig til Vattenfall. 
For de der selv har rengjort bådene, og kan dokumentere at de har bådplads i Lynet-
tens Lystbådehavn, vil vi som et plaster på såret give en biograftur til to personer pr. 
båd. Billetterne kan afhentes i portvagten på Amagerværket fra på onsdag den 22. 
september.

Med venlig hilsen
Søren Limkilde Hansen
Kraftværkschef
Vattenfall A/S
Heat Nordic
Amagerværket

Kastrup Strandpark 9, 2770 Kastrup, 32503017

Hellers
www.Hellers.dk

VINTER KLAR ?
2.50000
Priser fra

bestillingsvare

39500
6 liter

Vacum pumpe

OLIESKIFTE PUMPER

9500
ROCA pumpe

Watski pris 19800

VINTERSTATIV
Samles helt uden brug af værktøj 
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Se vores nye hjemmeside: www.restaurantlynetten.com

Vores koncept 
er friske, kva-
litetsbevidste 
råvarer. Meje-
rivarer er fra 
økologisk me-
jeri, og vi bru-
ger kun økolo-
giske æg, da vi 
gerne vil støtte 
udviklingen 
af dyrevelfærd 
og hensynet til 
miljøet.

Restaurant Lynetten  .  Refshalevej 200  .  �432 København K  .  Tlf. 32�6 0055  .  info@restaurantlynetten.com

Vi har Hansen Is
- kom ind og smag

Ring og bestil bord 
på telefon 3296 0055

Der serveres dagens ret hver dag fra kl 17:00. 
Normal pris 89 kr. Rabat pris for medlemmer 
stadig kun 70 kr. (husk dit medlemskort).

Restaurant Lynetten har tilstødende selskabslo-
kaler i skønne omgivelser. Der er mulighed for at 
lave en selskabsmenu, der passer præcis til lejlig-
heden. 

Dagens retkun

70,-

 Mortens aften på
 Restaurant Lynetten
   Onsdag den 10. november 2010
   Fra kl. 17:00

Traditionel 3-retters menu

*Graved laks m/rævesauce

*Gammeldags andesteg fyldt med æbler & 
svesker. Hertil hvide & brune kartofler, brun 
sauce, rødkål & et halvt æble med ribsgelé.

*Gammeldags æblekage.

Pris  kun 265 kr.
Børn ½ pris

Denne aften skal forudbestilles.
Der serveres kun Mortens menu denne aften.

Bestil på tlf: 3296 0055 
Kan også bestilles ud af huset.

Åbningstider efterår/vinter
15. september til 15. november 

Mandag - Lukket 
Tirsdag til fredag - 17:00 til 21:00 (køkken til 20:00) 
Lørdag - Søndag - 12:30 til 19:30 (køkken til 19:00)

Vinterlukket fra 2. søndag i november til 1. april.

Åbningstider forår/sommer 
Alle dage 11:00 til 22:00 (køkken til 21:00)

Selskaber 
Der er åbent for selskaber i og ud af huset året rundt, 

se hjemmeside for menu www.restaurantlynetten.com eller kontakt 
tlf:  32960055. – På gensyn.

Velkommen i restauranten 
MVH. Rasmus Svensson
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Nye vedtægter til 
Sejlklubben Lynetten!

Som de fleste nok har læst her i bla-
det eller hørt på generalforsamlingen 
i foråret, så har der været ønsker om 
at revidere vedtægterne for klubben 
og i et vist omfang også for havnen. 
Den første ekstraordinære general-
forsamling i januar blev suspenderet 
af flere grunde, og alle måtte drage 
hjem med uforrettet sag. På den or-
dinære generalforsamling i februar 
var der stemning for at følge besty-
relsens forslag om at bruge noget 
mere tid på at sikre en ”folkelig” 
opbakning om de nye vedtægter. 
Siden blev emnet vendt igen på 
medlemsmødet i foråret og der blev 
nedsat et udvalg til at komme med et 
nyt oplæg.

Dette arbejde har nu bragt et resul-
tat, som vedtægtsudvalget er godt 
tilfredse med. Det har været en stor 
opgave, men der er gået til makro-
nerne med godt humør fra alle sider. 
Udvalget tog udgangspunkt i, at 
man ikke bare skulle vælge et af de 
allerede fremlagte forslag, men at 
man skulle ”ryste posen” og tage ud-
gangspunkt i de ønsker, der kunne 
være til et nyt sæt vedtægter og løse 
de problemstillinger, som de hidti-
dige vedtægter har budt på.

Nu skal dette samlede arbejde så 
have en ”syretest”, idet det bliver 
hovedemnet på det kommende 
medlemsmøde �4/�0 20�0. For at 
medlemmerne kan have en rimelig 
chance for at læse forslaget igennem 

inden mødet, lægges det nuværende 
oplæg fra udvalget ud på klubbens 
hjemmeside www.lynetten.dk.  Sam-
tidig lægges også referaterne fra de 4 
møder, som udvalget har haft siden 
sidste medlemsmøde, ud på hjem-
mesiden. I referaterne kan man i 
flere detaljer se begrundelsen for de 
fleste af de foretagne rettelser. Hvis 
man ikke har adgang til Internettet 
hjemme, kan man på kontoret bede 
om en trykt kopi. 

Som nævnt har det været et stort 
arbejde og der er god grund til at 
takke udvalget for entusiasmen, 
den gode indsats og ikke mindst det 
gode humør til: 
Rahlf Nielsen
Michael Toppenberg
Erling Andreassen
Niels Pedersen
Poul-Erik Andersen
Lasse Jensen
Boris Damsgaard
Gunner Juul-Nyholm
Samt i al beskedenhed undertegnede
Vel mødt �4/�0

Georg Niemann

Nye vedtægter til 
Sejlklubben Lynetten!

· Bådkaleche

· Hynder

· Sprayhood

· Bompresenning

· Bøjler + beslag
Erik Mortensen

Kirstinehøj 25 B, 2770 Kastrup

Tlf. 32 58 47 47
im@imsadelmager.dk

Hellers
www.Hellers.dk

BÅDTRANSPORT
OPTAGNING 

Se kalenderen på vores hjemmeside, hvornår vi 
er i Lynetten. 

Kalenderen opdateres løbende og er der ingen 
tider der passer dig, finder Annette én til dig

SE OPDATERET KALENDER 
På vores hjemmeside 

WWW.HELLERS.DK

TIDSBESTILLING
Annette Lykke

20 23 19 78
kran@hellers.dk

65000
Pris fra 

Det er Peter Heller, der kører bilen, så 
man kan altid få lidt kyndige råd og 

vejledning med på vejen. 
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Foredragsaften på Kronborg
Tirsdag d. 16. november 2010 kl. 19.00 i Museets udstillingslokaler.

Fra Matros til Skibsassistent

Forbundsformand Søren Sørensen, Sømændenes Forbund, vil fortælle 
om sin tid som sømand og den forandring af sømandens rolle som han 

har oplevet gennem livet. 

I forbindelse med foredraget serveres en forfriskning.

Arrangementet er gratis for medlemmer. Gæster betaler 50 kr. Ved
indmeldelse tilbagebetales de 50 kr.

OBS ! Tilmelding pr. tlf. 4� 28 02 00 eller mail lkk@maritime-museum.dk.
Bemærk at deltagerantallet er begrænset.

Med venlig hilsen
Hannes Stephensen

Dødsfald 
Det er med sorg, at vi må meddele, 
at Jan Passer Lange ikke længere er 
iblandt os. Jan har i rigtigt mange 
år været en markant skikkelse på 
havnen. I mange år var Jan Lange lig 
med LynetteNyt, som han redigere-

de i mere end et årti. På mange måder skabte Jan bladet og med en stor 
indsats gjorde han det til et samlingspunkt for klubben.
Da Jan til sidst gerne ville ”holde fri” fra bladet, slap han ikke arbejdet 
for klubben, en kvik formand fangede Jan ind og han indvilgede i at 
lade sig vælge til formand for turudvalget og atter satte Jan sit præg på 
opgaven og fik nye aktiviteter på kalenderen. Et af de store numre var 
Skonnert-turen, som blev gennemført flere gange. Det gode skib Maja, 
en tremastet skonnert, samlede os op på Amaliekajen og vel ude af hav-
nen satte Maja fulde sejl. Midtvejs på turen kunne vi så alle spise skip-
perlabskovs i den hyggelige salon.
Jan Lange var i sit es på sådan en dag, han elskede det maritime liv så 
meget, så det faktisk var hans kongstanke, at klubbens formand burde 
kaldes Kaptajn eller Admiral. Der fik Jan som bekendt nu alligevel ikke 
sin vilje.
Jan var også i mange år instruktør på sejlerskolen og også i år 20�0 var 
Jan at finde blandt instruktørerne, men helbredet holdt ham desværre 
ofte væk. Jan blev fundet død i sin lejlighed 13/8. På denne plads i hans 
”eget” blad vil vi gerne sige Jan tak for indsatsen igennem de mange år. 
Æret være hans minde.

Georg Niemann

BANKO d. 4. december kl. 15:00
Igen i år er der julebanko med masser af super lækre præmier. Fak-
tisk er der 30 præmier med 60 sidepræmier. Og som mange af Jer 
ved, så var der rigeligt til de fremmødte sidste år. 
Vi håber naturligvis, at der virkelig mødes talstærkt op i år, da vi så 
kan indkøbe mange flere og endnu dyrere præmier. 
Vi spiller banko ml. 15 og 18 og bagefter er der middag med et læk-
kert måltid fra restauranten til de sædvanlige 70 kr.

En plade til ti spil koster 5 kr pr. spil eller 50 for 
alle spil. Køber man 5 plader, får man dem for 
200,-. Husk at vi meget gerne vil have tilmelding 
senest 30. nov. til restauranten på tlf. 3296 0055, 
hvor I siger I kommer til Banko og om I evt. vil 
spise bagefter.

Vel mødt
Festkommiteen



�4 Lynettenyt/6 . oktober 2010 �5Lynettenyt/6 . oktober 2010

Søndag den 12. december klokken 14 skal alle børnene i S/K Lynetten være 
klar til at byde julemanden velkommen. Han kommer sejlende helt fra Grøn-
land – og han har hele skibet fuld af gaver til børnene.

Børn og voksne skal sammen med julemanden danse rundt om det store, flot 
pyntede juletræ til musik fra julemandens orkester. Og så skal vi lege, inden 
julemanden deler gaver og store, flotte godteposer ud.

Senere på eftermiddagen kommer den verdensberømte tryllekunstner, Hen-
rik, fra Aarhus for at trylle for børnene. Al erfaring viser, at forældre og bed-
steforældre nyder show’et mindst lige så meget som børnene.

Vi skal have god tid til at finde de rigtige julegaver, så derfor er vi nødt til at 
have Jeres tilmeldinger til kontoret senest den 22. november. Det gælder antal 
voksne såvel som børn. Der er kun gaver til børn til og med �5 år.  Telefon-
nummeret til kontoret er 32575778.  Julemanden vil gerne  have, at I oplyser 
børnenes navn, alder og køn. 

Pris pr. barn er 85,00 kr.

Restauranten tilbyder en luksus julebuffet til 148,00 kr. Børn u/12 år 50,00 kr.  
fra klokken �2.30. Af hensyn til restauratøren, bedes I ved tilmeldingen op-
lyse, hvor mange, der ønsker at spise.   

Juleudvalget glæder sig til at byde velkom-
men til årets glade begivenhed i sejlklub-
bens dejlige klubhus. 

Vi håber på et rigtig stort fremmøde – som 
i de gode gamle dage.

På gensyn 
søndag den 
�2. december 
klokken �4

	

Julemanden kommer!

Kastrup Strandpark 9, 2770 Kastrup, 32503017

Hellers
www.Hellers.dk

DAGE MED 
ORKAN2PRISERNE ER BLÆST I BUND 

Vi åbner for 2 spændende dage med super 
tilbud på tusindvis af varer.

Mød vores leverandører.

PØLSER OG SOFT ICE
GRATIS

Fredag kl.12-21 Lørdag kl.10-17

8/10-9/10 

Kastrup Strandpark 9, 2770 Kastrup, 32503017

Hellers
www.Hellers.dk

KÆMPE

LAGERSALG
15-80%

Se nogle af de vilde tilbud 
www.Hellers.dk

og kom forbi i butikken 

Elektronik

Redningsflåder
Påhængsmotor
Komfurer

Redningsveste
Gummebåde

Toværk
Blokke
Spil

mere

STORMVARSEL
Fredag kl.12-21 Lørdag kl.10-17

8/10-9/10 

PØLSER OG SOFT ICE
GRATIS
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Aktivitetskalenderen

Sammen med restauranten planlægger vi 
løbende en række arrangementer, både 
musik, udendørs grill og almindelig under-
holdning.

�4-�0 Medlemsmøde med fællesspis-
 ning. Buffet fra restauranten til
 god pris.  
13-11 Standernedhaling. Buffet fra
 restauranten til god pris. 
16-11 Foredragsaften på Kronborg (se
 side �3)
04-�2 Julebanko med tilbud fra restau-
 ranten (se side �3) 
�2-�2 Juletræsfest (se side �4)

Michael Toppenberg
Klubhusudvalgsformand


