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Lørdag og søndag lukket

Havnechef Ole Nissen

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

Nyt fra administrationen
Perioden har været præget af vin-
tervejret og  juleferie og meget sne-
rydning. Der har dog været et par 
episoder der er værd at nævne.  

Vi har haft en båd, der har været 
helt sunket uvist af hvilken grund, 
men det understreger bare, at det er 
utrolig vigtigt at tilse sin båd også 
om vinteren. Vi har pt. 4 både, vi går 
og lænser, selv om vi har kontaktet 
ejerne og forklaret dem problemet, 
så det kommer til at koste en pæn 
slat penge, at personalet skal bruge 
tid på det. 

Så er det ikke sjovt at være bådejer

Vi har også haft en båd der er væltet, 
heller ikke her er der nogen umid-
delbar grund til det er sket, men vi 
må bare konstatere at ting sker, og 
det er en god grund til at tilse sin 
båd, også selv om den står på land.
Nu kan man ikke beskylde ejeren af 

den pågældende 
båd for, at han 
ikke tilser sin båd, 
for han er her fak-
tisk hver dag.

En rigtig træls søndag

Vi er nu i gang med renovering af 
baderummene i Vestersøhus, arbej-
det bliver udført af personalet selv 
med hjælp fra pligtarbejder og en 
enkelt frivillig samt et par håndvær-
kere, da der er ting vi ikke må og 
kan lave selv.

Projektet er som følger: der kom-
mer nyt loft, skillevæge til opdeling 
af kabinerne med et forrum  med 
bænke og en knagerække, så tøj og
sko også er tørt efter bad, der kom-
mer en ny bordplade med håndva-
ske og afsætningsplads, der bliver 

HUSK at indstille fotoapparatet 
til ”høj opløsning” for billeder, 
der ønskes med i LynetteNyt
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– Vestersøhus skal males
– Grønne områder skal vedligeholdes  
– Havemøbler skal klargøres til forår
– Der skal males i bestyrelseslokalet
   og kontoret
– Alle indvendige gulve skal renses
   og have nyt voks
– Klubhus øst males udvendigt

Så der er nok at tage fat på. Til op-
lysning er det ikke klubbens ansvar, 
at de medlemmer, der skylder pligt-
timer, får dem afviklet, det er det 
enkelte medlem selv, der skal sørge 
for, de bliver afviklet. Sker dette ikke 
vil der blive sendt regninger ud på 
manglende afvikling af pligttimer.

Administrationen har mulighed 
for at indkalde medlemmer, der   
skylder pligttimer, til bestemte op-
gaver. Dette vil vi også forsætte med, 
men som udgangspunkt skal med-
lemmet selv melde sig.

Jeg sender i løbet af måneden brev 
til de personer, der skylder timer 
med oplysning om, hvor mange 
timer der skyldes og med oplysning 
om forårets arbejdsopgaver. Så kan 
alle, der modtager brev, fremsende 
en afviklingsplan for de skyldige 
timer, så vi får opgaverne løst og 
timerne ud af verden.  

BESTYRELSEN har besluttet, at det 
skal være gratis at tage bad, når man 
er medlem/gæst af S/K Lynetten. På 
den baggrund bliver betalingsan-
lægget afmonteret lige så hurtigt 
som det er teknisk muligt.

Hent nu de medlemskort - husk 
at medbringe forsikringsbevis.

Ordinær
Generalforsamling
i Sejlklubben Lynetten

lagt nyt vinyl på gulvene, da det 
gamle var utæt og ikke kunne repa-
reres, hele rummet er blevet malet. I 
forbindelse med malerarbejdet synes 
jeg, at vi alle skylder Kai Gøtsche en 
stor tak for en kæmpe indsats.

Byggearbejde en dag på Lynetten

Forår er på vej 
Så er foråret på vej og dermed tid til 
PLIGTARBEJDE. Der vil i år være 
mulighed for afvikling af pligtarbej-
de alle weekender og helligdage 
fra første weekend i marts til sidste 
weekend i juni.  For dem der har 
tid og mulighed for at afvikle plig-
tarbejde i hverdagene er det bare 
om at henvende sig på kontoret og 
få tildelt opgaver. Ingen kommer 
til at henvende sig forgæves, vi har 
opgaver til alle.

Her kommer et udsnit af forårets 
opgaver der vil blive udlagt til pligt-
arbejde:

Pligtarbejde forår 2011
– Standermast skal lakeres 
– Kørevej rettes op for ujævnheder
– Skure males
– Plads friskes op med nyt grus
– Juniorer skal have ny rampe

Dagsorden:
�. Valg af dirigent
 a. Uddeling af 25-års nåle 
2. Bestyrelsens beretning 
�. 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
�0. Behandling af indkomne forslag
��. Eventuelt

Hvornår:
Tirsdag den 22. februar 2011
kl. 19:00 
Hvor:
Kulturhuset, Islands Brygge 18, 
2300 København S

OBS!
Der er ikke mange parkerings-
pladser ved Kulturhuset
Der er ca. 10 min. gang fra Is-
lands Brygge Metro.
Tjek: www.Rejseplanen.dk
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Ved klubbens standerstrygning 13/11 
2010 havde jeg fornøjelsen af at holde 
festtalen ved selve standerstrygningen, 
inden alle gik ind til de veldækkede borde 
i Restauranten og i bestikket. 

Når der sådan står i programmet at 
”formanden taler”, så må man selvføl-
gelig overveje, hvad der var årets gode 
og dårlige sider, og det kom der så 
nogenlunde dette ud af:

VEJRET kan alle have en mening 
om, foråret var koldt, men da som-
meren endelig kom, var det jo en 
fantastisk dejlig måned, hvor solen 
stort set bagte hver dag. Men da 
det blev august var det meste af det 
gode vejr brugt op. Så har det regnet 
og rusket en del, men netop denne 
dag er det nu ganske smukt vejr i 
Lynetten.

Hvis en standerhejsning er bar-
nedåben, så er standerstrygningen 
begravelsen, men heldigvis regner 
jeg da med, at langt de fleste er klar 
til en ny standerhejsning til foråret.

Jeg vil gerne benytte lejligheden 
til at takke en række personer, først 
falder min tanke på vores gode per-
sonale.  Ole, Bo, Kasper og Thomas 
er alle rimeligt nye her og var ikke 
aktive ansatte ved sidste stander-
strygning, ikke desto mindre står de 
allerede nu frem, som et velfunge-
rende professionelt team. Det virker 
som om stemningen på kontoret og 
på pladsen er løftet gevaldigt, og det 
er der god grund til at takke for.

Bestyrelsen inklusive suppleanter 

fortjener også tak for deres indsats 
i årets løb. Her har jeg som for-
mand også haft et godt bagland, 
med både modspil og medspil. 
Ligeledes vil jeg takke det udvalg, 
som der er blevet nedsat til at skaffe 
et ordentligt fundament under de 
reviderede vedtægter. På foreløbigt 
2 medlemsmøder har vi forsøgt at 
samle de meninger op, der er om 
både de nuværende vedtægter og de 
hidtidige forslag. Vi har forsøgt at gå 
tilbage og lave en analyse af, hvad 
der egentlig er begrundelsen for at 
ændre på vedtægterne.

På den praktiske side har vi på det 
seneste fået en ny spuleplads ved 
søjlekranen, således at det vand, der 
bruges til at skylle alger og lignende 
af bunden på bådene ikke ryger 

direkte ud i havnen igen. Det kan 
ikke undgås at der kommer bund-
maling med af, når der spules under 
højt tryk, og selvom de mest giftige 
bundmalinger er ude af markedet, 
så er det næppe sundt. Så det er 
godt, at det nu kommer igennem 
nogle sandfiltre med mere. Når 
man som jeg havde miljøvenlighed 
som et punkt på programmet, så 
ville det have været dejligt hvis jeg 
kunne have taget æren for det, men 
det var nu et krav fra kommunen, 
der gennemtrumfede, at det skulle 
være netop nu. Faktisk havde vi fået 
forbud imod enhver form for båd-
håndtering, indtil der var etableret 
en løsning. I denne forbindelse 
havde vi god hjælp af vores para-
plyorganisation Dansk Sejlunion i 
forbindelse med planlægningen.

På pladsen har vi nu fået et lidt 
større antal nye stativer, der passer 
lige præcist til vores bådhåndte-
ringssystem. Vi har prøvet forskel-
lige modeller, men vi tror nu, at vi 
har fundet den rigtige slags, som vi 
oven i købet kan købe til en fornuftig 
pris, hvis vi bare aftager nok af dem.

Vores nuværende kasserer har 
valgt at trække sig fra denne post 
ved den kommende generalforsam-
ling og bestyrelsen har valgt at an-
noncere den ”ledige post” allerede 
nu i LynetteNyt. Jeg bruger gerne 
denne lejlighed også til at moti-
vere folk til at stille op til posten. 
Den nye kasserer skal ikke fortage 
nogen form for bogføring, det klarer 
administrationen, men det er vigtigt 
at kassereren sætter sig ind i budget-
teringen og derfor også kan følge op 

på om budgettet bliver fulgt fornuf-
tigt. Bestyrelsen har ambition om, 
at der kommer balance i økonomien 
også uden at indregne indtægterne 
fra de nye kontrakter. Folk, der er 
interesserede i at hjælpe klubben på 
denne post må meget gerne hen-
vende sig til mig eller kassereren, 
nok helst på mail.

Jeg sluttede så af med at spørge 
om der var nogen spørgsmål, måske 
nok lidt en vane, men der kom fak-
tisk spørgsmål omkring slæbestedet 
som vi dog ikke fik besvaret endeligt 
på stedet. Flere gode venner kom 
efterfølgende til mig og sagde tak 
for talen, men også at det var en 
skrækkelig fejltagelse at stille den 
slags spørgsmål. Og det er jo nok 
rigtigt, det var ikke det rette tid og 
sted at diskutere slæbested, men 
nu er spørgsmålet jo kommet frem 
og selvfølgelig skal de pågældende 
have et svar og det kommer i et sær-
ligt indlæg i LynetteNyt.

De bedste ønsker for et dejligt 2011
Godt nytår 

Georg Niemann

Hvad sagde han egentlig?



8 Lynettenyt/1 . januar/februar 2011 �Lynettenyt/1 . januar/februar 2011

Se vores hjemmeside: www.restaurantlynetten.com

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.

Restaurant Lynetten  .  Refshalevej 200  .  1432 København K  .  Tlf. 3296 0055  
info@restaurantlynetten.com

Juletræsfesten 12. december:

Et brag af en fest som i de gode gamle dage
Julemanden har i et par år ikke 
kunnet finde frem til Lynetten, men 
han har nok fået en ny navigator 
i julegave, for den 12. december 
�0�0 ankom han som i de gode 
gamle dage med sin julegavebåd til 
klubben – det var dog lige før, han 
ligesom i de sidste par år igen var 
sejlet forbi, men ikke mindre end ca. 
80 børn heppet op af ca. 90 forældre 
og bedsteforældre fik ham råbt op og 
dirigeret ind på den rette kurs. 

I en times tid dansede julemanden 
og børnene omkring juletræet med 
en række sanglege på god gam-
meldags vis og til den helt rigtige 
levende julemusik - og så var det tid 
til uddeling af gaver og slikposer. 
Der blev afsluttet med et rigtigt godt 
trylleshow. Se bare billederne med 
glade børn og voksne.

Undervejs blev der disket op i 
restauranten med gode frokosttilbud 
til både børn og voksne. En særdeles 
godt organiseret juletræsfest var til 
ende og med en imponerende stor 
deltagelse. Det viser, at det - til trods 

for mange mørke forudsigelser - sta-
dig er muligt at samle medlemmerne 
til fælles arrangementer.  Lad os få 
klublivet genrejst med andre gode 

arrangementer for medlemmerne
Jeg vil derfor gerne rette en tak 

– en meget stor tak - til de medlem-
mer, som fik det flotte arrangement 
op at stå. Jeg har hørt, at det var 
gode gamle medlemmer, der tog 
initiativet til at få genoptaget tradi-
tionen med julefest for lynettebørn 
og børnebørn. Jeg kom så til at tænke 
på en linie fra en af vore fædrelands-
sange som følger ”For de gamle 
som faldt, er der ny overalt…” ja 
det passer nu ikke helt for Lynettens   
vedkommende, fordi det åbenbart 
var de gamle medlemmer, der rejste 
sig igen og fik festen sat på skinner. 
Tak ”gamle” venner og veninder.

3660 Boris Damsgaard Fo
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Af Rahlf Nielsen

Sæsonen startede 
som sædvanlig med 
udlægning af vores � 
kapsejladsbøjer – efter 
grundig gennemgang/
reparation af ankre og 
kæder.

Aftenmatch
1. sejlads 27. april. Efter ønske fra 
sejlerne havde vi også i 2010 valgt 
at sejle på op/ned baner. Der blev 
gennemført 16 aftenmatcher og 
klubmesterskab bestående af 4 sej-
ladser. Vi forsøgte os ligeledes med 
en 3. start for store, tunge både, dog 
uden den helt store succes.

Deltagelsen har været på nogen-
lunde samme niveau som fore-
gående år - I gennemsnit ca. 20 
tilmeldte både til aftenmatch og det 
samme antal til klubmesterskabet. 

Mærsk Cup
Traditionen tro var vi igen med til 
at gennemføre Sejlklubben Syvstjer-
nens klubmesterskab – vi stiller med 
dommerbåd og en gummibåd samt 
besætninger. Et spændende stævne 
der altid følges op med en god fest.

Amagercup
I 2010 forsatte Amager-klubberne 
Sundby, Kastrup, Dragør og S/K Ly-
netten med at arrangere Amagercup: 
Et stævne i juni med S/K Lynetten 
som vært og et stævne i september 
med Kastrup Sejlklub som vært.

Stævnet gav et lille underskud 
på trods af god sponsorstøtte fra 
Tempo Bådudstyr, Aug. Olsen´s Eftf. 
Quantum Sails samt vores lokale 
Lynettens Bådservice – Tak for det.   

Snecup
Traditionen tro havde S/K Lynetten 
inviteret til SneCup �. juledag. For 
første gang i mange år måtte vi 

Årsberetning fra Kapsejladsudvalget 
- 2010

imidlertid aflyse sejladsen på grund 
af tyk is i havnen samt is og sne på 
de tilmeldte både. Det blev dog til 
en hyggestund med de fremmødte 
besætninger.

Fra udvalget
Besætning: Bent Andersen, Bjarne 
Hansen, Gunner Juul-Nyholm, Peter 
Ahrens og vores nye medlem Mat-
tias Brodlund.

Hvis andre har lyst til at deltage 
i udvalgets arbejde, er de meget 
velkomne til at kontakte os og evt. 
deltage i et par møder for at høre 
om hvad opgaverne går ud på. 
Medlemskab giver også mulighed 
for deltagelse i forskellige kapsej-
ladsrelaterede kurser under dansk 
sejlunion.

Samarbejde i Klubben omkring 
Kapsejlads
Udover medlemmer af kapsejlads-
udvalget har mange andre klubmed-
lemmer bidraget til at få afviklet 
klubbens kapsejladser på en god 
måde: den trofaste besætning på 
dommerbåden: Jørgen Gringer, Hans 
Ove Dyring, Dorte og Tom N. 

Også andre har givet en hjælpende 
hånd på bl.a. på vore gummibåde: 
Lars F, Ruth A, Betina, Signe og 
Nikolaj.

I årets løb måtte vi desværre tage 
afsked med vores mangeårige gast, 
Svend Raun, der døde i oktober.

Sæsonen afsluttedes med bjærgn-
ing af de 6 kapsejladsbøjer – i år var 
alle bøjer på deres plads og uden 
skader.

Med venlig hilsen
Rahlf Nielsen

Kapsejladsudvalget  
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Nye stativer til Lynetten
Flere har nok bemærket, at der 
er kommet nogle nye stativer på 
havnen, ellers kan man med fordel 
kigge på sejlerskolens både op imod 
klubhuset. Disse stativer er resultatet 
af de anstrengelser klubben over et 
par år har gjort sig for at finde frem 
til den rette type. 

Den drastisk store fordel ved disse 
stativer er, at de passer direkte ind 
i klubbens bådhåndterings-sys-
tem. Klubben kører stativet ind på 
pladsen lige bag ved søjlekranen og 
stiller det på spulepladsen, båden 
hejses op af vandet og sættes i 
stativet og herefter håndteres stativ 
og båd sammen. Når der er spulet 
for alger og lignende kører bådvog-
nen både stativ og båd til landplad-
sen. På landpladsen kan man placere 
bådene tættere, så vi får plads til 
flere. Stativet er særdeles stabilt og 
justerbart, således at båden står helt 
trygt uden at ejeren eller andre skal 
løbe nogen risiko ved at skifte fra 
bukke til eget stativ eller lignende. 
Faktisk er stativerne så stabile, at 
flere forsikringsselskaber accepterer 

at man kan stille bådene på land 
med mast på for hele vinteren. Det 
sidste har vi dog endnu ikke taget 
hul på i Lynetten bortset fra ved de 
kortvarige ophold på Østmolen.

Når man skal i vandet igen om 
foråret foregår det hele i omvendt 
rækkefølge og når båden atter ligger 
og vugger i havnen tager personalet 
sig af at stable stativerne og sørger 
for opbevaring. Medlemmet skal 
ikke spekulere mere på at finde en 
plads til stativet og havnen kan op-
bevare stativerne så de optager lagt 
mindre plads.

De nye stativer vil gøre hele 
håndteringen mere enkel og sik-
ker, så personalet langt bedre kan 
efterkomme medlemmernes ønsker 
om hurtig behandling. Der vil også 
kunne komme en meget bedre øko-
nomi i bådhåndteringen, økonomien 
og hastigheden vil stige gradvist 
efterhånden som der bliver flere og 
flere standard-stativer til rådighed. 
Nu, hvor der er relativt få standard-
stativer, skal der indregnes tid til at 
vende ”puderne” på bådvognen.

Stativerne findes i 3 varianter i 
øjeblikket:  Under 5 tons,  5-10 
tons samt 10-20 tons, alle mod-
eller er fuldt galvaniserede. Der 
kan tilkøbes åg, der gør stati-
verne velegnede til motorbåde 
også.

Man kan få adgang til stati-
verne på 2 måder: 

�. De kan lejes for kortere 
perioder eller for hele vintersæ-
sonen.

2. De kan købes, således, at de 
indgår i klubbens puljer.

Det fælles træk er at man ikke 
råder over ”sit stativ” men har 
adgang til ”et stativ” som klubbens 
personale administrerer og håndter-
er.  Man skal ikke spekulere over 
opbevaring og vedligeholdelse, men 
kan så heller ikke pege et bestemt 
stativ ud. 

Den største fordel ved at leje er, at 
man kun skal betale for stativet i de 
perioder hvor båden rent faktisk er 
på land. Til gengæld er der penge at 
spare på at købe hvis man bruger det 
jævnligt og som ejer har man krav på 
et stativ, med mindre man selv med-
deler, at man ikke skal bruge det i en 
given sæson.  Som lejer gælder det 
”først til mølle” og man har først en 
aftale om et stativ, når der er betalt 
leje.

De, der køber deres stativ vil 
normalt ikke være mere låst til dette, 

end at klubben som regel vil ombytte 
stativet hvis man skulle købe en båd, 
som ikke kan bruge den pågældende 
stativ-størrelse.  Ligesom klubben 
som oftest vil være villig til at købe 
et stativ tilbage hvis man ophører 
med at have båd. Disse tilbagekøb-
smuligheder er dog ikke noget som 
klubben er forpligtiget til og der vil 
normalt også være nogle administra-
tionsomkostninger forbundet med 
det.

Priserne ligger endnu ikke helt 
fast, idet der forhandles med andre 
sejlklubber om at købe endnu større 
ind,  men et prisleje omkring 7.500 
for � tons-stativer og �.�00 for �0 
tons-stativer er ikke urealistisk.

Bestyrelsen har budgetteret med 
at købe et større antal stativer ind, så 
der er noget at leje ud af.

Kontakt havnechefen for at blive 
skrevet op til køb eller leje.

Med venlig hilsen
Georg Niemann

Beretning fra Turudvalget
Efter valg af ny Turudvalgsformand 
skulle et nyt turudvalg sammen-
sættes. Heldigvis meldte der sig 
nogle særdeles erfarne medlemmer 
til Turudvalget, som nu tæller 8 
medlemmer.

Turdvalget arrangerede to ture i 
sommerperioden i �0�0. 

Pinsetur 
Pinseturen blev gennemført den 22. 
og 23. maj på Flakfortet.

Skippermøde blev afholdt lørdag 

kl. 12 i sejlklubben, hvor turen blev 
skitseret af formanden for turudval-
gets afløser, Poul Borchum.

Der var 38 personer i 17 både 
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på slaget 18 kunne smide de første 
bøffer på grillen.

Vi havde af hensyn til det forven-
tede vejr om aftenen, dækket op 
indenfor i  Dragør Bådelaugs dejlige 
klubhus. Det blev en meget hygge-
lig aften og en enkelt sang blev det 
også til, som efter et par gentagelser 
klingede helt fint og meget flerstem-
migt.

Søndag morgen mødtes vi til 
morgenmad med bitter i forskellige 
udgaver og igen gik snakken så det 
blev langt op ad dagen, før de sidste 
gik i bådene og sejlede hjem.

I alt var vi 26 personer fordelt i 12 
både, som deltog i turen. Lidt synd 
at der ikke var flere, idet der er plads 
til 40 personer i klubhuset.

TAK til turdvalgets medlemmer for 
stor indsats, ikke mindst med ind-
køb, planlægning og oprydning. Tak 
til de medlemmer, som har deltaget i 
turudvalgets arrangementer.

En særlig tak til de medlemmer, 
som også påtog sig opgaver på 
turene og hjalp med oprydningen.

Kaare V. Thomsen 
Turudvalgsformand

tilmeldt; men p.g.a. andre aktiviteter 
mødte 31 medlemmer og gæster 
fordelt i 14 både. Vi mødtes på Flak-
fortet i Skippers Corner kl. 15, hvor 
vi dækkede op på 2 rækker borde.

Grillen blev tændt kl. 17 og alle var 

klar til spisning kl. 18:15.
Aftenen var fyldt med muntre ind-

slag, både planlagte og ufrivillige.
Ved �� tiden dryssede deltagerne 

ned i bådene og festen sluttede af sig 
selv, hvorefter de få seje ryddede op.

Pinsemorgen mødtes vi til mor-
genmad kl. 9 og den afsluttende 
oprydning. Ved �0 tiden sejlede de 
første både mod Lynetten.

August tur
Turen gik til Dragør den 28. og 29. 
august, hvor vi lånte Dragør Både-
laug’s klubhus, på midtermolen nord 
for den nye lystbådehavn.

Turen var planlagt som en ren afs-
lapnings- og hyggetur, hvor vi også 
kunne få tid til at tale sammen og 
berette om sommerens ture.

Dagen begyndte noget våd og 
blæsende, eller mere præcist det 
regnede, og ved middagstid haglede 
det meget kraftigt. Det lovede ikke 
godt.

Som ved et trylleslag slog vejret 
om kort for vi mødtes til Skipper-
møde kl. 15 ved Dragør Bådelaugs 
klubhus.

Solen nærmest badede os i sin 
varme, og velkomstdrinken kunne 
nydes på terrassen. Opgaver blev 
fordelt, og alle gjorde sig klar til 
aftenes grillarrangement.

Grillholdet timede og tilrettelag-
de deres indsats så præcist, at vi 

Som medlem i havneudvalget er 
jeg orienteret om, at der i udvalget 
er en overvejende stemning for, at 
ophalerbeddingen skal nedlægges 
- den er angiveligt i dårlig stand og 
igennem mange år dårligt vedlige-
holdt.

Jeg mener, at beddingen er et 
udmærket sted til at klargøre sit 
fartøj på – specielt for de langkølede, 
derfor er jeg imod nedlægning.

En af fordelene ved en renovering 
af ophalerbeddingen er, at når den 
bliver brugt, vil der blive frigjort 
noget af havnens personale til andet 
arbejde. Der er efterhånden en del 
hængepartier på havnen, opgaver 
der bliver skubbet til side pga. de 
mange havnepersoneltimer, kranen 
forbruger.

Diskussion i havneudvalget med-
førte, at vi vil lade beslutningen lig-
ge, indtil medlemmerne var blevet 
spurgt ved en generalforsamling, 
så det er den, der afgør beddingens 
fremtid.

Derfor er forslaget: 
- at der bliver nedsat et hurtigt ar-

bejdende udvalg – gerne med nogen, 
der har  indsigt og en interesse i at få 
beddingen til fungere igen.

Det drejer sig om:
- hvilke konkrete ting der ske skal 

ved beddingen for at få den i sikker-
hedsmæssig og lovlig stand.

- økonomien.
Der har i de sidste 10 år været 

arbejdet på en renovering af bed-
dingen – uanset dette er resultatet  
blevet en ubrugelig  bedding. 

Der har ingen styring været for at 

Skal beddingen på Lynetten nedlægges?
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få beddingen til at fungere - dette 
har medført, at der har været brugt 
penge og tid med et dårligt resultat 
til følge - beddingen er stadig ubru-
gelig, livsfarlig og ulovlig at benytte.

Er du interesseret i deltage i et pro-
jekt for en god og effektiv udvikling 
af beddingen så kontakt mig på tlf. 
�����8��. mail chrkanal@gmail.com

4236, Jørgen Clausen

· Bådkaleche

· Hynder

· Sprayhood

· Bompresenning

· Bøjler + beslag
Erik Mortensen

Kirstinehøj 25 B, 2770 Kastrup

Tlf. 32 58 47 47
im@imsadelmager.dk

Af Georg Niemann

Dels som svar på spørgsmålene ved 
årets standerstrygning og dels som 
svar på læserbrevet i forrige num-
mer af LynetteNyt vil jeg forsøge at 
fremkomme ikke blot med min egen, 
men også, så vidt muligt, den øvrige 
bestyrelses og havneudvalgs hold-
ning til sagen.

Medlemmer, der har været med 
lige fra starten på havnen er bekendt 
med, at mens selve slæbestedet er 
lavet godt nok, så er banelegemet til 
bådevognen aldrig blevet funderet 
godt nok. Derfor har der igennem 
årene været mange reparationer på 
slæbestedet. Nogle af disse repara-
tioner har været foretaget af frivillige 
ildsjæle og andre er foretaget af dyre 
professionelle, resultatet har des-
værre været et produkt, der har givet 
mange driftproblemer og mange 
omkostninger.

I starten af denne sæson stod det 
klart, at systemet var farligt i brug og 
bestyrelsen fulgte derfor havneud-
valgets indstilling om at tage det ud 

af drift. Det skulle så 
tages op på general-
forsamlingen i foråret 
2011. En foreløbig vurdering af 
omkostningerne ved at gøre slæbest-
edet og bådvognen sikre igen var ca. 
�0.000 kr. 

Men slæbestedet står overfor flere 
udfordringer:

Kravet fra myndighederne og 
rimelige vurderinger af miljøhensy-
nene gør, at man ikke kan tillade, at 
man spuler bunden på bådene, mens 
man står på bådvognen. Det vil være 
meget vanskeligt og bekosteligt at si-
kre, at spulevandet kan blive filtreret 
på slæbestedet. Det vil også være 
meget dyrere end den spuleplads, 
der er etableret ved søjlekranen, idet 
der skal skæres meget store dele af 
betonen bort og så skal slæbestedet 
bagefter stort set bygges på ny. Man 
må selvfølgelig gerne skrabe bund-
maling af, så skal der bare, som alle 
andre steder på havnen, lægges 
presenning under båden, så den 
maling, der skrabes af, kan opsamles 
og bortskaffes betryggende.

Der er faktisk kun meget få situ-
ationer hvor slæbestedet kan be-
nyttes og kun meget få både, der kan 
benytte det. Selve konstruktionen 
er ikke egnet til finnekølede både, 
så derfor frasorteres en meget stor 
del af havnens både. Næst efter det, 
er der problemet med, at slæbeste-
det ikke kan bruges til at tage både 

Om slæbestedet i Lynetten

Husk
at afhente medlems-

kort på kontoret.

Forsikringspolicen 
skal medbringes.
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”helt” på land, altså kan det kun 
bruges til at tage en båd op ad gan-
gen, og det er spærret til man er helt 
færdig med sin opgave. Når man så 
heller ikke må spule bunden med 
højtryksrenser, bliver der kun meget 
få anvendelser tilbage. Slæbestedet 
er godt når man skal have sin træbåd 
til at suge vand for at blive tæt og 
det er nyttigt at have hvis man skal 
skifte en bundventil, men altså kun 
på langkølede både.

Steen Rasmussen spørger i sit ind-
læg i forrige nummer af LynetteNyt 
”Hvad er slæbestedets fremtid” og 
det kan bestemt ikke udelukkes, at 
slæbestedet ikke har nogen frem-
tid. Mig bekendt har Sundby Sejl-
forening helt nedlagt sit slæbested. 
Men det vil ikke være rimeligt at 
tage denne beslutning uden at høre 
hverken generalforsamlingen eller 
de mennesker der bruger slæbeste-
det. Onde tunger påstår, at der i dag 
kun er 4 brugere af slæbestedet, men 
om det nu er rigtigt bør vi skaffe os 
et overblik over. 

Bestyrelsen vil gerne invitere 
brugerne til at deltage i en drø-
telse af om klubben kan forsvare 
at bruge flere penge på driften af 
slæbestedet. Så bestyrelsen vil gerne 
i kontakt med de af medlemmerne, 
som bruger slæbestedet. Så dette er 
en opfordring til at man henvender 
sig til mig eller til havneudvalget 
med en E-mail eller ved at kontakte 
kontoret.  Det er ikke meningen at 
man skal henvende sig hvis man blot 
har sympati for slæbestedet, det bør 
være de reelle brugere som vi skal 
tale med.

Hvis enden på sagen bliver, at 
slæbestedet lukkes, skal vi selvføl-
gelig finde løsninger på de sager, 
som slæbestedet har været helt 
fortrinligt til. Vi har jo med ringe 
held brugt vores søjlekran til at lade 
træbåde hænge og trække vand, 
sidste år opstod der brand i en båd, 
mens den hang i stropperne og det 
gav alvorlige fejl på selve kranen. 
Så jeg vil mene at man tager op til 
overvejelse om man kan holde en 
træbåd oppe ved hjælp af nogle store 
flamingoklodser eller luftpuder, så vi 
også kan få dækket dette behov.

Til slut vil jeg lige gøre klart, at det 
er systemet med bådvogn og skinner 
som vil blive lukket. Medlemmerne 
vil fortsat kunne søsætte mindre 
både fra egne trailere.

Sejlerskolens årsberetning for 2010
Af Preben Pold

Det herrens år, som 
det med varierende 
betydning blev beteg-
net tidligere, er nu en 
arkivsag til brug for 
historieskriverne, og 
for os andre måske 
til eftertanke.  Når en 

periode slutter, er det vel også tid at 
se tilbage og vurdere den tid, der gik 
og på de resultater, der blev opnået, 
men også på det man måske ikke 
nåede.

I begyndelsen af april var der 
afsluttende prøver i Sejlerskolen 
for det hold, som igennem vinteren 
havde arbejdet ihærdigt for at sætte 
sig ind i navigationens mysterier. 
Her var det glædeligt, at hele holdet 
bestod. Det var det sidste hold som 
Inge Skibshøj bragte til prøve. Inge 
har i mange år påtaget sig hvervet 
som underviser, men ønskede nu at 
stoppe. Vi har mere end god grund 
til at sige Inge tak for de mange år.

I april skulle vi så i gang med 
klargøring af skolebådene. Da vi tog 
dem på land i efteråret 2009, stod 
det helt klart, at de to Folkebåde 
havde brug for en alvorlig gennem-
gang og overhaling. De var begge 
hårdt mærket af mange års brug og 
middelmådigt vedligehold. Arbejdet 
ville være af en sådan art, at vi skulle 
have professionel hjælp for at bringe 
bådene i en forsvarlig og søsikker 
stand.

Det var i særdeleshed ”Nette” 
vi måtte tage fat på. Kølboltene i 
almindelig stål var på det nærmeste 
rustet op, så kølen kun hang fast i 
tætningsmaterialet mellem jernkølen 
og skroget. Kølen blev afmonteret, 
sandblæst og grundbehandlet. Der 
er indkøbt og monteret nye bolte 
og møtrikker i syrefast stål. Dette 
arbejde var årsagen til at båden ikke 
kom i vandet i den forgangne som-
mer. Begge Folkebådene har fået nye 
lønningslister og udsatte punkter har 
fået rustfrie forstærkninger.

Kølen på ”Den Grønne” var i god 
stand. De synlige dele af boltene blev 
afrenset og påført galvanisering. Vi 
udskiftede ledningsnettet og erstat-
tede den gamle ”motorcykellader” 
med en ny maritim lader, og en ny 
lok er sat i til erstatning for den gam-
le, som ikke fungerede. ”Nette” skal 
også have sit ledningsnet fornyet, 
hvilket vil ske i det tidlige forår. Der 
er endnu lidt småreparationer at 
udføre på de to Folkebåde, men det 
er ikke mere end, hvad vi selv kan 
udføre. Når disse både kommer i 
vandet til foråret 2011 er de næsten 
så gode som nye.

Vor IF´r var i rimelig god stand, og 
efter at Svend havde rettet op på div. 
småfejl og foretaget nogle udskift-
ninger var ”Feline” klar og er blevet 
brugt flittigt hele sommeren.

Skolens 806´r ”Amalthea” var ikke 
i vandet i 2009 hvilket var kedeligt, 
men Sussi og Matthias, der var til-
trådt som instruktører ville gerne 

Sejlerskolens årsberetning for 2010



�0 Lynettenyt/1 . januar/februar 2011 ��Lynettenyt/1 . januar/februar 2011

have denne båd i brug. Båden var 
egentlig i fin stand, blot skulle kølen 
have en ordentlig omgang. Det tog 
Matthias sig af, og efter mange ti-
mers arbejde med slibning, primer 
og bundmaling var den side af sagen 
klaret.

Den egentlige klargøring er jo en 
opgave, som sejlerskolens elever 
skal deltage i. Den foregik over � 
weekends i herligt forårsvejr med 
vask, polering, slibning, maling og 
lakering. Dette arbejde gik fint, da de 
fleste af de 34 elever, der var tilmeldt 
sommerens sejlerskole, deltog med 
stor iver. Bådene kom i vandet, fik 
mast og rig påsat. Undervisningen 
på vandet i praktisk sejlads tog sin 
begyndelse i de første uger af maj 
måned.

Sommerens praktiske sejladser for-
løb nogenlunde efter planerne, men 

vi havde problemer, fordi vi mang-
lede en af vore skolebåde. Dette be-
tød, at de hold der var etableret, ikke 
altid kom til at sejle sammen og i den 
båd, som de sædvanligt benyttede. 
Her var vore instruktører og  elever 
forstående, og aflysninger af sejlad-
ser kom ikke på tale. Det kan måske 
også være nyttigt at komme under 
indflydelse af en ny instruktør og  
sejle sammen med nye mennesker, 
det sker jo også under virkelige for-
hold.

De 3 skolebåde var i aktivitet 
mandag til torsdag med div. øvelser. 
Et hold vovede sig ud på en week-
endtur, hvor planen var et besøg 
på Hven. Nu er det sådant med 
sejlsport, hvor der kun er vinden til 
at skaffe fremdrift.  Vinden var vel 
ikke hverken i den rigtige retning 
eller af tilpas styrke, så et besøg på 

den svenske ø blev opgivet og turen 
afkortet.

Det var nok desværre også en af 
de sidste gange, hvor Jan Lange, en 
af sejlerskolens mest erfarne instruk-
tører, var på vandet med et hold.  Jan 
blev syg og i august måned måtte 
han opgive og døde. 

I august kom så den store som-
mertur over en forlænget weekend 
til Nivå havn. Denne tur er beskrevet 
i LynetteNyt nr. 5 august måned. Det 
er meget længe siden, sejlerskolen 
har været på en tur af lignende art, 
hvis det overhovedet er sket. Sejler-
skolens udvalg er allerede i gang 
med planlægning af en lignende 
tur i sommeren 2011. Vi indhøstede 
en hel del erfaringer som vi bygger 
videre på. Vi vil igen bestræbe os på 
et samarbejde med Juniorafdelin-
gen og med andre klubmedlemmer, 
som kunne tænke sig at deltage i 
arrangementet. Formålet er primært 
at gennemgå procedurerne omkring 
sikkerheden til søs, men i ligeså høj 
grad det sociale samvær.

Hen over sensommeren fortsatte 
de sædvanlige skolesejladser for den 
sidste afpudsning inden den store 
prøve. De praktiske prøver blev 
aflagt en lørdag i midten af okto-
ber og et enkelt hold den følgende 
mandag. Om lørdagen var der 6 
bådhold à 3 elever. Vejret viste sig 
fra den venligste side med en frisk 
vestenvind og flad sø uden særlige 
bølger. At få 6 hold  igennem på en 
dag kunne se ud til at blive en lang  
affære. For at spare tid indgik vi 
en aftale med censor med følgende 
orden. Vi sendte 3 skolebåde ud 

samtidig med hver sin besætning af 
elever. Det var elevernes første sole, 
idet de ikke havde nogen instruktør 
med. Censor var i første båd bevæb-
net med en VHF radio. Nummer � 
båd var ligeledes forsynet med en 
radio og fik ordre til at  holde sig i 
nærheden af båd 1, men i passende 
afstand. Desuden havde vi Svend 
på vandet i en af de hurtige gum-
mibåde. Da båd 1 var færdig blev 
båd 2 kaldt frem, og Svend over-
flyttede censor ved hjælp af gum-
mibåden til båd 2 og så fremdeles. 
Når et hold var færdig sejlede skole-
båden til kaj, hvor en ny besætning 
stod klar til at gå ud for at aflægge 
prøve. Det hele forløb flydende og 
til censors fulde tilfredshed, selv om 
han måtte springe fra båd til båd 
mange gange.
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Sejlerskolen havde �� elever til 
praktisk prøve, hvor det for 10 af 
dem var den afsluttende prøve for 
erhvervelse af Duelighedsbeviset. 
Alle tilmeldte elever bestod den 
praktiske prøve, så vi kan sole os af 
en beståelsesprocent på 100.

Med de afsluttende prøver er 
sommerens aktiviteter ved at være 
slut. Skolebådene skal afrigges og 
på land. Det er en opgave, som sej-
lerskoleelever deltager i, men her 
var elevdeltagelsen ikke så over-
vældende, og det var lidt skuffende. 
Derfor skal der lyde en særlig tak til 
de af jer som mødte op.

Bådene står nu på land i vore 
nye og dyre bådstativer, godt 
tildækkede for at klare sig igen-
nem vinteren. Vi gennemgår nu alt 
materiel, så det er klar til foråret, når 
bådene igen skal på vandet til glæde 
og gavn for næste års sejlerskole-
elever.

Vi sluttede året med den sædvan-
lige hyggelige sammenkomst med 
rigelig og lækker mad, som restau-
ranten leverede. For ikke at belaste 

budgettet holdt vi sammenkomsten i 
juniorlokalet. Det blev en meget hyg-
gelig aften, som strakte sig hen på 
de små timer, inden de sidste trætte 
gaster forlod lokalet.

Sejlerskolens aktiviteter er dog 
ikke helt ophørt. Hen over vinteren 
og frem til foråret kører to kurser. Et 
navigationskursus, som slutter med 
en delprøve til Duelighedsbeviset. 
Som noget nyt i flere år har vi også 
kursus til opnåelse af Yachtskipper 3. 
Der er 10 elever på hvert hold, som 
ihærdigt slider i nogle timer engang 
hver uge. De afsluttende prøver skal 
aflægges i april måned, men herom 
får kursisterne nærmere informa-
tion fra vor gode underviser Gert 
Christensen, som er kommet tilbage 
til klubben for at påtage sig disse 
opgaver. Gert er en meget erfaren 
mand inden for dette område, så vi 
ser frem til en række fine resultater.

Når vi i disse dage ser ud over 
havnen, ser vi et stille område uden 
mange aktiviteter og kun få men-
nesker. Men tiden går hurtigt og 
dagens længde er allerede ved at 

tiltage. Vi glæder os til at 
få solen højere op over 
horisonten, for så kom-
mer de gode dage igen, 
med liv på broerne og 
sejlende både ud og ind i 
havnen. 

Tak til alle som i stort 
og småt har deltaget i 
sejlerskolens arbejde. Vi 
glæder til at se jer alle 
igen og en hel masse nye. 
Vi kan næsten ikke vente 
med at komme i gang.

Af Bjarne Carlsen

Udskiftning af 
brodækket på 
bro  otte trækker 
længere ud end 
beregnet, til dels 
pga. af at en del af 
det underliggende  

træ også har viste sig at være råd-
dent og måtte udskiftes.

Jollepladsen er blevet renoveret 
og rettet op, så også de medlemmer 
der bruger denne del af havnene har 
gode forhold til opbevaring af deres 
både.  

Spulepladsen ved  kranen er blevet 
etableret efter krav fra miljømyndig-
hederne, så nu opfylder klubben 
også på det punkt myndighedernes 
krav.

Der er igen i år ryddet op på 

pladsen, og der en kraftig oprydning 
på vej på den anden side slæbeste-
det bag værftet, så I skal sætte jeres 
stativer eller bukke  på vestmolen 
eller sydmolen. Stativer og bukke 
skal tydeligt mærkes med  navn og 
medlemsnr.

Vi har indkøbt i alt 10 stk. nye 
stativer, det er den type stativer vi vil 
satse på fremover. Det har vist sig, at 
stativerne fungerer rigtigt godt med 
vores bådhåndteringssystem, og 
bådene står meget stabilt i stativerne 
både under transport og efter afsæt-
ning på pladsen.  Igen i år vil vi lave 
fælles indkøb. Jo flere vi er, jo større 
er muligheden for at forhandle en 
billigere pris i land. Man kan kontak-
te kontoret, hvis man er interesseret i 
at købe et nyt stativ.

Igen  i år er der  mange, der ikke 
har Lynettestander, navn og hjem-

Årsberetning 2010 fra havneudvalget
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havn på båden. En del medlemmer
glemmer  ydermere at påsætte års-
mærker, hvilket  ifølge vore vedtæg-
ter skal gøres hvert år.

Sommerperioden viste igen i år,
at mange medlemmer stadig glem-
mer at vende deres skilt, når fortøj-
ningerne smides til fordel for week-
end- og sommerture. Husk at vende 
til grønt, vore gæster  vil lige som 
os selv gerne  finde ledige pladser, 
når diverse weekend- og feriemål 
besøges.

Bådhåndtering og søjlekran  har 
igen i år kørt uden problemer både i 
forår og efterår med det nye perso-
nale og to  frivillige. Igen i år var der 
hurtigt udsolgt af havnens bukke og 
de nye faste stativer

Benzintanke og dieseltanke skal 
udskiftes i år. Arbejdet forventes at 

gå i gang sidst i januar eller først 
i februar, hvis vejret tillader det. 
Grunden til at tankene skal udskiftes 
er, at der er kommet nye lovkrav om 
inspektion af tankene, det medfører 
at vi vil blive påført en stor ekstraud-
gift bare for inspektionen, uden 
garanti for at tankene ikke alligevel 
skulle skiftes, så vi har valgt at ud-
skifte tankene.   

Igen i år vil vi lave en fælles ind-
købsordre. Jo flere vi er, jo større 
er muligheden for at forhandle en 
billigere pris i land. Der har været en 
del reparationer af elinstallationer og 
broer, hvilket vil fortsætte løbende.

Til havneudvalget, frivillige og 
personalet vil jeg gerne takke for det 
store arbejde, I har udført både på 
hverdage og i weekender for klub-
ben.

Af Erling Andreasen

Nu er året snart gået, og det er kom-
met mig for øre, at juletræet i vort 
klubhus blev arrangeret og reddet 
ved en hurtig indgriben af et/nogle 
menige medlemmer, og tak for det, 
for ellers var der ikke blevet noget 
juletræ for vores medlemmers børn 
og børnebørn. Men det tror da fa’en, 
med den ligegyldighed og mang-
lende entusiasme, der bliver lagt for 
dagen fra festudvalgets side. Man 
kan vel ikke forvente sig det store 
rykind i vort klubhus til eventuelle 
fremtidige klubfester, når klub- og 
festudvalgsformanden starter med 
at havde en negativ tilgang til at 
arbejde med fester, der især i den 
mørke tid skulle være med til at øge 
og i bedste fald gavne samværet 
medlemmerne imellem.

Jeg erindrer tydeligt den første 
juletræsfest, efter mit festudvalg og 
jeg var aftrådt. Man/han gad ikke 
engang bruge vores materiale med 
oplysninger o.l. endsige spørge 
om hjælp, og da resultatet så blev 
derefter, blev det forsøgt ”tørret” af 
på mig.

 Man må sige, at indgangsvinklen 
til at skabe et bedre klubliv ikke ser 
lysere ud i fremtiden, hvis der ikke 
vises interessere for det fra klub- og 
festudvalgets side (indlægget KLUB-
KULTUR-2 i LynetteNyt nr. 7). 

Jeg ved, at det tager lang tid og 
mange morsomme og veltilrettelagte 

Klubben/huset      
– og andre overfladiske betragtninger

fester, før man får medlemmerne til 
at komme. Det skal gå fra mund til 
mund medlemmerne imellem, så 
kan det lykkes.

Det gør det ikke bedre, at man fra 
bestyrelsens side tillader, at restau-
ranten lukker fra november til april, 
især ikke efter at man har brugt flere 
�00.000 kr. af medlemmernes penge 
på køkken, møbler m.m. samtidig 
med at man har sat huslejen ned 
med �0.000 kr. Hurra! Hvor det går! 
Og vi betaler både via medlems-
kontingent og med 30% for høje 
priser for at spise og drikke i vores 
eget klubhus.

Hvis restauratøren ikke kan magte 
opgaven, enten fordi han har for 
mange ansatte, eller ikke har fattet, 
hvad det er for et klientel, han skal 
betjene, ja så må han jo kaste hånd-
klædet i ”ringen” og gå. Han har jo 
en kontrakt, som han skal holde sig 
til, så det er jo så nemt. Så kom frem 
i ”skoene”, I er der for vores skyld 
og valgt af os.

Men hvis man, mod forventning, 
har givet ham en ny kontrakt, vil 
medlemmerne gerne se den, vil 
jeg tro! Hvis ikke, så må det op på 
næste generalforsamling, så vi kan 
få en ordning, som tjener medlem-
merne. Skal man alligevel betale 
så mange af medlemmernes penge 
for et klubhus, vi ikke kan komme 
i halvdelen af året, så kan vi lige 

Læserbrev

DIA-LOG
Transport og logistik

Bådtransport
Kranhjælp/udlejning
Lagerhotel

•
•
•

Tlf. 2166 0269
Vognmand Poul E. Frandsen

www.dia-log.info
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så godt tage tyren ved hornene og 
ansætte en lønnet ”madkunstner” 
med klubpriser til gavn for klublivet, 
ånden, festerne m.m. Eksempelvis 
små temafester og klubfest ol. i løbet 
af vinteren samt film/foredrag. Det 
kræver en indsats og mange gode og 
sjove fester til rimelige priser (med 
tilskud fra klubben), før der kommer 
medlemmer.

FOR AT der ikke skal komme for 
meget sur fløde på bestyrelsens 
rabarbergrød, så har der været et 
godt samarbejde vedrørende ve-
dtægtsændringerne. Man har også 
formået at få et godt personale med 
en leder, der har en fornuftig plan-
lægning og styr på tingene, så med 
en ”selvudslettende” bestyrelse skal 
det såmænd nok gå.

Skolebådene er nyistandsat og 
sødygtige efter mange års brug og 
manglende vedligehold. Det kan 
medlemmerne og eleverne være 
glade for. Juniorafdelingen kommer 
der også ”damp” under som følge 
af den nye ledelses indsats, så ad åre 
ser vi vel en munter og gevaldig flok 
til sejlads, til juniorfester og slåen 
katten af tønden. 

Vores klubblad har også fået et for-
friskende udseende, hvilken skyldes 
en god og interesseret redaktør.  

Til de mange brok r…e som 
synes, at vi har for mange ansatte, 
se jer omkring, vi har aldrig haft så 
mange både oppe som i år og læg 
vel mærke til, hvor pænt de står. 
Oprydningen er der også gang i, og 
er du utilfreds, så start med at tage 
noget affald med, hvis du falder over 
noget på din vej rundt i havnen, det 
hjælper alt sammen.

Mvh. 1745
Erling Andreasen        

 

Søsikkerhedskursus
Sejlerskolen afholder i samarbejde med erfarne folk fra Falck Søsikkerheds-
kursus. I dette kursus gennemgås alle forhold omkring livredning og første-
hjælp til søs. Der instrueres i hvilken udrustning og hjælpemidler der bør 
være til rådighed i ethvert lystfartøj, og hvorledes det bruges. 

Instruktøren gennemgår og viser brugen af en oppustelig redningsflåde. 
Denne del foregår på land.

En meget væsentlig del på dette kursus er bekæmpelse af brand ombord. Her 
vises de forskellige former for brandslukningsmateriel og hvilke midler der 
skal bruges i forbindelse  med den opståede situation.

Denne del af kursus afholdes udendørs, og alle kursister vil få mulighed for 
selv at prøve betjeningen af de brandslukningsmidler vi har til rådighed.

Kursus er åben for alle medlemmer af S/K Lynetten, så har du brug for en 
”opfrisker” har du hermed en mulighed for at være på forkant med hensyn til 
sikkerheden ombord for dig selv og din besætning.

Når du har deltaget i dette kursus får du udleveret et bevis som bekræfter, at 
du har modtaget denne undervisning. Beviset er godkendt af Søfartsstyrelsen, 
hvilket er væsentlig for dig hvis du ønsker at få udstedt bevis som Yachtskip-
per. Beviset skal fremvises for censor ved de afsluttende prøver.

Af pladshensyn i vore lokaler kan der max. optages 35 deltagere, og her har 
kursister som deltager i Sejlerskolens kursus for Navigation og Yachtskipper 3 
fortrinsret.

Kursusprisen er kr. 200 pr. deltager. Kursus har en varighed på 4 timer og af-
holdes i klubhuset onsdag d. 23. marts 2011 kl. 18.00

Tilmelding og betaling skal være foretaget senest 14. marts 2011 på klubbens 
kontor eller elektronisk på hjemmesiden med betaling ved overførelse til 
klubbens konto nr. 5203 1511011.

Med venlig hilsen
Sejlerskolen 
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Husorden for Klubhus Vest ”Vestersøhus”
Klubhus Vest ”Vestersøhus” må kun benyttes af medlemmer og 
deres gæster samt gæstesejlere. Klublokalet ”Dagligstuen” er ikke 
til rådighed, når det er udlejet eller anvendes til klubaktiviteter.

•	 Klubhuset er privat og der er ikke offentlig adgang. Det må kun 
benyttes af medlemmer og gæstesejlere med gyldigt medlems- 
eller gæstekort.

•	 Medlemmer og gæstesejlere kan, på eget ansvar, medbringe og 
tilberede deres egen mad samt nyde egne drikkevarer.

•	 Rygning er tilladt i Klubhus Vest ”Vestersøhus”.

Dagligstuen
Klublokalet ”Dagligstuen” står først og fremmest 
til rådighed for klubbens medlemmer og 
klubaktiviteter.
Husets inventar og møbler står, under brugers 
ansvar, til disposition.
Ved skader på lokale eller inventar kontaktes 
kontoret hurtigst muligt, således at det kan aftales, 
hvordan udbedringen kan foretages.

Udlejning af Dagligstuen
Fuldgyldige medlemmer (herefter kaldet lejer) kan 
leje medlemslokalet til private fester eller arran-
gementer, når der ikke afholdes klubaktiviteter. 
Medlemsreservation kan ske indtil 12 måneder 
forud, ved henvendelse til kontoret med 
oplysninger om medlemsnummer og formål. 
Reservationen skal af kontorets personale 
indføres i reservationsbogen.
Lejer betaler kr. 1.000 kr. i depositum, og kr. 
500 i leje for lokalet, og reservationen bekræftes 
skriftligt.
Lokalet kan kun lejes til brug for egne fester. 
Det må ikke lejes til at afholde andres 
fester, hvilket vil blive betragtet som 
misbrug af medlemskabet.
Lejer skal være til stede under hele arrangementet 
og vil blive holdt ansvarlig for skader, som 
måtte blive forvoldt af lejer eller dennes gæster i 
lejeperioden.

Lejer skal 8 dage før, ved udleveret opslag på 
udvendige døre, varsle at lokalet er udlejet.
Lokalet skal afleveres rengjort og støvsuget, og 
alle affaldsbeholdere eller affaldssække skal 
være tømt, ligesom al emballage og lignende skal 
fjernes fra lokalet og anbringes i havnens affalds- 
eller flaskecontainere.

Køkken
Køkken er til rådighed for medlemmer og 
gæstesejler og kan ikke udlejes.
Medlemmer og gæstesejlere kan medbringe og 
tilberede deres egen mad samt drikkevarer.
Når dagligstuen er udlejet skal andre tage mest 
muligt hensyn til lejerens brug af køkken.

Bad, toiletter og forstue
Bad, toiletter og forstue er til rådighed for 
medlemmer og gæstesejlere og kan ikke udlejes.

HUSK !
Der må ikke trækkes el-ledninger eller 
vandslange ud af huset til brug på 
pladsen.
Der må ikke renses fisk i 
baderummene.
Overalt i huset: ryd op efter dig.

Bestyrelsen
Sejlklubben Lynetten

Januar 2011

Husorden for Klubhus Øst
Klubhus Øst må benyttes af medlemmer, deres gæster og gæstesejlere samt 
Restaurant Lynetten’s gæster. 

•	 Klubhuset er privat og der skal iagttages ro og orden
•	 Rygning er ikke tilladt indendørs i Klubhus Øst

Restaurant Lynetten’s gæster kan benytte 
følgende lokaler i restaurantens åbningstid: 
Lagunen
Området ved baren
Terrassen
Foyer og trappe
Toiletter i stuen og på 1. sal
Bestikket
Klublokalet ”Bestikket” står først og fremmest 
til rådighed for klubbens medlemmer og 
klubaktiviteter. Husets inventar og møbler står, 
under brugers ansvar, til disposition.
Ved skader på lokale eller inventar kontaktes 
kontoret hurtigst muligt, således at det kan aftales, 
hvordan udbedringen kan foretages.
Udlejning af Bestikket
Fuldgyldige medlemmer og restauratør (herefter 
kaldet lejer) kan leje medlemslokalet til private 
fester eller arrangementer, når der ikke afholdes 
klubaktiviteter. Medlemsreservation kan ske indtil 
12 måneder forud ved henvendelse til restau-
ranten med oplysninger om medlemsnummer og 
formål. Reservationen skal indføres i reserva-
tionsbogen.
Lejer betaler kr. 1.000 kr. i depositum, og kr. 
500 i leje for lokalet, og reservationen bekræftes 
skriftligt.
Lokalet kan kun lejes til brug for egne fester. Det 
må ikke lejes til at afholde andres fester, hvilket vil 
blive betragtet som misbrug af medlemskabet.
Lejer skal være til stede under hele arrangementet 
og vil blive holdt ansvarlig for skader, som måtte
blive forvoldt af lejer eller dennes gæster i leje-
perioden. 

Lejer skal 8 dage før, ved udleveret opslag på 
Bestikkets døre, varsle at lokalet er udlejet.
Lokalet skal afleveres rengjort og støvsuget og 
alle affaldsbeholdere eller affaldssække skal 
være tømt, ligesom al emballage og lignende skal 
fjernes fra lokalet og anbringes i havnens affalds- 
eller flaskecontainere.

Skipperstuen
Skipperstuen er til rådighed for medlemmer, deres 
gæster og gæstesejlere med gyldigt medlems- 
eller gæstekort.

Toiletter, foyer og trappe
Toiletter, foyer og trappe er til rådighed for 
medlemmer og gæstesejlere med gyldigt 
medlems- eller gæstekort samt i restaurantens 
åbningstid for restaurantens gæster.

Bad
Bad er til rådighed for medlemmer og gæste-
sejlere med gyldigt medlems- eller gæstekort.

Vaskeri
Vaskeri er til rådighed for medlemmer og gæste-
sejlere med gyldigt medlems- eller gæstekort.

HUSK !
Der må ikke trækkes el-ledninger eller 
vandslange ud af huset til brug på 
pladsen.
Der må ikke renses fisk i 
baderummene.
Overalt i huset: ryd op efter dig.

Bestyrelsen
Sejlklubben Lynetten

Januar 2011
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Af Erik Greisbøl
Jeg har set indlæg her i Lynette-
Nyt fra andre medlemmer der 
har forsøgt en debat om forhold i 
havnen, hvor der burde være rea-
geret på indlægget fra bestyrelsens 
side. Desværre er det som før, at 
bestyrelsen bare vælger at ignorere 
et sådant indlæg - hvis der rejses en 
saglig kritik af forholdene i havnen.

Jeg har skrevet dette indlæg i Ly-
netteNyt - for at informere andre 
medlemmer om, hvor svært det er 
at komme til orde i vores sejlklub, 
samt fordi jeg er træt af (”i vores 
kommunikationsverden”) at der skal 
gå op til flere måneder, før man kan 
få svar på en mail fra formanden og 
bestyrelsen.   

 
Mail fra Erik Greisbøl den 09.09.2010
Hej Georg
Det undrer mig, at det fortsat er 
umuligt at komme til at kommu-
nikere medlemmerne imellem her på 
vores hjemmeside efter hjemmesiden 
har været nedbrudt i efteråret 2009. 

Det er vel ikke sådan, det kun er 
bestyrelsen og personale der kan 
benytte vores hjemmeside.

Hvad blev der af vores ”diskus-
sionsforum” og vores andre med-
lemssider? Kunne du ikke søge for, 
at disse ting bliver bragt i orden, så 
vi alle på god demokratisk vis kan 
komme til orde på hjemmesiden.

 Venlig hilsen Erik 4050
 

Svar på mail fra Georg Niemann kom 
den 24.10.2010 efter 1,5 måned.

Demokrati og ytringsfrihed i Lynetten
Hej Georg. Tak for dit svar på mine 
spørgsmål fra den 9. september 2010 
– men disse svar kunne du godt have 
tilsendt mig meget tidligere - især 
før medlemsmødet den 14. oktober 
�0�0. Jeg rykkede for svar den ��. 
oktober 2010, da jeg ikke fik disse på 
medlemsmødet.

Først nu den 24. oktober 2010 
besvarer du mine spørgsmål, et svar 
som du jo har kendt - siden jeres 
bestyrelsesmøde først i oktober.

Jeg har oplevet, at forhenværende 
redaktører af LynetteNyt – har 
syltet indlæg fra mig i flere uger og 
måneder - så de indlæg jeg forsøgte 
at få ud i debat til medlemmerne - 
ikke var aktuelle, når de endelig blev 
trykt i LynetteNyt.

Blandt andet derfor var debatsiden 
på hjemmesiden det forum, man 
kunne bruge til at komme ud med 
tingene rettidigt. Derved kan man 
som medlem også debattere med 
bestyrelsesmedlemmer - der bruger 
hjemmesidens forside til at frem-
lægge diverse ting og sager, som 
vi andre ikke har mulighed for at 
kunne kommentere - hvilket ikke har 
meget med demokrati at gøre, som 
jeg formoder bestyrelsen går ind for. 

    
Citat af mail fra Georg Niemann af 
24.10.2010:
Hej Erik. Bestyrelsen var meget enig, 
uden at det dog kom til afstemning. 
Ingen havde noget ønske om at åbne 
et debatforum, som der tidligere har 
været.

Kommentar: Det vil så sige at det

Læserbrev

var en helt bevidst handling fra 
bestyrelsens side at nedlægge debat-
forummet i �00�?

Citat af mail fra Georg Niemann:
Jeg tror dog at vi fortsat vil arbejde 
for, at der bliver et medlemsområde 
med log ind, idet der løbende kan 
forekomme indlæg, som man ikke 
ønsker at dele med folk uden for 
klubben.

Kommentar: Det er jo lige præcist 
derfor at debatforummet ikke kunne 
være noget ”problem” - hverken 
dengang eller nu, debatten blev jo 
holdt indenfor ”klubben” med ”log 
ind” og blandt andet ved hjælp af 
den computer der stod i foyeren i 
klubhuset, til medlemmer der ikke 
selv har en computer - hvis man 
da ikke også havde nedlagt denne 
computer.

Citat af mail fra Georg Niemann:

Et debatforum er prøvet mange 
steder og stort set alle har måttet 
erkende at disse fora næsten aldrig 
bruges efter hensigten. Der er mere 
mudderkastning end lødig debat. 
Medlemsmøderne er langt bedre, 
om end vi er meget enige i, at også 
medlemsmøder kan misbruges.

Kommentar: Du bruger ordet ”mud-
derkastning” hvis mudderkastning i 
din eller bestyrelsens verden er - at 
hvis der fremkommer en kritik af 
jeres hand-linger, er det mudder-
kastning. Da kan jeg bedre forstå, at 
bestyrelsen nedlage debatforummet i 
2009, men det kan da kun være for at 
lukke munden på kritikerne, hvilket 
er en særlig demokratisk måde at 
agere på. Det er samtidigt en under-
trykkelse af ”ytringsfriheden” (ret til 
at udtrykke sin mening inden for de 
grænser lovgivningen sætter) hvad 
vi også har her i landet. Men du 
kunne jo komme med nogle eksem-

Vinter i Lynetten
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pler på, hvad der i dine og bestyrel-
sens øjne er ”mudderkastning” her i 
Lynette Nyt.

Citat af mail fra Georg Niemann:
Med henblik på ordet demokrati i 
denne sammenhæng bliver denne 
og tidligere bestyrelser mm. altid 
klandret for, at netop hjemmesiden 
er ”udemo-kratisk” idet ikke alle 
har adgang til Internettet. Du hørte 
sikkert også selv flere medlemmer 
på mødet mene, at bestyrelsen burde 
udruste dem med edb-udstyr.

Kommentar: Pas nu på med ordet 
”demokrati”.  Det du skriver har ikke 
noget med demokrati at gøre - om 
medlemmerne kan komme på nettet 
eller ej. Det kunne se godt ud, hvis 
vi skal nedlægge demokratiet her i 
landet - fordi ikke alle har computer, 
tv eller andet udstyr. Demokrati er 
hvor medlemmer el. medarbejdere 
har indflydelse på de beslutninger, 
der skal træffes, fx gennem afstem-
ninger.

Citat af mail fra Georg Niemann:
Som alternativer tænker jeg på at 
genoverveje den åbne pc i undereta-
gen ved kontoret, evt. med begræn-
sninger på, så den kun kunne bruges 
til kendte sites som Lynetten.dk, 
DMI.dk osv.

Endnu et alternativ, som jeg har 
foreslået bestyrelsen, men som ikke 
er vedtaget endnu, er at oprette 
en mail-konto f.eks. bestyrelsen@
lynetten.dk som man kan bruge 
til forslag, man ønsker behandlet. 
Bestyrelsen kunne så efterfølgende 
eventuelt stille et forslag videre til 

et udvalg. Forskellen på en sådan 
konto og de nuværende ville være, 
at forslagene altid blev set af flere 
bestyrelsesmedlemmer.

Med venlig hilsen Georg Niemann
Formand Sejlkubben Lynetten

 
Det kunne være udmærket, at med-
lemmerne kunne fremsende forslag
til hele bestyrelsen - så alle i besty-
relsen blev orienteret om disse for-
slag – hvilket jeg i min store naivitet 
tog som en selvfølge, at alle i besty-
relsen blev orienteret om indkom-
mende forslag.

Nu er det jo ikke sådan, at det 
kun er en lukket bestyrelse, der skal 
sidde og se disse forslag - men alle 
medlemmer i klubben, derfor var 
debatforummet stedet og hvor med-
lemmerne kunne se, hvad der rør 
sig i klubben. Husk at I der er valgt 
til bestyrelsen af medlemmerne - er 
valgt for at varetage medlemmernes 
interesser, og ikke for jeres eget ego. 

Hvad er det som I ”bestyrelsen” 
er så bange for – demokrati, ytrings-
friheden, åbenhed, medlemsindfly-
delse? 

Godt nytår Erik Greisbøl 4050

De glade vindere af hovedpræmierne i 
bankospillet

Endelig lykkedes det at få en rigtig 
festlig dag ud af det, med rigtigt 
mange fremmødte medlemmer og 
familier. I år var der mødt ca. 78 
glade deltagere op, og alle havde 
stor spillelyst i det gode vintervejr.

Jan-Erik Messmann var som sidste 
år arrangør og havde indkøbt for 
5.200 kr. præmier. Ud over dette var 
der sponsorpræmier for mere end 
7.000 kr. fra vores sponsorer som 
også i år var Lynettens Bådservice 
– Pro-Safe – og Palby Marine.

Det var jo svært på forhånd præcist 
at sige, hvor mange der kom, men 
med en omsætning af bankoplader 
for ca. 11.000 kr. var præmiebeløbet 
jo ramt meget godt.

Nogle af de overskydende indtæg-
ter vil blive overført til Julebanko 
næste år, der også kommer til at 
foregå d. 4 dec. Næste år er det dog 

på en søndag kl. 15 det sker.
I år var hovedpræmien et flad-

skærms tv på 22” med indbygget 
dvd, og dette blev vundet af vores 
skolechef Preben Pold. Anden præ-
mie var en Navigon GPS til bilen 
med kort over hele Europa. Der var 
i alt �0 spændende præmier og �0 
sidegevinster i form af skrabelodder 
til de deltagende spillere.

Så fortsætter det som i år med 
så mange gæster, eller måske en 
fyldt sal, så kan det være, der skal 
meget større præmier til, og flere 
”dame”præmier, som der var nogen 
der efterlyste.

Rasmus fra restauranten havde 
også en travl dag, da rigtigt mange 
af de fremmødte tog dagen som en 
rigtig hyggedag i selskab med gode 
klubkollegaer, og derfor deltog i 
middagen efter julebankoen, som 
også blev en stor succes. Rasmus har 
lovet at diske op med noget lige så 
godt og velsmagende til næste år.

Derfor vil vi i festkommiteen øn-
ske Jer alle velkommen til Julebanko 
næste år d. 4. dec. 2011.

BANKO i Lynetten den 4. december

Af Jan-Erik 
Messmann
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Vedrørende Restauranten
Da forpagtningsafgiften til klubben 
er kommer ned på et historisk lavt 
beløb af kr. 80.000 om året, foreslår
undertegnede, at man nedsætter 
forpagtningsafgiften yderligere til 
et symbolsk beløb på kr. 2.000 pr. 
måned, da vi alligevel stort set har 
foræret restauratøren klubhuset, på 
medlemmernes bekostning, og med-
lemmerne alligevel skal betale en 
hulens masse penge til vedligehold 
via medlemskabet, ja så kan vi lige 
så godt tage skridtet fulgt ud. 

Mod at klubben fastholder de ved-
tagne åbnings- og lukketider og
er medbestemmende ang. købs-
priserne i klubbens restaurant for 
klubbens medlemmer, eller via en 
%sats ved fremvisning af medlems-
kortet. Og åbningstiderne overhol-
des for hele året bortset fra januar 
som er lukket.

Begrundelse
Det er uacceptabelt, at man ikke kan 
komme i vores klubhus i vinterhalvåret. 

Det er også uacceptabelt, at med-
lemmerne skal betale ”D´Angleterre” 
priser  for at komme i klubhuset og 
spise.  Et besøg i vores klubhus til 
en frokost/middag for � voksne og � 
børn ligger i den skrabede ende pt. 
på ca. 300 kr., hvilken er ca. 35% for 
meget, i medlemmers klubregi. 

Forslag
Bestyrelsen/klubhusformanden skal 
forhandle ”særpriser ”til gavn for 
klubbens medlemmer, enten ved en 
for medlemmerne fordelagtig pro-
centsats via fremvisning af medlems-
kort eller lignende. Eller en speciel 
for medlemmerne synlig  prisangi-
velse for alle varegrupper. (Da pri-
serne i restauranten er klubben og 
medlemmerne uvedkomne.) 

Med venlig hilsen 1745 E. Andreasen

Forslag til generalforsamlingen 2011

... hvor den står sammen med 
alle de andre og venter på 
forårets komme.

Det er vinter

En iskold vinterdag i december 
blev redaktør Jacob Lefevres båd 
”Amanda” ...

... reddet op af det isfyldte havne-
bassin og bragt i sikkerhed på 
landjorden ...

Fotos: Jacob Lefevre
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Forslag vedrørende slæbe-
sted/beddingsvogn
Bestyrelsen foreslår hermed, at 
slæbestedet nedlægges,  således at 
beddingsvognen med tilhørende spil 
og skinner fjernes, men at området 
som sådan bibeholdes, således at 
man fortsat kan søsætte både fra 
egne trailere mm.

Begrundelse:
Beddingsvognen bruges kun af gan-
ske få medlemmer og der er i praksis 
ingen af disse medlemmer der ikke 
kan benytte klubbens søjlekran i 
stedet. Samtidig gør miljøkravene i 
forbindelse med spuling af både, at 
brugen bliver endnu mindre attrak-
tiv. Tidspunktet synes velvalgt, idet 
fortsat drift af beddingsvognen vil 
betyde ganske store omkostninger.

På bestyrelsens vegne
Georg Niemann

Ændringsforslag vedrørende 
slæbested/beddingsvogn
Til den forestående Generalforsam-
ling tirsdag 22. februar d.å. vil jeg 
gerne fremsætte nedenstående 
forslag til afstemning, for bevarelse 
af slæbestedet og dets fremtidige 
brug.
Til igen at få slæbestedet gjort brug-
bart, foreslås følgende muligheder:

Forslag 1
A. Opmåling af skinner ude i vandet 
for dets parallelitet og tilstand  
kr.  �.000
B. Evt. ændring af vognens spor-
vidde afh. af skinnerne kr. 15.000

C. Evt. ændring af hjulene kr. ��.000
D. Ny wire samt eftersyn af spil  
kr.  �.000
E. Div. uforudsete udgifter kr.  5.000
Samlet beløb til afstemning kr. 43.000
Vær her opmærksom på nødvendig-
heden af at opmåle skinnerne.

Forslag 2
Alternativ kunne være at bringe 
slæbestedet til samme tilstand som 
før det blev taget ud af drift. At 
opmåle og tjekke skinnerne, samt 
montere en ny wire og efterse spillet. 
kr. 8.000

Medlem 254, Steen Rasmussen

Ansøgning om ekstrabevil-
ling til havnen
Stativer til bådhåntering 400.000 kr.    
Belysning langs kørevej 10 lamper af 
�0.000 pr stk. �00.000 kr.
Renovering af plads D, Udlægning 
af  ny grus på samtlige pladser incl 
østmole. 80.000 kr.                                  
Badebro langs østmole ved junior-
afd. �0.000 kr.
Nye brovogne 35.000 kr.

  
Ansøgning om ekstrabevil-
ling til juniorafdelingen        
Der ansøges om bevilling til 2 nye
påhængsmotorer       90.000 kr.
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Hej Jacob. Under en charter-ferietur på Madeira så jeg en Lynettebåd i Funchal’s 
havn. Jeg kender ikke båden og der var desværre ikke mandskab i nærheden.
Det er formentlig ikke hverdagskost at se en dansk båd der, så jeg har vedhæftet et 
billede i råformat, som du er velkommen til at bruge i Lynettenyt.
Billedet er taget den 31. oktober.

Med venlig hilsen Mogens Thomsen, Medlemsnr. 4482
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Fra Sejlerskolen: Forsyningsbåden 
“Lene” steamer ud i disen for
hjemadgående
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