
�Lynettenyt/4 . september 2011

Nr. 4
September  2011
35. årgang

LynetteNyt
Medlemsblad for Sejlklubben Lynetten

Nu skal bådene op

Status for slæbestedet

Er du dykkerinteresseret?

Mortensaften på  
Restaurant Lynetten



� Lynettenyt/4 . september 2011 �Lynettenyt/4 . september 2011

Bestyrelse
Formand: Georg Niemann ......................26 21 64 84
Sekretær: Karin Jacobsen ......................29 47 22 99
Kasserer: Maiken Tvede .........................40 28 44 46
Kapsejlads: Rahlf Nielsen .......................44 66 10 85
Klubhus: Michael Toppenberg ................21 94 88 28
Turudvalg: Kaare V. Thomsen ..................51 29 35 45
Havneudvalg: Bjarne Carlsen  ................20 96 26 85
Skoleudvalg: Preben Pold.......................51 86 07 24
Junior: Lars Vestergaard
Christiansen........................... ................28 92 24 23

Suppleanter o.a.:
Suppleant for 2 år: Helge Henriksen
Suppleant for 1 år: Niels Bjørn Pedersen
Kasserersuppleant: Jacob Lefevre
Kritiske revisorer: Jens Heilesen og Jørgen Beiter
Revisor: Revisionsfirmaet Kresten Foged, 
  statsaut. revisor Ole Skou
Klubmålere: Gunner Juul-Nyholm: 
  gunner@juul-nyholm.dk og
  Leif Vinghoff: lvi@carlbro.dk

Sejlklubben Lynetten
Refshalevej 200, 1432 K ........................32 57 57 78
Telefax ...................................................32 54 02 23
E-mail: info@lynetten.dk
Web: www.lynetten.dk
Havnechef: Ole Nissen ...........................20 73 00 50
Administrator: Bo Sperling .....................32 57 57 78
Restaurant S/K Lynetten ........................32 96 00 55 

Lynettenyt 
Ansvh. redaktør:
 Jacob Lefevre .......................................28 12 48 88
  e-mail: jl@lynettenyt.dk
Annoncer: Jacob Lefevre
Grafisk tilrettelæggelse: Nivå Grafisk Værksted ApS

Forside: Nedtagning af klubstander
Fotograf: Frank Nelsson

Sidste frist for indlevering af stof er fredag 28. 
oktober 2011. Næste nummer udkommer ultimo 
november måned. Materiale bedes, hvis muligt, 
fremsendt pr. e-mail.

Læs i dette nummer
Nyt fra administrationen...................... 3
Klubkultur - igen .................................. 6
Nuværende status for slæbestedet ...... 7
To spegepølsemadder fra himlen.......... 8
Restaurant Lynetten tilbyder............. 10
Læserbrev fra Bjarne Matthiesen ...... 12
Læserbrev fra Henrik Gade ............... 16
Lyndykkere .......................................... 20
Aktivitetskalenderen .......................... 20

Kontorets åbningstider
Mandag - fredag
kl. 08.30-11.00

Torsdag desuden
kl. 16.00-19.00

Lørdag kl. 09.00-13.00
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
www.lynetten.dk

Så er det ved at være tid til at få 
bådene op af vandet. Der er selvføl-
gelig visse ting, der skal være i or-
den! Her følger nogle retningslinier:                                                                                     
  
Retningslinier ved optagning og 
søsætning 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:
– Enhver skade ud over 1 mio. kr.
– Anvisning af anhugningspunkter, 
under hensyntagen til udstyr som 
log, lod, drev, propel og lign.
– Speciel affendering i form af tæp-
per eller andet før løft.
– Godkendelse af placering af båd-
vognens bærepuder.
– Opklodsning samt justering i stativ 
eller bukke.
– Efterlade højtruksspuler på sin 
plads i udstyrskassen.
– Efter afrensning på spulepladsen 
renses risten ved bundfældnings-
brønden, affaldet kommes i contai-
neren, kost og andet udstyr sættes på 
plads.

Overtrædelse af de to sidste punk-
ter kan medføre 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 foregå 
ved henvendelse til havnekontoret. 
Ved bestilling vil tiderne blive tildelt 
på den måde, at vi starter kl. 0830 
med bådhåntering. Tiderne vil blive 
tildelt, som tilmeldingerne kommer 
på fra kl. 0830 og frem til kl. 1530. 
Det er ikke muligt at stille krav 
til tidspunktet på dagen, hvornår 
båden skal op.

Der er bådhåntering fra og med lørdag 
den 1. oktober til og med lørdag 12. 
november fra kl. 0830 til kl. 1500.  

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 15 minutter 

før den aftalte tid. Hvis du ikke er 
ved kranen til den aftalte tid, risike-
rer du at komme 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 sætter højtryksspuler 
til rådighed; den findes på  spule-

www.dialogtransport.dk

Bådtransport
Kranservice
Lagerhotel

•
•
•

Ring tlf. 2166 0269
Vognmand Poul E. Frandsen

www.dialogtransport.dk

– den servicemindede fagmand
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pladsen, der må kun trykspules på 
vaskepladsen (under kranen).

Der kan ikke stille særlige krav til 
placering af både på land, da vi forsøger 
at få plads til så mange som muligt. 
Pladserne anvises 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 
rådighed. Klubben har et begrænset 
antal bukke, klodser og stativer, der 
kan lejes. Der må ikke fjernes bukke, 
klodser eller stativer fra østmolen
uden aftale med personalet på hav-
nen. Bukke, klodser og stativer lejes 
ud efter først-til-mølle princippet.

Parkering skal foregå på parke-
ringspladsen ved klubhus øst på en 
sådan måde, at det ikke er til gene 
for bådhånteringen.

 
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 beskadi-

leveret en seddel, hvor placering vil 
blive anvist.

Perioden har været præget af det 
meget regn og det dårlige vejr. Det 
har påvirket vores havn på flere 
måder. Vi har haft en del skader på 
den bekostning, bl.a. er vores land-
fæste skredet ud. Vi har forsøgt at 
lappe den

Der har været en del problemer 
med olie i havnen. Det kommer til-
syneladende fra et udløb mellem bro 
5 og 6. Miljøkontrollen er på sagen.

Vi har haft indbrud i klubhus 
øst igen. Der er blevet stjålet pc og 
kontanter.

Vi har fået lavet lidt ved legeplad-
sen, så den er lidt mere indbydende 
for børnene.

Vi er i øjeblikket i gang med at 
renovere standermasten, så den er 
klar til “stander ned”.

get. De skal mærkes med medlems-
nummer og navn. Overholdes dette 
ikke vil de enkelte master blive båret 
ud for ejerens regning og ansvar. 

Brug af vognmand
Bådejere, der bruger vognmand til 
bådhåndtering, skal inden optagning 
af båden kontakte kontoret og få ud-
 

Legepladsen er blevet renoveret

Tiden for bådoptagning 
nærmer sig hastigt



6 Lynettenyt/4 . september 2011 �Lynettenyt/4 . september 2011

Af Michael Toppenberg
Klubhusformand

I sidste nummer af Lynettenyt er et 
medlem tilsyneladende rigtig ked af 
at skulle være tvungen medlem af en 
sejlklub, bare fordi han har fået en 
dejlig havneplads.

Det ærgrer mig, og det bekymrer 
mig – for præmissen i antagelsen er 
fundamentalt forkert. I Lynetten er 
klubben ikke en funktion af havnen 
– men havnen en funktion af klub-
ben – og det er meget vigtigt at 
forstå, for det er netop på det punkt, 
at Lynetten adskiller sig fra andre 
havne og sejlklubber.

I Lynettens vorden var der ingen 
havn, slet ikke – der var helt bar 
mark - men der skabtes en klub med 
det formål at lave en havn – og det 
gjorde man så. Når man ikke er klar 
over det afgørende forhold, kan man 
naturligvis ikke forstå situationen på 
anden måde end medlemmet gør. I 
Lynetten er man nødt til at være en 
del af klubben for at få adgang til 
havnen – og man må bruge kræfter 
som pligtarbejder, ganske som de 
første pionerer gjorde, og man må 
være solidarisk med sine sejlerkam-
merater, for det er det, der skaber 
det fælles grundlag for havnens 

Klubkultur – igen

eksistens.
At være solidarisk i denne sam-

menhæng betyder, at man yder 
sin del til fællesskabet og nyder 
efter behov – det er den solidariske 
grundtanke. Vi ejer nogle ting i fæl-
lesskab, der giver os forudsætninger 
for at udøve vores livsform, sport og 
hobby – og så bruger vi af dem i det 
omfang, vi nu engang har behov...

Vi er ganske mange medlemmer 
i Lynetten – medlemmer med vidt 
forskellige behov og interesser og 
den rumlighed vi udviser overfor 
hinanden gør, at det i det hele taget 
er muligt at have hele menageriet 
kørende.

Vi udviser respekt for hinan-
den, for vi ved, at vores ”næstes” 
medlemskab af klubben er forud-
sætningen for at vi hver og én 
også kan have adgang til de meget 
omkostningstunge faciliteter, der 
er nødvendige for at drive en havn. 
Hvis vi først begynder at vurdere på 
nytteværdien af enten det ene eller 
det andet klubhus, kran eller skur 
– der hver for sig rummer meget 
forskellige kulturer, er vi ude på et 
skråplan, hvor vi skal prissætte og 
prioritere på hver vores opfattelse af 
livskvalitet. Lynettens livskvalitet er 
netop respekten for forskellighed, 
rummelighed og almindelig toler-
ance – og en stor fryd ved at betale 
sit kontingent, uanset om man i 
sidste ende også får presset den aller 
sidste øre ud til sig selv...
 

Af
Steen Rasmussen

Vi har nu undersøgt skinnerne  med 
Kenneth Jacobsen som dykker op til 
flere gange.

Det har ikke været så nemt som man 
måske kunne tro,  men hvad vi har 
fundet frem til er, at en reparation af 
den højre skinne er påkrævet.

Det handler om, at ca. 5 m ude i 
vandet,  og på en strækning af yder-
ligere  5 til 6 m, er der i sin tid blevet 
anvendt et andet profiljern end det 
øvrige skinnenet.  Formentlig et stykke 
sporvognsskinne,  hvor det øvrige 
skinnenet er alm.  jernbaneskinne.

Men hvad værre er, så snævrer skin-
nerne sammen  med ca  40 til 50  mm 
på samme strækning.

Desuden  er skinnerne ej heller på 
denne strækning helt vandrette over 
for hinanden. Skinnerne er dels boltet 
og støbt fast i fundamenterne,  men 
desuden er der støbt beton helt op til 
overkant af skinnerne på den indven-
dige side  af profilet.  Det vil sige, at 
hjulene kun kan styre udvendig på 
skinnerne.

Vi har haft vognen sat på skin-
nerne, og kørt denne ud i vandet for 
ved selvsyn nede i vandet at se, hvad 
årsagen er til, at vognen ikke forbliver 
på skinnerne.

Nuværende 
status for 
slæbestede

Her skal det  bemærkes, at vores 
slæbevogn der er bygget af firkantet 
rør 200 gange 200 mm, har et meget 
stift chassis, der således ikke ubelastet 
kan følge skinnernes skævhed, hvilket 
bevirkede, at vognen kørte af skin-
nerne, fordi et af hjulene således ikke 
hvilede på skinnen.

Vores tanke går nu på at finde et 
firma, der vil og kan give et bud på 
denne opgave, således at skinnerne 
kan blive parallelle og i vage.  

Der vil dog stadig være en mindre 
ændring af vognen med hjulene for at 
få det hele til at passe sammen.

Herudover har vi undersøgt skin-
nerne mod øst som et alternativ.  Men 
disse skinner går dog kun ca 5 m ud 
i vandet. Her vil der jo således kunne 
etableres nye skinner i forlængelse af 
de bestående ca. 5 m skinne uden først 
at skulle fjerne gamle skinner mv.

Jeg vil meget gerne opfordre med-
lemmer af Lynetten, der har kendskab 
til firmaer, der kan udføre den slags  
opgaver med skinnerne, om at hen-
vende sig til mig, således at vi kan få et 
overslag over, hvor vi befinder os rent 
økonomisk, for en genetablering af 
slæbestedet.

Steen Rasmussen, medl.nr. 254
Tlf.  4484 0088, mobil  2571 2606

Mail: m.s.jive@youmail.dk
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VI SEJLEDE Sjælland Rundt i 
”Granada 31’eren”. Grønsund var 
nået. Det var lørdag aften. 

Starten gik  fredag ved middags-
tid. Det var gået rimeligt alt taget i 
betragtning.

Det startede med at Jimmy blev 
havgal allerede oppe i Kattegat. 

Nej inden var vi lige et smut ind i 
Gilleleje. Bare lige ind, binde den til 
ved en pæl, sende Tejs i masten med 
en ny blok til erstatning for den, der 
havarerede under spilerturen fra 
Helsingør. 

Tre timer havde vi sejlet for spiler. 
Den sidste halve var dog gået med at 
forsøge at få den ned. Men faldet var 
gået i bekneb i blokken, i toppen af 
masten. 

Det meste af en time gik tabt.
Og så var der ”uheldet” med 

storsejlet. I et pust i Storebælt 
revnede det, næsten midt over. Vi 
tog det ned. Næsten to timer tog det 
at sy det sammen igen. 

Med gamle sejl vinder man ikke. 
Uden slet ikke. Der skulle med andre 
ord sejles effektivt, hvis vi skulle 
gøre os gældende. Men skippers 
ærgrelse og irritation var afløst af en 
fornyet ambition.

To spegepølsemadder fra himlen
 Vi havde spist en god bøf om 

eftermiddagen. Jimmy var simpelt-
hen vågnet efter at have ligget og 
havgal’et den nede på køjen i siden 
Sejerøbugten, hvor vi endelig fik 
ham ned på køjen, og sagt: ”Jeg er 
sulten”. Et godt og sikkert tegn på at 
han nu var frisk igen.  

Så skal vi sku have den bøf nu 
besluttede jeg. Sådanne beslutninger 
tilkommer jo skipperen. Lækker, stor 
og beskidt var den. Med kartofler, 
sovs og grønsager. Vin til. En del af 
sporten var jo også at lave et lækkert 
måltid lørdag aften.

”Jeg bryder mig ikke om bøf”; 
sagde min søn Tejs’s kammerat 
Jimmy. Kokken, det var også mig, 
var forundret. 

”OK du nøjes med sovs og gemy-
sen og et glas vin til”.

”Jeg bryder mig ikke om vin – og 
grønsager”.  

Chok!
Men nu var vi altså blevet lidt 

sultne igen her på vej ud af Grøn-
sund. 

På vej ud sejler man sydsydøst, 
efter Hestehoved bøjen er kursen 
nordøst. Vi rundede bøjen. Der var 
spilertjans. Det var efterhånden 

rutine og jeg gik ned igen og lavede 
nogle madder, som jeg efterhån-
den langede op til de sultne gaster. 
Serveringen var på garagen over 
skydelugen.

Lidt efter kom jeg op. To spegepøl-
semadder var efterladt. ”Tejs det er 
dine, du skal vokse ”. 

Teenageren mukkede et eller an-
det. Jeg gik ned igen.

Vinden drillede. Mere. Ned med 
spileren. Det var også rutine. Det 
store sejl (70-80m�) lander på dæk-
ket og hen over ruffet (kahytten) 
og fylder det hele. Derefter hiver 
man den ned i salonen, og i pose. 
Et kvarters tid efter vendte vinden 
igen og tog lidt til. Op med spileren. 
Vi sætter den direkte fra cockpittet! 
Rutine.

”Hvad er det dér” spurgte min 
gode gamle gast Steen, der var 
fjerdemand ombord og pegede på to 
sorte pletter på den nederste bane. Vi 
havde godt nok repareret spileren en 
del gange, men det lignede ikke de 
sædvanlige lapper…

I det samme var der lidt turbulens 
i vinden. Spileren faldt lidt sam-
men for straks efter at fyldes med et 
smæld.

”Pletterne” røg af og to spegepøl-
semadder landede på fordækket. 

Vi tabte koncentrationen for tid! 
Men jeg tror nu alligevel vi blev nr. 5 
ud af 8 i det løb.

Sjælland Rundt var altid en herlig 
oplevelse som optakt til sæsonen. 

Tolf
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Åbningstider i efteråret 
Mandag lukket. Tirsdag-onsdag-torsdag og fredag kl. 17-21

Lørdag-søndag kl. 12.30-19.30
Vinterlukket fra mandag den 14. november.

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

Mortens aften på Restaurant Lynetten
Torsdag den. 10. november 2011 fra kl. 17:00

Traditionel 3-retters menu

*Graved laks m/rævesauce
*Gammeldags Andesteg fyldt med æbler & svesker.
Hertil hvide & brune kartofler, brun sauce, rødkål

& et halvt æble med ribsgelé.
*Gammeldags æblekage.

Pris  kun 265 kr. Børn ½ pris
Denne aften skal forudbestilles

Der serveres kun Mortens menu denne aften
Bestil på tlf: 32960055 

Kan også bestilles ud af  huset.

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 
lejligheden. 

Velkommen i restauranten 
MVH. Rasmus Svensson

Julebuffet
Hjemmelavet stegte sild smurt med 
dijon og dild 
Marinerede sild med rødløg og 
kapers
Karry sild med æble, tomat og dild
Lun fiskefilet m/remoulade & citron
Æg & rejer med hjemmerørt may-
onnaise
Gravad laks med rævesauce
Lun ribbenssteg m/sødt & surt
Medisterpølse med lun rødkål
Æbleflæsk
Lun leverpostej m/bacon & svampe
Roastbeef m/pickles, peberrod & 
ristede løg
Hønsesalat m/bacon og svampe
Udvalg af oste m/druer og jule-
figner
Ris a la mande med lun kirsebær-
sauce

Buffeten serveres med hjemmebagt 
brød, rugbrød fedt og økologisk 
smør

275,- pr. kuvert. Ønskes stegt and 
med svesker og æbler tillægges 25,- 
pr kuvert.

Julebuffetpr. kuvert275,-
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Af Bjarne Matthiesen

For det første undrer jeg mig over, 
at jeg endnu ikke har set et referat 
af generalforsamlingen i klubbladet 
– hvad er vedtaget og hvad er ikke? 
10% af medlemmerne deltog, men 
hvad med resten?

Og så en kommentar til den verse-
rende debat om/med/mellem Henrik 
Gade, Frank Nelsson og Carsten 
Ljungberg. Da jeg læste Henriks 
forslag (14 stk.?) til generalforsam-
lingen tænkte jeg: At komme med så 
mange forslag er en dødssejler. Han 
får ophidset generalforsamlingen og 
han mister fokus. Jeg havde lyst til 
at kontakte ham og tilbyde at gøre 
hans excessive mængde af forslag 
spiselige. At forklare ham, at han 
burde koncentrere sin indsats og 
fokusere på målet. Og Henrik, det 
var mængden og ikke indholdet, det 
fik en eller anden styrvolt til at synge 
smædesange mod dig – du var selv 
ude om den sang, hvor uretfærdig 
og krænkende den end var. Hvis du 
nu havde indskrænket dig til de tre 
vigtigste forslag, havde du måske og 
sandsynligvis kunnet få generelfor-
samlingen med dig i et vist omfang.

At gebærde sig på en generalfor-
samling kræver, at man kun kommer 
med forslag, der er nemme at tage 
stilling til. Når formanden har fået 
sine forslag igennem, skal vi medlem-
mer bare holde os tilbage, og så skal 
generalforsamlingen afsluttes. Den 
skal ikke true med at trække ud! Alt 
andet giver bagslag. 

Til Frank og Carsten: I går efter 
manden og ikke efter bolden. Det 
er forkert, og I kan ikke være det 
bekendt. Det værste er, at I opfordrer 
manden til at finde en anden klub. 
Det er utilgiveligt og bestemt ikke 
tilladeligt. Manden er medlem og 
har ret og i sidste ende pligt til at 
fremsætte sin mening om klubbens 
virke og arbejde. At I ikke kan lide 
hans meninger, er jeres ret og i sidste 
ende jeres pligt at fremsætte. Men at 
opfordre et fuldgyldigt medlem til at 
finde en anden klub, når han skejer 
lidt/meget ud (for det gør han) er i 
den grad krænkende og uacceptabelt.

Og til Frank: Var det dig, der an-
giveligt sang smædesange mod Hen-
rik på seneste generalforsamling? Jeg 
ville ikke blive forbavset ud fra din 
artikel. Din anden artikel om gammel 
bundmaling er god at få forstand af 
og helt på sin plads, men den første, 
Puha, bad, bad. Du slagter manden, 
fordi han ikke er enig med dig!

Klubhus, eller klubhusene er et 
godt emne. Jo mere jeg kommer i 
havnen erkender jeg, at der er forskel 
på de to klubhuse. Klubbens officielle 
aktiviteter foregår i Øst. Bestyrelsen, 
Havnens administration, udvalgene 
er der. Restauranten er der – fylder 
meget. Aktiviteter i forbindelse med 
udvalgenes arbejde er der, noget 
tilbagetrukket, man ser dem ikke i 
landskabet til dagligt, men de er der. 
Man ser et par mennesker i forhal-
len, hvor de i et par umagelige stole 
prøver at komme på et hotspot med 
deres PC. Enkelte bruger bad/toilet, 

Kommentar til LynetteNyt nr. 3/2011 men de optræder undskyldende og 
er hurtigt ude igen. Der er nogle få 
gæster i restauranten, nogle busser 
fra Sverige med den Skånske Hus-
moderforening, men det er vist ikke 
et Slaraffenland à la NOMA, hverken 
vedr. økonomi eller gastronomi?

I Vest er der liv og ”ballade”. Der 
er altid mennesker til stede, fra årle 
morgen til sent aften. Der drikkes 
en voldsom mængde tyske bajere og 
ryges en ton cigaretter, men der er 
mennesker hele tiden. De snakker 
og griner. De tilbereder mad, enten i 
køkkenet eller på den udendørs grill. 
De spiser i haven om sommeren. 
Det gør man ikke i Øst, hvor restau-
ratøren fra reposen ser misbilligende 
på de penge, der dermed går hans 
næse forbi.

Vestersøhus er en social enklave, 

hvor medlemmerne og gæstesejlere, 
mest fra broerne 4-9, myldrer rundt 
mellem hinanden i et socialt netværk, 
som er ganske frivilligt.

Jeg har set receptioner for et bryl-
lup, en fødselsdag o. lign., der er 
blevet holdt i Vest. Jeg har set brag 
af nogle studentergilder blive holdt i 
Vest. Op til 30 unge mennesker, der 
har knaldet en fest af med alt, hvad 
der hører sig til. De sover måske i 
huset, hvor de nu er faldet om i deres 
kanonbrandert, og huset og haven 
ligner næste morgen en horekasse 
i havsnød, men der er ryddet fuld-
stændigt op ved middagstid; nååå, 
ja, måske ikke altid, men et venligt 
spark i den rigtige retning klokken 10 
hjælper som regel.

Min pointe med dette er, at der er 
så mange muligheder i klubben. Hvis 

· 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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man vil, så kan man; hvis man ikke 
vil, kan man ikke. Det svære er at 
vælge og at give plads og rum.

Til nu har fokus i klubben været 
på sejlsporten. Det er stadig fokus i 
den østlige del af havnen, den pæne 
del, i hvert fald i teorien og under 
højtidelige taler i klubbens regi. 
Men min påstand er, at fra bro 4/5 
og vestover er det noget andet. Der 
er det en skønsom blanding af små 
sejlsportsbåde med entusiastiske 
sejlere, der er ude med deres sejl et 
par gange i ugens løb. Der er det mo-
torbåde, der bruger klubben til noget 
ganske andet. De interesserer sig ikke 
for kapsejlads, de kan qua bådens 
konstruktion ikke deltage. Sandsyn-
ligvis har de købt en motorbåd, fordi 
de ikke forstår eller ønsker at forstå 
fascinationen ved kapsejlads?

Man ser i denne del af havnen et 
regulært kludetæppe af både, der 
ikke rigtigt indgår i klubbens offici-
elle aktiviteter. Et regulært maritimt 
Klondyke. Disse medlemmer bruger 
kun klubben som en opbevarings-
plads for deres elskede både. Og de 
elsker deres individuelle både lige så 
højt som de medlemmer, der en-
gagerer sig i klubbens mere officielle 
aktiviteter, sejlerskole, juniorsejlskole, 
klubhusudvalg, havneudvalg, kapsej-
lads o.lign. De betaler deres kontin-
gent og får ”kun” havnefaciliteter 
retur. Det er de tilfredse med, men 
kan klubben leve med, at mere end 
2/3-dele af medlemmerne er totalt 
passive for klubaktiviteter, ja, undta-
gen brugen af Vestresøhus, selvføl-
gelig. Nej, det kan klubben ikke 
overleve med i fremtiden. Dette er 
ikke ondskab eller anden dårligdom, 

men snarere nødråb fra en organisme 
i krise. Vi har fået nye vedtægter, 
men hvad er vores mission, vision 
og strategi? Vi har et ror, en maskine 
(sejl?) og en styrmand. Men vi har 
ikke en reder, der bestemmer, hvor vi 
skal sejle hen. Vi sejler på den samme 
rute dag ud og dag ind. Men sejler vi 
med en last? Hvis lasten kommer af 
sig selv, er der overskud. Men hvem 
tilser, at der stadig er last at sejle med 
på den rute, som vi betjener? Sagt 
på en anden måde: Hvis kun 10% af 
medlemmerne involverer sig i gene-
ralforsamlingen eller i klubaktiviteter, 
er det så nok? Opfordringer til at 
deltage i aktiviteterne hjælper jo ikke, 
det ser vi. Er løsningen så at finde en 
anden rute at besejle? Er der andet, 
som vi kan sejle med, så der bliver 
overskud? Ikke økonomisk, men so-
cialt, samhørigt, fællesskabsmæssigt 
og kulturelt.

10% af medlemmerne deltager i 
klubbens officielle liv samt bruger 
restauranten. 90% smiler forlegent 
og trækker sig, når talen falder på de 
emner. De kommer ikke til stander-
hejs eller -hal, fordi de ikke ønsker 
at blive bebrejdet deres manglende 
engagement i klubbens liv, for de øn-
sker det ikke, det er ikke deres klub 
på den måde. 

Skulle jeg være interesseret i navi-
gationsskolen? Jeg er professionelt 
uddannet skibsfører, så jeg ved mere 
om navigation end lærerne på skolen 
nogensinde vil kunne tilegne sig. 
Skulle jeg engagere mig i kapsejlads-
udvalget? Herre Jemini, min båd har 
en mast på godt 1 meter og to moto-
rer. Skulle jeg blive redaktør på klub-
bladet, når det er min faste overbevis-

ning, at et blad i papirudgave er spild 
af ca. 200.000 kr. pr. år til trykning og 
porto, og at vi får bedre og hurtigere 
distribution af bladets indhold og 
øvrige info via vores hjemmeside.

Jeg har tilbudt at hjælpe i Klubhus-
udvalget. Det gør jeg, fordi det giver 
noget til havnens fysiske rammer på 
samme måde som det arbejde, der 
udføres af Havn- og pladsudvalget. 
Resten af klubbens udvalg er i mine 
øjne kun en del af ”vores” klub og 
kan sagtens slettes.

Til de 10% hellige hejre i ”vores” 
klub: Pas nu på, at de 90% ikke en 
dag siger ”Nok er nok” og alle trop-
per op på en kommende gene-ral-
forsamling. Vedtægterne kan ændres 
med et snuptag, de er ikke beskyttet 
som den danske grundlov og så ser 
det sort ud for ”vores” klub. Så vil 
vi få en klub, der retter alle kræfter 
i retning af at forbedre de fysiske 
rammer i havnen. Flydebroer på 

alle 9 broer. Et fuldt miljøanlæg, 
der kan bruges gratis af alle. 16A 
betalingsstrøm til alle. Fri adgang til 
løftegrejet på østmolen, samt udvis-
ning af alle fremmede vognmænd. 
Ingen restaurant eller en, der er ud-
giftsneutral for klubben. Intet klub-
blad i papirudgave, men maksimal 
brug af hjemmesiden for spredning af 
information. Frit mobilt internet over 
hele havnen o.lign. Også udmeldelse 
af Dansk Sejlunion, for det har vi 
motorbåde eller fritidsfiskerne ikke 
gavn af.

Dette er at gå over i den anden 
grøft og er selvfølgelig ikke menin-
gen. Lad os tænke os om til alles 
bedste. Vi skal finde et leje, hvor vi 
alle finder stolthed og rum til at være 
medlem af en af de største sejlklubber 
i Danmark. Er det også den bedste? 
Revolutionen længe leve.

Bjarne Matthiesen, 5186
(Forkortet af redaktionen)

Renovering af klubbens mast
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koster 110.000 kr om året i drifts-
udgifter plus vedligeholdelse og 
samtidigt bliver opvarmet med 
el-varme, der koster 164% mere end 
centralvarme, vil det være naturligt 
at nedlægge dette klubhus og lave et 
klublokale i klubhus Øst, som blev 
foreslået af klubhusformanden.

Du hidser dig op over, at jeg kalder 
medlemmerne på generalforsam-
lingen for bagstræberiske. Det var 
nok også en fejl.  Jeg skulle selvføl-
gelig have udtrykt mig mere præcist. 
Jeg mente faktisk vores tidligere 
formand, da det er hans meninger, 
der er gældende. De andre medlem-
mer, Tordenskjolds soldater, eller 
hvad vi nu skal kalde den gruppe af 
medlemmer der hvert år møder op 
til generalforsamlingen ”og al ære og 
respekt for det” og uden nogen form 
for debat, følger den tidligere for-
mands holdninger og synspunkter.

Dette synspunkt vil jeg gerne ud-
dybe. Vores havnechef Ole Nissen 
kom med et forslag om nye bådsta-
tiver, da systemet med løse bukke 
tager alt for langt tid, kræver mindst 
to mand til bådhåndteringen og 
risikoen for ulykker er væsentlig 
større. De nye stativer kræver kun en 
mand for at betjene dem. De er ”idi-
ot”sikre og forsikringsselskaberne 
accepterer, at masten bliver stående 
på båden, når den er på land. De 
bliver efterhånden brugt i flere og 
flere havne, men på trods af, at vi 
kunne spare en mand på havnen 
og vi fik et system, som gjorde det 
lettere for bådejerne, udtalte den 
tidligere formand at det kunne der 
overhovedet ikke være tale om for 

Læserbrev
Indlæg til LynetteNyt
Af Henrik Gade

Kommentar til 
Frank fra sidste 
LynetteNyt

Selvom du Frank, 
har bedt mig om 
ikke at kommen-

tere dit indlæg, tvinger du mig til 
at komme med min kommentar til 
det og mod dine udsagn. Som du 
så nydeligt skriver lever vi i et de-
mokratisk samfund men bare ikke i 
Sejlklubben Lynetten. Du skriver om 
mine forslag til generalforsamlingen, 
at mage til negativt sludder skulle 
man lede længe efter. Hvis det, at 
interessere sig for klubbens økono-
miske ve og vel samt komme med 
forslag til hvordan man efter min 
mening kan forbedre styringen af 
økonomien, er noget negativt slud-
der, så har du ret.

Du skriver bl.a, at der er et drift-
budget på omkring 5,4 mil., som 
bliver brugt til klubbens drift og
udvikling. Derfor er det ikke mær-
keligt, at der kun er et par tusinde 
tilbage på bundlinjen. Men det var 
faktisk et underskud, der var på 
bundlinjen og årsagen til at under-
skuddet blev vendt til et overskud 
var salget af bådpladser.

Uanset et driftbudgets størrelse, 
skal der ikke være røde tal på 
bundlinjen, især ikke når der ikke 
har været store uforudsete omkost-
ninger. Du skriver, jeg vil spare 

penge på havnens drift og vedlige-
holdelse. Det viser med al tydelighed 
at du ikke har læst mine forslag, for 
der står intet om besparelser på hav-
nens drift og vedligeholdelse. Havde 
man på demokratisk vis drøftet mine 
forslag på generalforsamlingen, 
havde du måske forstået hvad mine 
forslag gik ud på. Men i korte træk, 
handler det kun om at have penge til 
uforudsete udgifter.

Du skriver, at jeg kun kom med 
forslaget om dagsedler for at kunne 
kontrollere havnens medarbejdere 
i hoved og røv. Men det er faktisk 
ikke tilfældet. Men man kan jo undre 
sig over, at der pludselig er brug for 
3 fuldtidsansatte, når man tidligere 
har kunnet nøjes med 2. Hvad er 
det for noget arbejde der er kommet 
ekstra til? Det er jo det, man bruger 
dagsedler til, at dokumentere hvad 
man bruger 21 timer til om dagen 
hele året rundt. Men du udlægger 
det som om jeg har noget personligt 
mod de mennesker der arbejder på 
havnen, men det er ikke tilfældet 
men tvært i mod.

Du beder mig om at kaste hånd-
klædet i ringen, erkende jeg har tabt 
og lade være med at bruge mere 
spalteplads i LynetteNyt og tid på 
generalforsamlingen, med syns-
punkter og forslag som tydeligt er 
tilkendegivet, at de andre medlem-
mer ikke ønsker at støtte. Hvordan 
kan du udtale dig om det? Der var 
kun mødt en sølle del af medlem-
merne op, ca. en tiendedel,  af den 
samlede medlemsskare på general-
forsamlingen og man kunne jo håbe 
at de øvrige medlemmer snart ser 

nødvendigheden i at møde op på 
generalforsamlingen, så der kan 
komme nytænkning og demokrati i 
Lynetten.

Du beder mig om at skrubbe ud af 
klubben, når jeg er så utilfreds. Men 
hvem siger, jeg er utilfreds?? Er det 
at have en mening om tingene og en 
ide til, at noget kan gøres anderledes 
bl.a. afskaffelse af unødvendige ud-
gifter det samme som utilfredshed? 
ja jeg spørger bare.

Åbent brev til Carsten Ljungberg:
Kommentar til dit uforskam-
mede indlæg

Du skriver, at mine forslag til gene-
ralforsamlingen vil være enden på 
vort meget rige klubliv. Hvilket klub-
liv? De mange gange, jeg er kommet 
på havnen, har jeg aldrig mødt en 
større forsamling af medlemmer, der 
har siddet og hygget sig. Men årsa-
gen kan selvfølgelig være, at jeg ikke 
ryger og derfor ikke kunne drømme 
om at udsætte mit helbred for at 
møde op i klubhus vest.

Du skriver, at vi ikke kan und-
være to klubhuse fordi vi er over 
1000 medlemmer. Som om, jeg 
ikke udmærket ved, at vi over 1000 
medlemmer men faktisk er 1250. 
Hvis du havde læst klubhusfor-
mandens indlæg i LynetteNyt for to 
numre siden havde du vidst, at godt 
nok har vi to klubhuse men kun et 
klublokale. Derfor har du faktisk 
erkendt, at vi kun har brug for et 
klublokale. Da klubhus Vest er et 
gammelt dårligt isoleret træskur og 
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med mine meninger er en af mine 
grundlovssikrede rettigheder. Når 
du har det så dårligt med at høre 
andres mening, er det jo det helt 
forkerte land du bor i, for vi er ikke 
en diktaturstat.

Hvorfor jeg lige har valgt sejlklub-
ben Lynetten og ikke en anden sejl-
klub gider jeg ikke kommentere, da 
jeg ikke skal stå til regnskab over 
for dig, men når du nu er så klog og 
bedrevidende, burde du vide at det 
ikke er frivilligt at være medlem af 
sejlklubben, når man gerne vil have 
en havneplads, eller som for mit 
vedkommende har en havneplads i 
Lynetten

Afslutningskommentarer generelt.  
Jeg håber at medlemmerne med de 
to indlæg fra Frank og Carsten kan 

nu havde vi købt de bukke, så blev 
det ikke diskuteret mere, for nu 
havde den tidligere formand, vendt 
tommefingeren nedad som en anden 
romersk kejser.

Ole Nissen kom med et forslag, 
i forbindelse med vedtægtsænd-
ringerne, at havnechefen skulle 
have ret til at kunne flytte rundt på 
bådpladserne for at kunne udnytte 
havnen optimalt og få nogle bredere 
bådpladser. Som alle sejlere burde 
vide, er bådene blevet bredere, siden 
dengang man byggede havnen.

Årsagen til at Ole Nissen ”havne-
chefen” vil have den mulighed 
stående i vedtægterne er, at hans 
forgængere og Peter Ramløv forgæ-
ves  har forsøgt at flytte rundt på 
bådpladserne. Men hver gang er det 

blevet stoppet af bestyrelsen. For at 
bruge den tidligere formands egne 
ord, det har vi tidligere drøftet så det 
er der ikke grund til at gøre igen for 
jeg vil ikke hen og ligge ved siden af 
nogle mennesker jeg ikke kender i 
forvejen. Så var det forslag nedstemt. 
Hvis det ikke er bagstræberisk og 
egoistisk ja, så ved jeg ikke, hvad du 
vil kalde det.

Inden for en overskuelig fremtid 
har vi ledige bådpladser, der er så 
smalle, at der ikke er medlemmer 
der vil købe bådpladsen.

Carsten du skriver, at jeg er util-
freds med sejlklubben Lynetten, 
hvorfor tror du det? at have en 
mening om at der er noget der kan 
gøres anderledes er ikke det samme 
som at være utilfreds, at komme 

se, hvor vigtigt det er at møde op på 
generalforsamlingen og eventuelt 
indsende forslag til generalforsam-
lingen, hvis der skal komme foran-
dringer i sejlklubben Lynetten. Det 
er ikke spild af tid hvis vi møder 
tilstrækkelig mange op, det er trods 
alt kun en gang om året.

Kommer man med indlæg i Ly-
nette Nyt risikerer man godt nok 
at blive bedt om at finde en anden 
sejlklub, men det er den risiko man 
må løbe, når man offentliggør sine 
meninger i Lynetten. 

Med venlig hilsen
Henrik Gade, medlemnr. 5076

(Forkortet af redaktionen)
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Vi er mange i Lynetten, der dykker. Jeg vil 
gerne høre, om der blandt os er stemning 
for en fælles platform: Stort skur til grej, 
værkstedsfaciliteter og måske en fælles 
kompressor.

De interesserede kan kontakte mig på mail: 
mt@e-posthus.dk 

Michael Toppenberg

Lyndykkere

PP - B
ID-nr. 47471

Aktivitets-
kalenderen
1.-2.10.	 Prøve	i	praktisk	sejlads
	 (2.10.	er	reservedag),
	 Sejlerskolen
8.10.	 Havnetur	evt.	med
	 efterfølgende	spisning	i
	 klubbens	restaurant,
	 Turudvalget
12.11.	 Standernedhaling

Lyndykkere 
Vi er mange i Lynetten, der dykker. Jeg vil 
gerne høre, om der blandt os er stemning 
for en fælles platform: Stort skur til grej, 
værkstedsfaciliteter og måske en fælles 
kompressor.

De interesserede kan kontakte mig på mail: 
mt@e-posthus.dk 

Michael Toppenberg


