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Kontorets åbningstider
Fra 1. december
til 1. marts 2011

Mandag - fredag
kl. 08.30-11.00

Torsdag desuden
kl. 16.00-19.00

Lørdag og søndag lukket

Åbningstider i julen
Den 23.12.

kl. 09.00-11.00

Den 24., 25. og 26.12.
Lukket

Den 27., 28., 29. og 30.12.
kl. 09.00-11.00

Den 31.12.
Lukket

Stativer
Så har Klubben indkøbt �0 nye sta-
tiver, som fungerer meget fint. Det 

er vores ønske 
at få mulighed 
for at indkøbe ydderligere stativer til 
næste år.

Der er mulighed for at bestille sta-
tiver af samme type ved at kontakte 
kontoret.Hvis vi kommer op på at 
købe �5 stativer, vil de blive betyde-
ligt billigere – priser kan indhentes 
på kontoret.

For mig at se er der flere gode 
grunde til at købe stativer af denne 
type. Havnens personale håndterer 
stativerne, således at bådejeren ikke 
selv skal bruge tid og kræfter på at 
finde stativet frem, når båden skal 
op og skal heller ikke selv samle og 
skille stativerne ad. Desuden er der 
ingen, der skal ind og kravle for at 
sætte bukke under båden, og båden 
står meget stabilt i stativerne under 
transport. Sandsynligheden for at 
der sker skade på båden er meget 
lille, og tempoet hvor vi kan hånd-
tere bådene er betydeligt højere end 
med bukke.

Vaskeplads
Så har vi endelig fået vores spule-
plads færdiggjort, og det ser ud til, at 
den fungerer rigtig godt. Pladsen er 
indrettet med aqua dren til afledning 
af spulevand fra pladsen, der fra lø-
ber vandet ned i en bundfældnings 

Havnechef Ole Nissen

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

Nyt fra administrationen

Stativerne passer i vores bådvogn og gør 
aflæsning meget nemmere.

De nyindkøbte stativer kan lejes for 
1000 kr. for en vintersæson.

Båd og stativ aflæsset, nemt og enkelt.
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tank, som er på 5000 liter. Her skal 
de store partikler bundfælde sig. Fra 
bundfældningstanken løber vandet 
videre til et sandfilter og derfra i en 
pumpebrønd, som pumper det ren-
sede vand i havnen.

Bådhåndtering
Retningslinier ved optagning og sø-
sætning af både:

Klubbens ansvar ved tingskade er 
begrænset til 1 mio. kr. og går fra 
når bådens køl slipper vandet til den 
igen står på køl eller er i vandet

Ejerens ansvar er enhver skade ud-
strækkende over 1 mio. kr.
2a Anvisning af anhugningspunkter, 

under hensyntagen til udstyr som 
log, lod, drev, propel og lign.

2b Speciel affendering i form af tæp-
per eller andet før løft.

2c Godkendelse af placering af båd-
vognens bærepuder.

2d Opklodsning samt justering i sta-
tiv eller bukke.

2e Efterlade højtruksspuler på sin 
plads i udstyrskassen.

2f Efter afrensning på spuleplad-
sen renses risten ved bundfæld-
ningsbrønden, affaldet kommes i 
containeren, kost og andet udstyr 
sættes på plads.

2g Løftet forudbetales på kontoret og 
kvittering forvises på forlangende.

Overtrædelse af pkt. 2f & g kan med-
føre karantæne for brug af kranen.

Uddybende information kan fås 
på kontoret eller ved henvendelse til 
personalet på havnen.

Lidt praktiske oplysninger vedr. 
bådoptagning
Bestilling af optagning skal forgå 
ved henvendelse til havnekonto-
ret, ved bestilling vil tiderne blive 
tildelt på den måde, at vi starter kl 
0830 med bådhåndtering. Tiderne 
vil blive tildelt, som tilmeldingerne 

kommer på fra kl 08�0 og frem til kl 
1530. Det er ikke muligt at stille krav 
til tidspunktet på dagen, hvornår 
båden 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 
tid. Hvis du ikke er ved kranen til 
den aftalte tid, risikerer du at kom-
me bag i køen og først komme op, 
når vi har tid, i værste tilfælde 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 trykspules 
på vaskepladsen (under kranen).

Der kan ikke stilles særlige krav til 
placering af både på land, da vi for-
søger at få plads til så mange både 
på land som muligt, pladserne anvi-
ses af personalet på havnen.

Sørg for at have  bukker, klodser 
og stativer klar på det anviste sted, 
det er bådejerens ansvar, at der er 
bukke, klodser eller stativer til rå-
dighed.

Havnen har IKKE flere bukke, 
stativer eller klodser.

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

Masterne skal umiddelbart efter 
afrigning bæres ind i masteskuret. 

Inden masterne lægges på hylder 
i masteskuret, skal de være helt af-
rigget, 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.

Truck
Vores truck har været i stykker, 
det skete en sen fredag aften, og vi 
havde bådhåndtering om lørdagen, 
så vi tilkaldte en reparatør. Det viste 
sig, at trækakslen var knækket. Vi fik 
den gamle aksel svejset. da vi tidligst 
kunne få en ny aksel om tirsdagen. 
Svejsning og montering af den gamle 
aksel var først færdig om lørdagen, 
hvilket bevirkede, at vi måtte aflyse 
al bådhåndtering om lørdagen. Jeg 
vil benytte lejligheden til at und-
skylde evt. ulejlighed, det har påført 
de bådejere, der fik aflyst deres tid 
til bådoptagning den pågældende 
lørdag. 

Kran
Vi har også haft problemer med kra-

Akkumuleringstank og sandfilter til 
spuleplads. Filtret renser vand før det 
pumpes ud i havnen igen. Skidtet bund-
fælder sig i tank.

Der laves opkant, så vandet bliver nede i 
kanalerne, som fører ned i tanke og ikke 
forurener.
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at have en båd, men det er meget 
vigtigt, at man ser til sin båd også 
om vinteren. Det vil nok være en 
god ide at lukke for alle søventilerne 
i vinter og flytte båden inden for de 
røde striber på broerne.

Medlemskort
Hent så de medlemskort.

Personale
Ninna, vores servicemedarbejder, 
er efter gensidig aftale stoppet pr. 1 
november, rengøringen varetages af 
personalet i vinterhalvåret. Der kan 
afvikles pligtarbejde på rengøring, 
hvis der skulle være nogen, der har 
den lyst.

Kasserer søges
Bestyrelsen har måttet tage til efterretning, at vores kasserer
Niels Bjørn Pedersen har valgt at stoppe til den kommende generalfor-
samling udenfor tur. Vi siger Bjørn tak for de gode timer og glæder os 
over, at vi stadig kan ses i havnen.

Derfor søger vi nu med lys og lygte efter en kompetent efterfølger til 
Niels Bjørn. Vi håber og tror at der blandt vores mange medlemmer 
findes personer, der både kan og vil løfte opgaven. Som kasserer i SK 
Lynetten skal man ikke deltage i den daglige bogføring, det klares 
løbende af administrationen. Kassereren skal i langt højere grad sikre 
sig et godt overblik over den løbende situation og status. I særdeles-
hed har bestyrelsen brug for kassereren som drivkraft i budgetfasen.

Bestyrelsen har en vision om � hovedformål i de kommende år:
1:  Bestyrelsen ønsker at driften af såvel klub som havn kommer til at 
hvile i sig selv, uden at være afhængige af de penge der kommer ind i 
forbindelse med nye kontrakter. 

�: Bestyrelsen ønsker kassereren som medvirkende til at sikre at reno-
veringer og nyanskaffelser kommer ind i regelmæssige rammer, så vi 
undgår at blive tvunget til hovsaløsninger.

Det vil selvfølgelig være meget attraktivt hvis en ny kasserer har ud-
dannelse og faglige kvalifikationer inden for økonomi, men det er nu 
ikke noget krav, at man er revisor eller bogholder. Sund fornuft i rige-
lige mål og gode samarbejdsevner vil være et godt udgangspunkt.

Måtte der være nogen spørgsmål vedr. posten, besvares disse gerne på 
georg@daab.dk eller bjorndk@mail.dk

nen. Der blev tilkaldt en reparatør, 
og al bådhåndtering gik i stå i et par 
timer. Reparatøren mente, at han 
fandt fejlen, det skulle være nogle lø-
se relæer, så de blev sat på plads ….

Straks efter at reparatøren havde 
forladt havnen, var den gal igen, 
men det lykkedes havnens personale 
at få de sidste både op. Fyns Kran-
service blev tilkaldt til kl. 0700 næste 
morgen, da man nu havde en for-
modning om, at det var en elmotor, 
der var defekt. Motoren blev skiftet, 
men lige lidt hjalp det. Kranen vir-
kede stadig ikke. Et lyst hoved af en 
kranreparatør mente, at det måske 
kunne være en løs forbindelse, så gik 
jagten ind på den løse forbindelse, 
og det viste sig, at ledningen til be-
tjeningspanelet var knækket. Så blev 
der udskiftet  8 meter kabel, og nu 
kører skidtet igen..

Strøm –vand
Jeg regner med at lukke for strøm og 
vand den 15. november der kan af-
hentes bi-målere på kontoret , jeg har 
i år indkøbt 30 nye bi-målere.

Tilsynspligt
Nu er sommeren slut, det er blevet 
efterår, og det er måske ikke så sjovt 
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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 15 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 12.30. 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 
12. december 
klokken ��

	

Julemanden kommer!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

Kastrup Strandpark 9,  2770 Kastrup,  32503017
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LAKKEN-
MED EKSTREME EGENSKABER

Hellers
www.Hellers.dk

HUSK ÅRETS BEDSTE 

GODE TILBUD HVER 
DAG I DECEMBER

FØLG MED PÅ
WWW.HELLERS.DK

JULEKALENDER
Åbningstider

i butikken
Mandag- Fredag 10.00-18.00
Lørdag   10.00-15.00
Vi holder lukket 23.december- 3. januar.

Julegaver byttes til 24.januar

Hellers
www.Hellers.dk
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Klubkultur-2
Gode venner, sejlkammerater og ly-
stige lynettefolk. I foråret bragte jeg 
et solidt indlæg om vores vigende 
klubkultur – jeg råbte op om svig-
tende fremmøde ved de fælles arran-
gementer, den almindelige ulyst til 
klubarrangementer, medlemsmøder 
og foreningsliv. Jeg satte sagen lidt 
på spidsen og hævdede, at når der 
ikke er noget særlig stort engage-
ment, er det svært at hævde, at der 
overhovedet er en kultur…

 Jeg tog fuldstændig fejl – vi har 
masser af kultur – bare ikke i den 
forstand man almindeligvis vil forstå 
klubkultur som klubarrangementer, 
medlemsmøder og foreningsliv… 
Vi er brændt lidt ud, vi har alle hver 
gjort hvert vores, og hver ting har en 
tid. Det er ikke rimeligt at forvente et 
sprudlende foreningsliv, når vi, som 
Monrad og Rislund siger, egentlig 
hellere vil have et stykke smørre-
brød.

 Jeg buldrede op med, at jeg i løbet 
af foråret ville afholde en ”klub-
kulturkonference” – og tænkte, at 
det ville sikkert blive et mægtigt til-
løbsstykke med flotte taler, faner og 
hornmusik, men kun to medlemmer 
har kommenteret initiativet – og det 
er jo en tanke værd…

 Det er sådan, at hvis 
man ikke selv trækker 
kærren, har man kun 
meget lidt indflydelse 
på, hvorhen den kom-
mer – det skal man hu-
ske, når man i sit stille 
sind forbander tidens tand og læn-
ges tilbage til de glade dage, hvor alt 
var muligt.

 Jeg tror, at når vi snakker klub-
kultur, så skal vi se i øjnene at ”for-
eningslivet” langsomt viger for de 
praktiske fælles gøremål. Måske er 
det sådan, at det eneste sikre vi sta-
dig har til fælles er havnen, bådplad-
serne og en lille smule fornøjelse ved 
at være tæt på vand.

 Jeg siger sådan, fordi jeg tror, at 
vi står os ganske godt ved at profes-
sionalisere nogle af vores forhold 
– og acceptere, at vi i vores stille sind 
egentlig ikke gider mere og faktisk 
har det ganske godt med at betale os 
fra bøvlet.

 Jeg afholder ikke nogen kultur-
konference, for vi har masser af 
kultur - den er bare ikke synlig i 
klassisk forstand - vi er blevet en 
moderne sejlklub, hvor man primært 
parkerer skuden, fylder depoterne, 
kysser kæresten og nyder solen.

Og det er der jo egentlig ikke noget 
galt i – synes jeg…

Michael Toppenberg
Fest- og Klubhusformand

Der indkaldes hermed til

Ordinær Generalforsamling
i Sejlklubben Lynetten
Tirsdag den 22. februar 2011, kl. 19:00 
Information ang. sted følger i næste nummer af LynetteNyt

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
 a. Uddeling af 25-års nåle 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Vedtægtsændringer
4. Forelæggelse af regnskab og budget
5. Fastlæggelse af ydelser til klubben
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 a. Ordinært valg af: 
  i. Sekretær
  ii. Skolechef
  iii. Turudvalgsformand
  iv. Klubhusudvalgsformand
  v. En bestyrelsessuppleant
 b. Ekstraordinært valg for et år af: 
  i. Kasserer
7. Valg af statsautoriseret revisor
8. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
 a. Valg af en kritisk revisor
9. Valg af redaktør
10. Behandling af indkomne forslag
11. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være klubben
i hænde senest mandag den 24. januar kl. 16:00.
Forslag mailes til info@lynetten.dk eller sendes/afleveres
til Sejlklubben Lynetten, Refshalevej 200,
1432 København K.
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Af Steen Rasmussen

Hvis man går en tur på hav-
nearealet, og herved standser 
et øjeblik ved slæbestedet,  ja,  
så er det et trist syn man møder.   En  
ophalervogn af nyere dato, der er ta-
get ud af drift og løftet af skinnerne,  
stålwiren fjernet osv.   

Hvad der her er tale om er et slæ-
bested, der har kunnet fungere rigtig 
mange år tidligere og til mange båd- 
ejeres tilfredshed.  Alt sammen med 
større eller mindre reparationer,  der 
kunne indtræffe når som helst på 
sejlsæsonen.   

Erfaringsmæssig  ved jeg, at kort 
tid før slæbestedet blev taget ud af 
drift,  kunne både  med dybgang 1,5 

m og  deplacement  på �0 ton,  uden 
problemer  anvende slæbestedet.

I mellemtiden er der kommet  mil-
jøkrav om afrensning af bundmaling 
der bevirker, at dette ikke længere 
kan gøres uden opsamling af den 
afspulede bundmaling.  Men du vil 
fortsat kunne bundmale båden på 
slæbestedet.

Desuden skal teknikken selvfølge-
lig leve op til arbejdstilsynets  sikker-
hedskrav om evt.  tilskadekomst.

Nu vil en del medlemmer sikkert 
mene,  at vi har jo lige fået installeret 
stor kran og en fin transportvogn,  så 

hvorfor så megen snak 
om gammelt slæbe-
sted.

Slæbestedet kan for-
mentlig anvendes af 
ca.  halvdelen  af klub-
bens både. Det  har 
den helt klare fordel, 
at du ikke skal  omla-
de båden med brug af 
traktor og transport-
vogn samt  opklods-
ning mv.

Endvidere skal der ej 
heller bruges persona-
ler  med krancertifikat.  

Hvad er 
slæbestedets  
fremtid?

Læserbrev
Medlemmer  med almindelig 
omtanke kan selv trække 
båden op på slæbestedet og 
søsætte den igen efter endt 
reparation.

Hidtil har det været således,  
at man betalte det samme ved 
brug af slæbestedet som ved 
brug af kran med personale 
mv.,  om det burde være an-
derledes er så en diskussion 
for sig.

Som reparatør på slæbe-
stedet gennem mange år er 
jeg af den helt klare opfattelse, at vi  
uden de helt store udgifter vil kunne  
bringe  slæbestedet i den brugbare 
stand,  som der var, før det blev taget 
ud af drift.  

Jeg mener, vi bør drøfte emnet på 
generalforsamlingen til februar,  lige 
såvel som evt.  forbedringer af slæ-
bevognen  kunne debatteres.

Med venlig hilsen
Medl.  254  Steen Rasmussen
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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.

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, 

Restaurant Lynetten  .  Refshalevej �00  .  ���� København K  .  Tlf. 3296 0055  .  info@restaurantlynetten.com

Vi har Hansen Is
- kom ind og smag

Ring og bestil bord 
på telefon 3296 0055

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

Julebuffetpr. kuvert

275,-

Velkommen i restauranten 
MVH. Rasmus Svensson

Julebuffet

Hjemmelavet stegte sild smurt med dijon og 
dild 
Marinerede sild med rødløg og capers
karry sild med æble,tomat og dild
Lun fiskefilet m/remulade & citron.
Æg & rejer med hjemmerørt mayonaise
Gravad laks med rævesauce
Lun ribbensteg m/sødt & surt.
Medisterpølse med lun rødkål
Æbleflæsk
Lun leverpostej m/bacon & svampe.
Roastbeef m/pickles, peberrod & ristet løg.
Hønsesalat m/bacon og svampe
udvalg af oste m/druer og julefigner
Ris a la mande med lun kirsebærsauce

Buffeten serveres med hjemmebagt brød, rug-
brød fedt og økologisk smør

275,- pr. Kuvert

Ønskes stegt and med svesker og æbler tillæg-
ges �5,- pr kuvert

Julebuffeten serveres til min. 10 kuverter.
Vi holder åbent for alle typer arrangementer/fester året rundt.

På vores hjemmeside under ”selskaber” findes et lille udvalg af 
menuer, men vi kan meget mere end det. Send os en mail eller ring 

på tlf. 3296 0055 for uddybende info.
Alle menuer leveres desuden som catering med eller uden kok
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Fra sommerens aktiviteter

Jeg deltog i medlemsmøde den 14.10. 
�0�0, eller jeg skulle hellere sige, 
hvad der kunne have været et med-
lemsmøde, da dette møde så længe 
jeg deltog, blev totalt kuldsejlet af et 
fordrukkent medlem, som dirigenten 
ikke kunne stoppe, selv om vedkom-
mende blev bedt om at forlade mø-
det af en enig deltagerskare. 

Det kunne jo være, at man som 
dirigent en anden gang hvis samme 
situation skulle opstå, skulle sus-
pendere mødet, indtil pågældende 
person havde forladt mødet, så alle 
andre deltagere ikke skulle føle sig 
helt til grin over at have spildt sin 
aften.

Det jeg hørte angående vedtægts-
ændringer var, at man ikke engang 
var enig i det udvalg, man havde 
nedsat, at man ønskede samme ord-
valg som man har i Dansk Sejlunion, 
hvilket der i sig selv er udmærket 
- samt at bestyrelsen forsøgte at 
skubbe ansvaret fra sig og lægge det 
over til Havnechefen.

Medlemsmødet den 14/10
og andre kritiske betragtninger

Min holdning til vores vedtægter 
er stadig - at vi har nogle udmær-
kede vedtægter, men det er vores 
bestyrelser, der har problemer med 
at drage de nødvendige konsekven-
ser, der skal til for at overholde ved-
tægterne. 

En handlekraftig bestyrelse med 
en anden sammensætning og op-
bygning ville højst sandsynligt gøre 
underværker i havnen, man kan ikke 
bare styre en havn med �000 med-
lemmer ved at sige, vi skal være en 
venligere havn.

 Jeg gik efter 2 timer, så havde jeg 
fået nok, men desværre havde jeg 
ikke fået stillet nogle spørgsmål på 
mødet, som jeg var kommet for at 
stille, derfor dette indlæg her i bladet.

Hvad er der blevet af vores med-
lemssider inde på vores hjemme-
side?
Jeg undrer mig over, at det fortsat er 
umuligt at komme til at kommuni-
kere medlemmerne imellem her på 

Af Erik Greisbøl 
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vores hjemmeside, efter at hjemme-
siden har været nedbrudt i efteråret 
2009.

Det er vel ikke sådan, at det kun 
er bestyrelsen og personalet, der kan 
benytte vores hjemmeside?

Hvad blev der af vores ”diskussi-
onsforum” og vores andre medlems 
sider log ind m.m.

Kunne man ikke søge for, at disse 
ting bliver bragt i orden, så vi alle på 
god demokratisk vis kan komme til 
at kommunikere på hjemmesiden.

Opfordring til de kritiske revisorer  
om opgørelse af pligtarbejdstimer
Opgørelse for året �0�0 af pligtar-
bejdstimer pr 31/12 2010.

Forbrug for året �0�0 af timer pr 
31/12 2010.

Inddrivelse af penge for året �0�0 
af ikke aflagte pligttimer pr. 31/12 
2010.

Hvad er disse penge brugt til? 
- indgår disse penge til køb af ude-
fra kommende håndværkere til den 
vedligeholdelse, der skal udføres på 
havnen.

Bådhåndtering
Jeg synes, du som Havnechef har 
gjort et godt forsøg på, hvordan 
man skal arte sig ved optagning og 
søsætning af både - men du glemte 
nok i farten at gøre opmærksom på, 
at det kun er autoriserede folk med 
gyldigt krancertifikat, der må betjene 
kranen.

Jeg har nu gentagne gange set folk, 
der ikke har pågældende certifikat, 
betjene kranen. Hvis der skulle ske 
et uheld, vil vi bådejere, der er uvi-

dende om hvorvidt pågældende har 
krancertifikat, måske ikke kunne 
få skader på vores båd erstattet på 
grund af, at forsikringen ikke vil 
dække skaderne - fordi man ikke har 
overholdt arbejdstilsynslove og for-
ordninger angående kraner. 

Hvad hvis der i værste fald sker en 
personskade ...

Det ville være godt, hvis man 
oplyste, eventuelt med kopi af kran-
certifikatet ophængt på kontoret, så 
vi medlemmer kan se, hvem der må 
betjene kranen.

Det er også helt i orden, at du som 
Havnechef giver en generalskide-
balle i LynetteNyt ud til folk, der 
ikke rydder op efter sig eller sorterer 
deres affald i de dertil indrettede 
containere. Det er ikke meningen, at 
vi skal have ansat dyrt personale til 
at rydde op efter os.

Men så kræver det også, at du 
lever op til 
disse ting 
selv - især 
når det bliver 
påtalt til dig 

på kon-
toret af 
medlem-
merne, 
skal der 

ikke gå �-� uger, før du får tømt 
spildoliebeholderen og renset op 
rundt om denne samt malercontai-
ner m.m. 

Ved en bedre indsats fra din side 

kan den ligegyldighed og kedelige 
holdning til havnen nogen har - må-
ske bliver forbedret hen ad vejen. 

Aldrig har vi haft så mange med-
arbejdere ansat i havnen, og aldrig er 
der blevet lavet så lidt.

DS bøjer  Saltholm. Hvem er an-
svarlig for at disse bøjer bliver 
udlagt?

Fra Junior og Sejlerskolens
sommertur 2010
Mand-over bord-øvelsen er i fuld gang

3 styks DS bøjer ved Saltholm er ikke 
udlagt i perioden 1/4 til 15/11 år?

Lynetten Sejlklub har tilsynspligt 
over for Dansk Sejlunion til disse 
bøjer.

Jeg påtalte dette på kontoret først i 
juni �0�0 – uden disse bøjer er blevet 
lagt ud.

 Erik Greisbøl 4050
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Efterår i Sejlklubben Lynetten

Referent: Ole Nissen
Deltagere: Der deltog 114 stemmeberet-
tigede medlemmer

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Uddeling af �5 årsnåle – uden for dags-
ordenen
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab og budget
4. Fastlæggelse af ydelser til klubben
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og sup-
pleanter
6. Valg af statsautoriseret revisor
7. Valg af kritisk revisor og revisorsup-
pleant
8. Valg af redaktør
9. Behandling af indkomne forslag
10. Eventuelt

Punkt 1. Valg af dirigent
Formand Kaare V. Thomsen bød vel-
kommen og foreslog Tommy Nordfalk 
fra Vallensbæk Havn som dirigent. For-
samlingen valgte Tommy Nordfalk som 
dirigent. 
Dirigenten konstaterede, at generalfor-
samlingen ifølge vedtægterne var retti-
digt  og korrekt indkaldt.
 
Stemmeudvalg:
���� Lars Frandsen,
1786 Gunner Juul-Nyholm,
3829 Hermann Wolsgaard-Iversen,
3327 Jørgen Beiter.

Punkt 2. Bestyrelsens beretning
Formanden tilkendegav følgende:
Formandens beretning for 2008/2009
På grund af personlige omstændigheder 
i januar var det mig ikke muligt at nå at 

få beretningen med i LynetteNyt inden 
deadline. I stedet vil beretningen være at 
finde i referatet. 

Klubbens formål. Klubbens formål er at 
fremme medlemmernes sammenhold og 
kendskabet til sejlsporten og dens for-
svarlige udøvelse ved bl.a.:
• at drive sejlerskole
• at drive juniorafdeling
• at arrangere kapsejladser
• at tilbyde medlemmerne havneplads 
med de hermed naturligt tilhørende fa-
ciliteter
• at tilbyde turarrangementer

Ændringer i bestyrelsen i perioden
På det ekstraordinære bestyrelsesmøde 
4. maj 2009 behandler vi forløb og hæn-
delser i forbindelse med valg af ny for-
pagter til restauranten.
1. suppleant Niels Pedersen trækker sig 
samtidig med, at Klubhusudvalgsfor-
mand Erling Andreasen trækker sig.
Niels Pedersen skulle ellers have over-
taget posten som Klubhusudvalgsfor-
mand.
Michael Toppenberg overtager posten 
som klubhusudvalgsformand.
Turudvalgsformand Søren Amtorp træk-
ker sig, pr. e-mail, den 26-6-2009 efter en 
debat med redaktøren og erstattes mid-
lertidigt af Michael Toppenberg.
Juniorleder Lena S. Andersen trækker 
sig, pr. e-mail, den 26-6-2009 efter en 
maildebat med Michael Toppenberg og 
erstattes midlertidigt af Preben Pold.
Lena skrev til formanden:
”Min tålmodighed ang. samarbejdet i de 
bestyrelser jeg har deltaget i, var tæt på 
opbrugt da du trådte ind, du bliver så 

Referat fra generalforsamlingen i 
Sejlklubben Lynetten
den 23. februar 2010 kl. 19.00 i AmagerBio
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den, der må betale prisen.
Dette er IKKE personligt på dig; men 
fordi det nu engang er dig, der sidder 
i stolen.” Jeg har fået oplyst af Tonny, 
formanden for Sundby Sejl, at Lena er 
blevet instruktør der. Jeg ønsker Lena alt 
muligt held og lykke og jeg ved, at hun 
altid har været meget glad for samarbej-
det med Tonny, som tidligere var junior-
leder i Sundby.

Beretninger om udvalgsarbejdet
I har alle haft mulighed for i LynetteNyt 
at læse de forskellige udvalgsformænds 
udførlige beretninger om udvalgsarbej-
det. Jeg vil benytte lejligheden til at om-
tale nogle få emner og begivenheder. 

Havn og Plads
Østmolen er næsten færdig og de ind-
købte flydebroer, som for øjeblikket 
benyttes til arbejdsbroer, skal senere be-
nytte til vaskebro.
Bro 8: Arbejdet med renovering af bro 8 
er godt i gang på planlægningsstadiet og 
vedrørende indkøb af materialer.
Havnepladser: Flere, fra ventelisterne, 
har fået havneplads i løbet af perioden, 
og vi prioriterer at tildele pladser frem 
for, at man ligger på månedsleje.
Bådhåndtering, kran: Det begynder at 
fungere, og personalet har ydet en stor 
indsats med god hjælp fra Helge, som 
skal have en særlig tak.

Juniorer
Afdelingen fungerede, indtil Lena ”luk-
kede og slukkede” for aktiviteterne den 
25-6-2009. Siden har det været småt med 
aktiviteterne og med opbakningen til 
at få aktiviteter i gang. Preben Pold har 
prøvet; men med ringe udbytte. Lars Ve-
stergaard Christiansen har siden meldt 
sig på banen som ny juniorleder og er se-
nere udpeget af bestyrelsen som junior-
konsulent. Lars Vestergaard Christiansen 
opstiller som ny juniorleder.

Kapsejlads
Som altid en værdig repræsentant for 
klubben, med et godt arbejdende udvalg.

Sejlerskole
Igen i år har et stort antal elever deltaget 
og bestået. Tillykke.

Klubhusudvalg og festudvalg
Ud over Stander hejs og Stander hal har 
der ikke været den store aktivitet.
Klubhus Øst: Restaurant. Ny forpagter.
Klubhus Vest (Vestersøhus): Bestyrelsen 
er ved at udfærdige lejekontrakter, som 
begrænser udlejningen af klubhuset.

Turudvalg
Pinseturen var en stor succes; men med 
få deltagere. Carsten Ljungberg fortsæt-
ter som leder af Fartøjsberedskabet, og 
han opfordrer alle, som kunne have in-
teresse i at deltage, til at henvende sig til 
ham og gerne i aften.

Sekretær og Kasserer
Karin, som også er næstformand, og 
Bjørn har i perioden gjort en stor indsats, 
både inden for deres områder og i perso-
naleudvalget sammen med formanden, 
som har håndteret personalesager og den 
nye organisation.

Erstatningssag fra Karsten Rindom
Den tidligere forpagter af restauranten 
har rejst et erstatningskrav mod klubben 
på op til kr. 575.000.
Det har krævet en del ressourcer at finde 
overbevisende dokumentation samt en 
del møder med advokat.
Det er min overbevisning at vi nu har en 
meget stærk sag, som vil blive afgjort i 
løbet af foråret.

GF 2009 beslutning om arbejde med et ved-
tægtsforslag
Besynderlig oplevelse. Et medlem af 
bestyrelsen har, af flere omgange, mod-

arbejdet, at bestyrelsen skulle udfærdige 
det forslag om vedtægtsændringer, 
som vi lovede på sidste GF. Bestyrelses-
medlemmet har ikke ønsket at deltage i 
arbejdet og meddelte, da vi var klar med 
forslaget, at han sammen med en hem-
melig gruppe ville fremsætte et alterna-
tivt forslag.

Ext. GF i januar om vedtægtsforslag 
Uheldig trykning af materiale til Ektra-
ordinær generalforsamling. Ved et sam-
mentræf af uheldige omstændigheder 
blev et udkast, med formandens kom-
mentarer, trykt til uddeling i stedet for 
det endelige forslag, som også kunne 
læses på hjemmesiden. Det medførte, på 
grund af den usikkerhed det gav forsam-
lingen, at jeg foreslog forsamlingen af 
afslutte mødet.
Bestyrelsen beklager naturligvis fejlen 
og opfordrer alle interesserede at deltage 
i det videre arbejde med at forny vore 
vedtægter.

LynetteWeb
Lige nu er Lynettens hjemmeside under 
genopbygning på grund af softwareop-
dateringer, hvilket er et større arbejde 
end ønsket.

LynetteNyt
LynetteNyt er klubbens og ikke mindst 
medlemmernes blad og et vigtigt talerør 
for bestyrelsen. 
LynetteNyt læses i klubber over hele 
landet, og for mange er det vores ansigt 
udadtil. Derfor er det også ærgerligt, at 
indlæg med udokumenterede påstande 
og beskyldninger, som ikke er behandlet 
i bestyrelsen, har været prioriterede.
Personligt foretrækker jeg, at medlem-
merne, som ønsker ændringer, kommer 
med forslag til bestyrelsen. Som også fle-
re medlemmer har gjort, og tak for det. 
Kritik, som blot går ud på at nedrakke 
bestyrelsen eller andre medlemmer, gav-

· Bådkaleche

· Hynder

· Sprayhood

· Bompresenning

· Bøjler + beslag
Erik Mortensen

Kirstinehøj 25 B, 2770 Kastrup

Tlf. 32 58 47 47
im@imsadelmager.dk
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ner ikke klubben.
Tak til de mange medlemmer i udval-
gene, i web- og bladredaktion, som 
moderator og i bestyrelsen, der har ydet 
et stort frivilligt arbejde til gavn for klub-
ben.

Administrativ status
Kontor og administration: Bonna forlod 
os med udgangen af december. Tine er 
gået på barsel.
Havn og plads: Flemming blev sidste 
forår ansat som havneassistent.
Havnechef  Ole Nissen blev ansat pr. 1-
1-2010. 
Søren har indgået en aftrædelsesordning 
og stopper i løbet af foråret. Søren har 
generøst tilbudt at øse af sin meget store 
erfaring og viden. En stor tak til Søren.

Ny organisation
I nogle år har vi haft to ledere ansat, en 
i administrationen og en på havn og 

plads. Det har ikke fungeret som ønsket, 
og derfor har bestyrelsen valgt at ændre 
organisationen. Bestyrelsen ønsker at 
styrke arbejdet på havn og plads samt 
ikke mindst bådhåndtering. I den nye 
organisation er der kun en leder, nemlig 
havnechefen.

Ole Nissen, Havnechef
Havnechefen vil deltage både i admini-                               
strationen og på havn og plads.
Bo Sperling er ny i administrationen, 
med kontorchefbeføjelser.
Wagn og Flemming, Havneassistenter.
Søren, vil deltage i begrænset omfang.
Tak til vore ansatte. 

Økonomisk status
Årets overskud kr. 800.486
Foreningsformue kr. 1.388.161
Formue og hensættelser kr. 3.330.883

Medlemmer pr. 1 oktober 2009 

I alt 1.148 aktive medlemmer. Tilgang144
Afgang 158.
Forventninger
Vi er godt i gang med at opfylde budget 
2009-2010. Bedre udnyttelse af vores båd-
håndteringssystem. Bedre udnyttelse af 
landplads. Vedligeholdelse og reparation 
af broer, skure, el og anlæg. Styrkelse af 
ledelse og planlægning af arbejdet på 
kontor, havn og plads.

En ny sæson ligger foran os med forvent-
ninger om høj sol og fager vind.
Jeg vil på bestyrelsens vegne takke jer 
alle for den sæson, som er gået, for den 
opbakning I har givet bestyrelsen
samt ønske jer alle god vind fremover.
Tak.

p.v.a. bestyrelsen
Kaare V. Thomsen

Punkt 3. Forelæggelse og godkendelse 
af regnskab og budget

Kasserer Niels Bjørn Pedersen gennem-
gik regnskabet og takkede de kritiske 
revisorer for deres arbejde.

Regnskab 2008-2009
Driftsindtægter
Klubben -                       1.630.853
Havnen  -                       3.578.778
Sum                                5.209.631

Driftsudgifter
Klubben –                      1.963.649 
Havnen -                        3.154.135
Sum                                5.118.135    
Resultat   91.496 
Finansiering  118.601  
Resultat før kontrakter 210.097
Kontrakter  590.389    
Årets resultat  800.486 

Budget 2009-2010
Driftsindtægter, forening =    
1.620.000 kr.

Driftindtægter, havnen =    
3.368.600 kr.
Driftindtægter i alt =    
4.988.600 kr.

Driftudgifter, forening = 
- 1.940.000 kr.
Driftudgifter, havnen = 
- 3.319.100 kr.
Driftudgifter i alt = - 5.259.100 kr.

Resultat af daglig drift = -    270.500 kr.
Finansiering, netto =     80.000 kr.
Kontrakter, netto =      545.000 kr.
Årets resultat =      354.500 kr.

Salget af kontrakter dækker altså under-
skuddet.
Budgettet viser et beløb på ca. 345.500 kr. 
på den rigtige side.
Regnskab/budget blev godkendt.

Punkt 4. Fastlæggelse af ydelser til 
klubben
Ydelser til klubben indeksreguleres med 
1,83%, således at prisen pr. 1. april 2010 
bliver følgende (opkræves pr. 01.04.10 og 
01.10.10):

Havneplads           Ny takst 
Jolleplads                416
Jolle på autotrailer         1.558
Kat. 2           1.148
Kat. 3           1.621
Kat. 4           1.777
Kat. 5           1.948
Kat. 6           2.123
Kat. 7           2.391
Kat. 8           3.598
Skurleje                 �5�
Kontingent uden havn            558
Kontingent med havn              85�
Familiemedlemskab               ���
Juniormedlemskab               151
Juniormedlemskab (familie)        52

Kastrup Strandpark 9,  2770 Kastrup,  32503017
Hellers

www.Hellers.dk
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Det er Peter selv der kører bilen og kan derfor give gode råd og professionel 
vejledning i forbindelse med håndtering af din båd. 
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Indeksreguleringen sker i takt med hav-
neareallejen fra Københavns Kommune 
og ikke Danmarks Statistik, selv om 
reguleringen er nøjagtig den samme. Ny 
prisliste kan fås på kontoret.
Takstforhøjelsen blev godkendt.

Punkt 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
og suppleanter jf. vedtægternes § 11

Formand 
Kaare V. Thomsen genopstillede.
Modkandidat Georg Niemann
Afstemning ved hjælp af skriftlig afstem-
ning
Kaare v Thomsen 51 stemmer
Georg Niemann    5� stemmer 
Blanke                     � stemmer
Georg Niemann blev valgt som formand.

Kapsejladschef
Ralhf genopstiller. Ralhf blev valgt som 
kapsejladschef.

Juniorleder
Lars Westergaard opstiller. Lars Wester-
gaard blev valgt som juniorleder

Klubhusudvalgsformand
Michael Toppenberg genvalgt som klub-
husudvalgsformand.

Turudvalgsformand
Kaare V Thomsen opstiller, fik  69 stem-
mer
Jacob Lefevre opstiller, fik 38 stemmer
Kaare V Thomsen blev valgt som turud-
valgsformand

Bestyrelsessuppleant – på valg for � år
 Jacob Lefevre opstillede – fik 23 stem-
mer
Helge Henriksen opstillede – fik 50 stem-
mer
Henrik Bo opstillede – fik 35 stemmer
Helge Henriksen efter skriftlig afstem-

ning valgt som bestyrelsessuppleant for 
2 år. Henrik Bo efter skriftlig afstemning 
valgt som bestyrelsessuppleant for 1 år.

Kasserersuppleant – på valg for 1 år
Jacob Lefevre opstillede og blev valgt 
som kasserersuppleant for 1 år.

Punkt 6. Valg af statsautoriseret revisor
Revisionsfirmaet Kresten Foged med 
statsautoriseret revisor Ole Skou blev 
foreslået af bestyrelsen som statsautori-
seret revisor. Statsautoriseret revisor Ole 
Skou blev valgt.

Punkt 7. Valg af kritisk revisor og revi-
sorsuppleant

Kritisk revisor – for 2 år
Jørgen Beiter blev valgt som kritisk revi-
sor for � år

Kritisk revisor – for 1 år
Jens Heilesen opstillede og blev valgt 
som kritisk revisor for 1 år.

Kritisk revisorsuppleant for 2 år
Der var ingen der opstillede.

Kritisk revisorsuppleant for 1 år
Der var ingen der opstillede.

Punkt 8. Valg af redaktør
Jacob Lefevre opstillede og blev valgt 
som redaktør.

Punkt 9. Behandling af indkomne 
forslag

Forslag  om bevilling fra renoveringsfonden.
Bestyrelsen indstiller, at generalfor-
samlingen bevilger 180.000 kr. fra 
renoveringsfonden til følgende formål:
– Vedligeholdelse af broer, renovering af 
bro 8 el på broer 
– Færdiggørelse af Østmolen
Forslaget blev vedtaget.

Yderligere forslag 
Der blev fra Klubhusudvalget stillet 
forslag om følgende bevillinger :
1. Fornyelse af udendørsmøblement                                              
50.000
2. Renovering af restaurantens køkken                                        
240.000
3. Renovering af administrationskontoret 
og nyt møblement 50.000
4. Ny trappe ved klubhus Øst 5.000
5. Borde og stole uden for administratio-
nen 10.000
6. Søsikkerhedskursus 50.000
Følgende forslag blev vedtaget: �, �, �,
Følgende forslag blev nedstemt : �, 5, �
(Punkt 10 og 11, jfr. dagsordenen, var be-
villiget på et tidligere tidspunkt)

Følgende blev besluttet taget af årets over-
skud:
1. Indkøb af hjertestarter til Vestersøhus                                          
20.000
2. Nye vægge mellem brusekabinerne i 
Vestersøhus 30.000
3. Nye skilte ved klubhusene 10.000 
4. Indkøb af låse af kortlåse til Vester-
søhus 20.000*
5. Indkøb af kortlåse til klubhus øst                 
20.000*

Forslag om rygeforbud i Vestersøhus 
blev nedstemt.

Forslagne til vedtægtsændringer blev 
ikke behandlet. Der vil blive nedsat et 
udvalg, der kommer med et forslag til 
nye vedtægter.

Dagsordenen blev udtømt.

Punkt 10. Eventuelt
Der blev stillet spørgsmål om, hvorfor 
klubben skulle have cpr.nr. Det blev op-
lyst, at medlemmerne ikke havde pligt til 
at oplyse de sidste 4 tal.

Afsluttende bemærkninger
Formanden takkede Tommy Nordfalk 
for hans deltagelse som dirigent og for-
samlingen for god ro og orden.
Generalforsamlingen blev, som traditio-
nen påbyder, afsluttet ved at forsamlin-
gen udråbte et trefoldigt leve for Sejl-
klubben Lynetten.

Underskrift:
Dirigent Tommy Nordfalk
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