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Mandag - fredag
kl. 08.30-11.00

1. torsdag i måneden desuden
kl. 16.00-19.00

Lørdag og søndag lukket

Til dem der går og roder i 
vores el-standere:
Det er FORBUDT at skrue i 
vores el-standere. Det er kun 
en autoriseret el-installatør, 
der må udføre arbejde på 
vores el-system og KUN efter 
aftale med havnechefen.

Vi havde i sommer besøg af Miljø-
kontrollen, hvor vi fik et påbud om 
oprydning og sortering på vores 
miljøstation. Det der var problemet 
var bl.a. forkert sortering af oliedun-
ke m.m., der var stillet ved siden af 
olietanken. Påbuddet betød, at vi 
inden 14 dage skulle have styr på 
sortering og oprydning, ellers ville 
vi blive politianmeldt og risikere en 
bøde på 30.000 kr. Så derfor opford-
rer vi alle vores medlemmer til at 
være personalet behjælpelig med at 
holde området pænt og ryddeligt. 

Vedr. oprydning på pladsen så ind-
stiller jeg til ALLE om at rydde op 
efter sig. Det er generelt for dårligt, 
at folk ikke kan finde ud af at rydde 
op efter sig, her kan bl.a. nævnes, 
at der er nogen, der ikke kan finde 
ud af at smide affald i containeren, 
men smider affaldsposer oven på 
containeren. Der er også nogen, der 
mener, at det er OK at rydde op i 
bilen og smide MacDonalds poser 
på parkeringspladsen eller efter endt 
spuling af båden på spulepladsen 
ikke fjerner skaller m.m. efter sig. 
Det betyder, at personalet skal bruge 
unødigt tid på at rydde op efter 
nogle få, den slags adfærd kan ikke 
tolereres.

Bådejere, der har påført Skagen, 

Køge eller andre mere eksotiske 
havne, bedes påføre Margretheholm 
havn som hjemhavn. Man kunne 
næsten få den opfattelse, at der er 
nogen, der skammer sig over at være 
hjemmehørende i Margretheholm 
havn. Der er indkommet forslag om 
at opkræve dagleje for de både, der 
ikke har lyst til at reklamere med, 
hvor de kommer fra.

Havnechef Ole Nissen

Årsberetning Havn og Plads
www.lynetten.dk

HUSK at indstille foto-
apparatet til “høj opløsning” 
for billeder, der ønskes med i 

LynetteNyt
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Af
Michael
Toppenberg

OGSÅ I ÅR er der 
fandemig sket no-

get... Friske lystarbejdere har malet 
bestyrelseslokalet lyst og hvidt - det 
fremmer en farverig, frodig debat – 
en vågen og handlekraftig bestyrelse 
kan nu træffe både kloge og visionæ-
re beslutninger i et tidssvarende 
postmodernistisk miljø, og enhver 
lyssky indslumrende folkevalgt sjæl 
bliver straks afsløret... Det har haft 
frygtelige konsekvenser – alle kan nu 
se alle - bilag er gennemlæst og alle 
mener noget om alt... Stormen har 
rejst sig, og de gode tider er endegyl-
digt forbi! 

One more time... Mange af vores 
installationer er gamle og utidssva-
rende, og det var salgsdisken i re-
stauranten også. Der var behov for 
at udskifte bordpladen, og i samar-
bejde med personalet og restauran-
tens folk fik vi designet en god front 
på salgsdisken – en front, der både 
skærmer godt og fremmer arbejdet 
bag disken – og den er køn og gan-
ske tidssvarende at se på.

Skipperstuen har ikke haft en helt 
klar afgrænsning til det ”offentlige” 
rum foran restaurantens salgsdisk,
og det har været vanskeligt at finde
ud af, at rummet faktisk er et klublo-
kale, som udefrakommende ikke har 
noget at gøre i. I tidens løb har der 

været eksperimenteret med mange 
forskellige løsninger – nogle bedre 
end andre, men ingen har været 
rigtig gode. Ideen om at lave en 
afskærmning, der samtidig kunne 
bruges som skjul til bestikvognen, 
dukkede op i fællesskab, da vi desig-
nede salgsdisken – det gav mulighed 
for en helt anden indretning, der 
klart fremmer den oplevelse, at der 
nu er tale om to forskellige rum –
med to forskellige publikum... Der-
fra var der ikke langt til at fortsætte 
designet med en ”hængehylde” og 
barstole til de tørstige sjæle – dertil 
fik klubben god hjælp af en dygtig 
pligtarbejder...

Skipperstuen, bestikket og restau-
ranten har i fællesskab fået en mobil 
klubbar. Casper, vores tømrer, har 
skruet en smuk og lækker mobil bar
sammen – designet så den kan skil-
les ad og dels udgør en buffet, når 
der er behov for det - skabe til res-
tauranten, når der er behov for det 
- arbejdsplads, når der skal lægges 
duge og håndklæder sammen, når 
der er behov for det – og fungerer 
selvfølgelig som mobil bar, når der 
er behov for det... Den er helt vild 
mobil - og den følger liiige i hælene 
på enhver, der vil feste :-)

For at fremme et godt miljø i Skip-
perstuen, har der i en periode været 
opstillet et fjernsyn. Det har i et helt 
år forinden stået på et skab, men 
blev sat op på beslag på væggen i 
den fjerne ende af Skipperstuen og 
var godt placeret dér. Alle kunne 
se det, og det var ikke i vejen for de 

Klubhusberetning 2011 aktiviteter, der er i rummet.
Der har været nogen tvivl om, 

hvordan det har fungeret – men det 
var aftalt med restaurantens perso-
nale, at de havde fjernbetjeningen, 
de styrede kanalvalg og hvornår der 
i øvrigt skulle være tændt og slukket 
– ganske i overensstemmelse med 
de tilstedeværende medlemmers 
ønsker, og det fungerede godt. Af-
talen var sådan for at sikre fjernbe-
tjeningen, der ellers nemt forsvinder. 
Mange medlemmer har set sommer-
sport på de regnvåde dage, børnene 
har set børnefjernsyn og alle nyheds-
hungrende har set TV-avis – og en 
enkelt gang eller to har mange med-
lemmer set en god film – og en større 
forsamling af klubbens aktive sejl-
kvinder nød i april lidt kølig hvidvin 
og så royal barnedåb – på stort, flot 
42” vægophængt klubfjernsyn...

Et flertal i bestyrelsen synes des-
værre ikke, at der skal være fjernsyn 
i Skipperstuen – så nu er det skruet 
ned og står igen på det gamle skab 
i Bestikket. Dér kan man så sætte 
sig ind og se lidt fjernsyn, hvis man 
skulle have lyst til det...

Skipperstuen er et smertensbarn. 
Rummet er flot men vanskeligt at
indrette, og når der endelig sker no-
get, er der rigtig mange, der mener 
noget om det – ofte mener de, at 
det er noget møg, og det var meget, 
meget bedre i gamle dage... Klub-
husudvalget vil gerne gøre noget 
ved rummet, og et af de forslag, der 
er fremme er at sætte nogle behage-
lige og hyggelige møbler derind. Et 
forslag rummer sofasæt, hvor man 
på bedste lounge-vis kan nyde sin 

daglige avis og en god kop kaffe. Så 
er der medlemmer, der har sådan et 
1-2-3-sofasæt (helst i sort læder), så 
vil vi gerne arve det eller låne det, 
for at se om det er noget, der duer i 
rummet... Andet forslag går på reo-
ler til bøger – og der har også været 
fremsat ønske om en brændeovn – 
alt sammen ganske kreative forslag, 
som vi ser på. Det er vigtigt, at vi får 
gjort rummet til et KLUBLOKALE, 
hvor der er hyggeligt, og hvor vi kan 
lide at være – og ikke en aflægger af 
en skummel kantine...

I september var vi heldige, at få 
et godt tilbud fra et stort firma, der 
ville flytte deres hovedkvarter til en 
ny lækker ejendom. De ville udskifte 
hele møblementet, og da stort set alt 
hvad de havde i deres kantine pas-
sede rigtig godt hos os, var vi ikke 
længe om at blive enige – og prisen 
var bedst, hvis vi tog det hele. Vi er 
driftige forretningsfolk og kørte med 
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der etableret en ny trappe ned 
til landfæstet ud for klubhus 
Øst.

VESTERSØHUS er et herligt 
sted,
hvor initiativ, virketrang og klu-
bliv blomstrer i fuldt flor. Der 
holdes
mange vilde fester, og huset er 
næ-sten slidt helt ned. Huset er 
heldigvis erklæret bevarings-
værdigt, så personalet udnytter 
i skrivende stund den milde 
vinter og har fornyet flere fa-
cader. De mange lystige trampe-
danse har desværre skadet en 
del af bjælkelaget, der også 
udskiftes – og vi må forvente, 
det også gælder de andre sider 
af huset - vi tager den sidste fa-
cade næste år, og får til sidst et 
rigtig godt hus ud af det.

Festerne i Vestersøhus er 
meget populære, så for at holde 
de mest ivrige lidt væk har det 
været nødvendigt at opsætte et 
godt og solidt tømret hegn på 
østsiden af huset. Personalet har 
forsikret os, at det kan holde til 
et meget stort pres.

Belysningen omkring huset 
er også elendig, så i forbindelse 
med facadearbejdet trækker 
elektrikeren ledninger, så der 
kan opsættes noget ordentlig 
og hyggelig belysning – så man 
fremover kan finde dem, der er 
blevet væk under festerne... Det 
håber vi er i orden til den kom-
mende sæson.

Baderummene er nu bygget så 

hele læsset...
Det var med almindelig bævren og 

synlig medlemsskræk vi bar det op 
– vi forsøgte os frem med forskellige 
løsninger for de røde sofaer – noget 
så hysterisk som røde sofaer er ikke 
set på Refshalevej i mands minde... 
Nu står de foran salgsdisken i res-
tauranten, og til alles overraskelse 
er placeringen rigtig god - det ser 
godt ud, man sidder rigtig fint - og 
der var åbenbart et mægtigt behov 
for pladser lige netop dér, som vi 
spontant og ganske uvidende kunne 
dække med den opstilling. Der var 
vi heldige... 

Gulvene er blevet afrenset og har 
fået ny voks – det er en behandling 
de jævnligt bør have, og hvis der er 
medlemmer med svulmende over-
arme og behov for at aftjene dejlige 

pligttimer samt forstand på at svinge 
en polérmaskine – skal man straks 
henvende sig til polérmester Ole 
Nissen på kontoret.

Et medlem, der er kørende grønt-
handler, tilbød en ordning, hvor 
vi for et beskedent beløb hver uge 
fik en fyldt frugtkurv. Kurven blev 
placeret i Skipperstuen, og rigtig 
mange medlemmer har i årets løb 
sat tænderne i den, og på bedste vis 
har vi prøvet at fremmet klubbens 
sundhed :-)

Bestyrelsen ønsker desværre ikke 
at fortsætte ordningen – den bort-
falder med den kommende sæson og 
sundhed er igen en privat sag...

Fyret er ikke i god stand. Vi har i 
budgetperioden brugt rigtig mange 
penge på vedligeholdelse, og det har 
skabt tanker om helt andre måder 
at få huset opvarmet på. DONG har 
beregnet, om vi eventuelt kunne 
overgå til forskellige former for ved-
varende energi – i form af enten jord- 
luft- eller havvarme. Spydige sjæle 
har foreslået at konvertere gnid-
ningsmodstand fra medlemsvrede 
til bølgeenergi, og polérmester Ole 
Nissen har foreslået en pedalgenera-
tor opsat under sit skrivebord. Der er 
mange interessante forslag fremme, 
som alle skal gennemtænkes. Der 
kommer ikke nogen investeringsøn-
ske i år, men på sigt må vi regne med 
at skulle investere i vores opvarm-
ning.

Udvendigt er både møbler og ter-
rasse blevet vedligeholdt, slebet, 
pudset og olieret – og da enkelte 
medlemmer stadig kan gå kortere 
ture på broerne og se på bådene, er 

Foto: Ole Nissen

· 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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store, at flere medlemmer kan tage 
bad sammen – det fremmer både hy-
giejnen og en smule social aktivitet 
- badene er gratis for medlemmer og 
gæstesejlere, så der er ingen undsky-
ldning!

Flemming Rasmussen ved-lige-
holder frivilligt det grønne område 
omkring Vestersøhus – det er et stort 
arbejde, som vi andre sætter stor pris 
på, og som klubben hermed takker 
Flemming for. Carsten Ljung-bjerg 
er medlem af klubhusudvalget og 
fungerer som sjakbajs i Vestersøhus. 
Carsten har det daglige tilsyn og 
samler trådene fra Vestersøhus til 
klubhusudvalget.

STANDERHEJS er altid en dej-lig 
begivenhed. Året skydes i gang og 
formanden siger kloge ord og råber 
hurra, lynettesæt i klassisk design 

– kvaliteten er ved at være på plads 
– lystarbejdere ved ølhanerne og 
sandwich på fadet. Helt utrolig dyrt 
– men sådan er det at fodre sultne 
sejlere... Det festlige “Måneorkester” 
spille-de Christiansø-musik i Bestik-
ket, der var Happy Hour i Lounge-
bar Skipperstuen, hvor vi fejrede 
den fantastiske nye mobile ”Helt Fri 
Fadølsbar”, gratis drinks, sodavand, 
chips, snacks og andet gnask… Re-
stauranten bød på gammeldags ok-
sesteg, kaffe, kage og cognac – samt 
ikke mindst rå og brutal Klubdisco 
i Skippestuen – til vi simpelthen 
ikke ku’ mere… Klubhusformanden 
endte som lækker topløs, mandlig, 
bartender og mixede forrygende 
drinks og skænkede – let slingrende 
– øl i kæmpekrus.

TIL SCT. HANS havde personalet sat 

stort telt op på klubhusets terrasse. 
Restauranten lavede salatbar og vi 
grillede medbragte bøffer, mens Ce-
cilie Svendsen, der er medlem af 
klubben, spillede med et forrygende 
band. Et enkelt par forsøgte at danse, 
men måtte hurtigt opgive i den kraf-
tige vind - det blæste en stiv pelikan, 
men det endte alligevel som en her-
lig aften.

Og så væltede vandet ned... Og så 
væltede vandet ned... Og så væltede 
vandet ned... Og så væltede vandet 
ned – og så....

STANDERHAL er som altid en dyr 
og kedelig affære, hvor vi lukker for 
sæsonen... Ikke mange ord om det. 
Rigtig trist begivenhed... Føj... - og 
fik vi sejlet – nej, vandet væltede 
ned...

Foto: Ole Nissen

JAN ERIK MESSMANN afholdt 
igen i december et pragtfuldt og 
velbesøgt bankospil. Jan Erik er i fin 
form og til alles store tilfredshed, 
var der mængder af præmier og et 
dejligt overskud til klubbens slunkne 
kasse. Det bliver vi ved med lige 
så længe, som Jan Erik har lyst og 
energi. Det er et stort arbejde, og Jan 
Erik skal have tak for sin indsats, der 
glæder mange medlemmer.

JULEFESTUDVALGET holdt igen 
julefest. Ingen nævnt ingen glemt 
– det var en succes af betydeligt 
format, som vi gerne gentager igen 
og igen. Det er et stort arbejde og tak 
for det.

Michael Toppenberg
Fest- og klubhusformand – der heller 

ikke er på valg denne gang...
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Deltagerne samles

Opgaverne fordeles

sol og varme, til morgenmad og 
oprydning.

Det var en rigtig hyggelig tur, 
og der skal lyde en stor tak til 
Dragør Sejlklub for lån af deres 
dejlige klubhus.

Jeg vil gerne slutte denne beret-
ning med en tak til turudvalgets 
medlemmer for stor indsats, ikke 
mindst med indkøb, planlægning 
og oprydning.

Tak til de medlemmer og gæster, som har del-
taget i turudvalgets arrangementer.

En særlig tak til de medlemmer, som også påtog 
sig opgaver på turene og hjalp med oprydningen. 
Turudvalget glæder sig til at se mange flere med-
lemmer deltage i den nye sæsons ture.

Forsyninger bringes frem
Gang i grillen

Så spises der Inge og Jens Benny spiller op

Turudvalget arrangerede to ture i 
sommerperioden i 2011. 

Pinsetur 
Pinseturen blev gennemført lørdag 
den 11. og søndag den 12. juni 2011.

Vi holdt skipper- og deltagermøde 
med velkomstdrink kl. 15:00 på ter-
rassen og fik fordelt dagens opgaver.

Vi havde aftalt med Råå Sejlklub 
og Sundby Sejlforening, at både 
Sejlklubben Lynetten og Sundby Sejl-
forening kunne dele klubhuset i Råå, 
og med vores mere end 40 deltagere 
med 20 både samt Sundby’s lignende 
antal var vi oppe på over 80 deltage-
re og 40 både.

Overalt i syddelen af havnen 
sås Lynetten og Sundby’s standere 
vajende fra masterne.

Vi dækkede op på terrassen og fik 
plads til alle fra begge klubber.

Grillen var klar kl. 18:00 og klub-
ben var vært ved kød, pølser, øl, vin, 
vand og grillkul.

Inge og Jens Benny spillede din-
nermusik, og alle glædede sig over 
det helt fantastiske vej med høj sol 
og varme.

Senere rykkede vi indenfor til kaffe 
m.m., og Inge og Jens Benny spillede 
op til dans.

Alt forløb fint, og det blev sent, før 
de sidste gik i bådene.

Søndag morgen mødtes vi til mor-
genmad og oprydning. Klubben 
leverede morgenbitter til vores med-
bragte morgenbrød. Igen var vejret 
med os, hvorfor flere blev i Råå og 

nød vejret.
Tak til Råå Sejlklub for lån af deres 

dejlige klubhus.
Tak til Sundby Sejlforening for 

godt samarbejde og hyggeligt sam-
vær og ikke mindst tak til Inge og 
Jens Benny, som utrætteligt spillede 
både jazz, rock og andre lystige me-
lodier.

Det var en dejlig Pinsetur.

Dragør tur
Næste tur blev afholdt den 3. og 4. 
september, hvor vi lånte Dragør Sejl-
klubs klubhus, på nordmolen ved 
den gamle havn.

Som sædvanligt afholdt vi skip-
per- og deltagermøde med velkomst-
drink kl. 15, hvor dagens opgaver 
blev fordelt.

Klubben var vært ved velkomst-
drink, øl, vin, vand, grillkul og mor-
genbitter.

Vi grillede kl. 18 og havde, på 
grund af det kølige vejr, dækket op 
i klubhuset, hvor de 24 deltagere 
havde en hyggelig aften med god tid 
til at udveksle de mange oplevelser 
fra sommerens ture. 

Søndag morgen mødtes vi, i høj 

Beretning fra Turudvalget 2011

Kaare V. Thomsen 
Turformand
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Af Rahlf Nielsen
Kapsejladsudvalget

Sæsonen startes 
som sædvanlig med udlægning af 
vores 6 kapsejladsbøjer efter grun-
dig gennemgang af bøjer, kæder og 
ankre udført af bl.a. Bjarne Hansen i 
vinterens løb. 

Og den sædvanlige melding til 
Farvandsvæsnet (der ikke hedder
Farvandsvæsnet mere) om bøjeud-
lægningen.

Aftenmatch
1. sejlads 3. maj. Efter ønske fra sej-
lerne havde vi også i 2011 valgt at
sejle på op/ned baner. Der blev gen-
nemført 17 aftenmatcher og et klub-
mesterskab bestående af 4 sejladser. 
Vi kunne godt have ønsket os mere 
sol og mindre blæst.

Deltagelsen har været på nogen-
lunde samme niveau som foregåen-
de år: I gennemsnit ca. 20 tilmeldte 
både til aftenmatch og 15 både til 
klubmesterskab. 

Amagercup
I 2011 forsatte Amager-klubberne 
Sundby, Kastrup, Dragør og S/K Ly-
netten samarbejdet omkring Ama-
gercup: Et stævne juni med S/K Ly-
netten som vært og et stævne i sep-
tember med Kastrup Sejlklub som 
vært. Begge stævner med ca. 20 del-
tagende både.

Det samlede stævne gav et lille 

overskud bl.a. på grund af god 
sponsorstøtte fra Østersøkredsen, 
Quantum Sails, Munch´s Auto og 
vores lokale Lynettens Bådservice 
– Tak for det.   

Snecup
Traditionen tro afholdtes Sne Cup 
2. juledag – denne gang med 5 til-
meldte og gennemførende både – og 
i modsætning til sidste år med åbent 
vand og forholdsvis lunt vejr. Tak 
til Helge, der som sædvanlig stiller 
med Spar Es. 

Fra udvalget
Besætning: Bent Andersen, Bjarne 
Hansen, Gunner Juul-Nyholm, Peter 
Ahrens, Mattias Brodlund og under-
tegnede.

Samarbejde i klubben omkring 
Kapsejlads
Ud over medlemmer af kapsejlads-
udvalget har mange andre medlem-
mer bidraget til at få afviklet klub-
bens kapsejladser på en god måde: 
den trofaste besætning på dom-
merbåden: Jørn Gringer, Hans Ove 
Dyring, Tom og Dorte Nielsen. 

Også andre har givet en hjælpende 
hånd bl.a. på dommerbåd og gum-
mibåde: Lars F, Nikolaj med følge, 
Hans og Henning Bendsen, Inge 
Skibshøj, Ruth Andersen og Roman. 
Mange erfarne gaster og hjælpere, 
men vi har brug for flere yngre 
kræfter.  

Årsberetning fra Kapsejladsudvalget 
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Klubbens sejlerskole 
startede sommer-
programmet i slut-
ningen af april må-
ned på sædvanlig 
vis med klargøring 
af skolebådene over 

en weekend. Der var tilmeldt �� 
elever, som med varierende indsats 
deltog i dette arbejde. Vi havde den 
store glæde, at 2 elever fra 2010 
ønskede at deltage yderligere en 
sommer, selvom de havde fået deres 
duelighedsbevis.

Sejlerskolen har 7 frivillige in-
struktører som hver har et hold på 
3 elever. Som noget nyt fik vi også 
2 nye hjælpeinstruktører. Tanken 
hermed var at uddanne nye instruk-
tører ved at lade dem sejle sammen 
med de mere erfarne, således at de 
blev i stand til at indgå i skolens 
hold af undervisere.

I løbet af sommeren fik sejler-
skolen tilbud fra enkelte klubmed-
lemmer, som gerne ville stille sig til 
rådighed som instruktører. Der var 
i denne sommer ikke et behov, men 
det er absolut et tilbud, vi er meget 
glade for, hvorfor vi naturligvis vil 
tage kontakt med disse medlemmer i 
løbet af vinteren.

De 4 skolebåde er nu i bedste 
stand i forhold til deres alder, og vi 
bestræber os hele tiden på både at 
opgradere bådene og undervisnin-
gen.

Sejlerskolens opgave er ikke kun 
at de deltagende elever opnår at få et 
Duelighedsbevis, men at de i videst 

bemandet med koner og kærester og 
enkelte klubmedlemmer.

En frisk vind fra W og SW på 6-8 
m/sec og høj sol bragte hele flåden 
sikkert til Nivå, hvor alle var i havn 
kl. ca. 20.00.

I land havde hovmesteren aftens-
maden parat bestående af røget skin-
ke og kartoffelsalat m.m. samt lidt 
at drikke. Alle var sultne og spiste 
med god appetit. Aftenen gik med 
sang og musik samt orientering om 
morgendagens øvelser og aktiviteter. 
Sejlerskolens elever fik besked om, at 
morgenmaden var til rådighed fra kl. 
08.00, således at skolebådene kunne 
være bemandet og klar til at gå ud 
til formiddagens øvelser kl. 09.00. I 
pæn tid sivede man til køjs, i bådene 
og i telte på land.

Lørdag morgen startede med høj 
sol og frisk vind. Efter et veldækket 
morgenbord med frisk morgenbrød 
fra den lokale bager i Nivå stod alle 
både ud.

Dagens øvelser var tilrettelagt af 
”Badehætten” som selv iført våd-
dragt var placeret i en gummibåd 
ude i bugten ved Nivå. Han havde 
vor dummy i legemsstørrelse iført 
redningsvest liggende i vandet 
simulerende en over bord falden 
person. Her blev eleverne klar over 

Sejlerskolen sommer 2011
muligt omfang får kendskab til godt 
sømandskab, så de kan færdes på 
havet med størst mulig sikkerhed for 
dem selv og andre søfarende.

Hen over foråret og sommeren var 
alle hold på havet en gang ugentlig. 
Som noget nyt påtog Niels Krohn 
sig opgaven at undervise alle elever 
i knob og stik. Undervisningen fore-
gik på land, enten før eller efter den 
praktiske sejlads. Dette var en god 
løsning, fordi der derved kunne un-
dervises intensivt og man så kunne 
bruge tiden på vandet til kun at øve 
de praktiske færdigheder i manøvre.

De fleste af os husker nok som-
meren 2011 som værende våd og ofte 
med ringe vind.

Da vi kom til august, hvor sejler-
skolens sommertur skulle gennem-
føres, viste vejrguderne sig meget 
venlige mod os. Vi mødte kl. 16.00 
ved klubhuset for sidste instruk-
tion. Alle 4 både blev klargjort med 
besætning af elever og en instruktør. 
Kl. 17.00 var alle lettet med ordre på 
afsejling med kurs 342 til Nivå, hvor 
vi skulle være gæster i Tursejlernes 
klubhus. Forsyningsbåden ”Lene” 
med Niels (Badehætten) som skipper 
var afgået allerede ved middagstid 
medbringende alt vor proviant og 
hovmester Skipper med hjælpere. 
Som sidste båd ud af havnen fulgte 
havnens ”Margrethe” med Flem-
ming som skipper. ”Margrethe” var 
med som følgebåd for at kunne yde 
hjælp og assistance, hvis der skulle 
opstå problemer. Yderligere en 3-4 
private både deltog udenfor nummer 

hvor vanskeligt det er at få en livløs 
person på ca. 70 kg op i båden. Op-
gaven blev løst ved fælles hjælp. 

Næste opgave bestod i at sejle frem 
til ”Margrethe” som lå for anker. 
Her skulle besætningen forlade 
skolebåden og gå ombord i ”Mar-
grethe” for derefter at gå over i en 
gummibåd. Denne operation stillede 
store krav til samarbejde, men alle 
kom igennem uden at blive ret våde. 
Besætningerne skulle så atter tilbage 
i skolebåden for at sejle tilbage til 
havnen. Vinden var fortsat frisk fra 
SW men vandet var nogenlunde 
roligt i bugten ved Nivå. 

Efter godt 3 timers sejlads var alle 
i havn med god appetit til den ven-
tende frokost.

Efter frokost foreslog Lars V. en 
rask kapsejlads Hven rundt. Han 
skulle lige afprøve sin kystkrydser 
som han måske mente nemt kunne 
sejle fra skolebådene. Sådan blev det 
nu ikke. De 2 folkebåde og ”Feline” 
kæmpede hårdt, men det det blev 
Sussi med sit tøsehold i ”Amalthea” 
der løb af med sejren.

Hovmester Skipper havde sammen 
med sit hold fået gang i grillen og de 
frisklavede lammekøller med grønt 
og kartoffelsalat kom på bordet. Det 
skal nævnes, at kartoffelsalaten var 
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lavet i � varianter. En med hvidløg 
og en anden med HVIDLØG som 
kunne holde fluer og myg på lang 
afstand. For de mest hærdede kunne 
man spæde lidt op med en meget 
vellavet hvidløgssmør. Der var 
rød- og hvidvin i rigelig mængde til 
alle, ligesom der var mulighed for 
at skylle efter med øl og vand. En af 
eleverne havde medbragt en mindre 
portion hjemmelavet spiritus fra sin 
fars beholdning af græsk herkomst.

Det blev en lang hyggelig aften 
hvor Skipper trakterede harmonikas-
sen og Cecilie underholdt med sin 
dejlige stemme og guitar.

Det blev sent for nogen, men alle 
var samlede søndag morgen om-
kring kl. 10.00 til morgenmad, hvor-
efter alle gik i gang med oprydning 
og rengøring. Med middagstid var 
alt klart. Bådene blev pakket og løb 
ud af havnen med kurs mod Mar-
gretheholm.

Hjemturen foregik i høj sol med 
vind fra SW på omkring 8 m/sek. 
Der var pæne dønninger og en kraf-
tig nordgående strøm i Øresund. 
Dette fik nogle til at holde sig tæt til 
kysten i tæt bidevind. Andre foretrak 
at tage lange ben mod SØ og gjorde 
god fart. Disse både var så meget 
påvirket af afdriften, at de kun var 
kommet meget lidt frem mod hjem-
havnen.

Omkring kl. 18.00 var alle både 
tilbage i Margretheholm havn efter 
endnu en meget vellykket og lærerig 
sommertur.

Sejlerskolens sensommer og efterår 
gik med de sædvanlige sejladser, til 
vi nåede frem til de praktiske prøver. 

Prøvedagen var fastsat til lørdag d. 
�. oktober, men vi blev af tekniske 
grunde nød til at rykke prøverne til 
d. ��. oktober, hvorfor afrigningen 
blev udskudt til den sidste week-
end i måneden. Der var 15 elever 
opstillet til prøve og efter en enkelt 
omprøve d. 31. oktober kunne vi 
igen konstatere en beståelsesprocent 
på 100. Censor var i år atter meget 
tilfreds med de præstationer han så. 
For 3 af de 15 var det den afsluttende 
prøve for opnåelse af dueligheds-
beviset, så vi siger tillykke til Ameli, 
Niels og Mads.

Afrigningen af skolebådene blev 
i år ikke noget tilløbsstykke, hvilket 
var meget beklageligt. Fra udval-
gets side må vi vel være lidt flinke 
og sige, at den manglende interesse 
måske var på grund af det udskudte 
tidspunkt. Vi vil fremover gøre 
vort bedste for, at planlagte datoer 
overholdes, men også skærpe betin-
gelserne for deltagelse i sejlerskolen. 
Rigning og afrigning er en væsentlig 
del af undervisningen for opnåelse 
af duelighedsbevis.

Sejlerskolens vinterprogram er 
i gang med et fuld tegnet naviga-
tionshold. I begyndelsen af 2012 
gennemføres det sædvanlige Søsik-
kerhedskursus. Navigationsholdets 
elever deltager gratis, men klubmed-
lemmer og andre interesserede er 
velkomne mod et mindre gebyr. Der 
udstedes bevis for alle som tilmel-
des. Bemærk her, at hvis man ønsker 
at opnå Yachtskipperbevis, er det et 
krav at have dette bevis. 

På gensyn
Sejlerskoleudvalget

Ved sidste generalforsamling fik vi 
bevilling af nye motorer til ledsage-
bådene, rib-gummibådene. Det var 
tiltrængt, de gamle var godt brugte 
og var blevet ustabile. Nu er der 
iværksat regelmæssig service og 
vedligeholdelse, så de skal nok være 
til nytte i mange år fremover. Tilbage 
er der så ”Lyn Op”, som ikke bruges 
mere da den er defekt og heller ikke 
lever op til vores krav ved assistance 
og instruktion på søen.

I løbet af vintersæsonen har vi 
lavet et samarbejde med Søernes 
Sejlklub om teoriundervisning og 
svømmehalsbesøg. Besøget i svøm-
mehallen bruges til at lave kænt-
ringsøvelser, svømmeprøver på-
klædt og med redningsvest på. Der 
er også lejlighed til at forsøge sig 
med kajakker og grønlænderven-
dinger, da Søernes Sejlklub også 
udbyder kajaksejlads.

”Hygge og teori” er overskriften 
for vores vinteraftener sammen, 
begge dele er vigtige i juniorarbejdet. 
Mange af aftenerne lægges i Søernes 
Sejlklubs lokaler i Søpavillionens 
sydlige tårn. Vi benytter os af Dansk 
Sejlunions nyeste undervisningsma-
terialer med opgaver og diplomer til 
alle niveauer, efterhånden som junio-
rerne bliver dygtigere og dygtigere.

Klubben har en del juniormedlem-
mer (25-30 stk), men det er de fær-

reste, som aktivt deltager i vores til-
bud. Vi prøver ellers ikke at gemme 
os! Når der er juniorsejlads i havnen, 
kan ingen undgå at bemærke det på 
vandet. Der kommer også opslag op 
i havnen om mulighederne for de 
unge. Klubben ligger inde med pas-
sende sejlertøj og redningsveste, så 
det er nok primært et spørgsmål om 
interesse og så dét at transportere sig 
til Lynetten hver onsdag eftermid-
dag i sommersæsonen.

Det er nu planen at der skal nogle 
reklamekort ud til de nærmeste 
folkeskoler og andre oplagte steder 
om sejlsporten og en invitation til 
at komme på besøg hos os og prøve 
hvordan det egentlig er, og så må vi 
jo hvad det kan blive til.

Årets gang i Lynetten 
JUNIOR! 
Af Lars Vestergaard 
Christiansen

Den nuværende 
klubmester i 
optimist er Ebba 
Bodlund. Til næste 
år er der også 
klubmesterskab i 
Zoom8.

Lynetten Junior! samarbejde med 
Søernes Sejlklub

Det foreløbige logo til sejlertøjet.
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Hej, kære venner i Lynetten. Jeg 
skriver ikke dette som formand i S/K 
Lynetten, men blot som almindeligt 
medlem i klubben med et ret almin-
deligt problem.

Min køl er godt rusten og ser farlig 
ud. Så hjælper det ikke alverden at 
skrabe og male en hurtig omgang, 
det går nok hurtigt galt igen, og så 
var det jo lidt spildt. Igennem min 
mærkeklub er jeg kommet i kontakt 
med et firma her på Sjælland, der 
gerne vil lave en fuldstændig sand-
blæsning af kølen. Men han rykker 
ikke ud, blot fordi en enkelt bådejer 
har brug for det. Han ser helst, at 
han kan sandblæse mindst 7-8 både 
ad gangen. Så derfor vil jeg spørge 
om der skulle være andre, der har 
lyst til at komme i bund med kølen?

Projektet er planlagt sådan, at de 
enkelte bådejere også deltager aktivt 
og hjælper hinanden, masker af med 
tape, dækker af med presenninger, 
samler det brugte sand op (sand-
blæseren leverer en container til 

Sandblæsning af Jernkøl

formålet), dækker af imod de øvrige 
både og går til hånde. En rigtig Ly-
nette-opgave !

Prisen varierer lidt efter hvor 
mange, der slår sig sammen, hvor 
store bådene er osv., men regn med 
ca. 1.400 kr. hvis kun kølen sand-
blæses og lidt mere, hvis man ønsker 
gelcoat behandlet også. Dertil skal 
man så regne med omkostning til 
nogle billige presenninger og som 
nævnt en dags afspadsering. Til 
gengæld indgår der maling til den 
første behandling, så kølen aldrig 
kommer til at stå ubehandlet (man 
skal selv male).

Lad mig høre om der er nogen, 
der er interesserede, skriv en mail til 
georg.niemann@gmail.com.

Der er selvfølgelig en risiko for, 
at projektet ikke kan gennemføres, 
f.eks. hvis der er for få, der melder 
sig, men skynd dig at skrive til mig, 
så er chancerne størst, husk på, at 
det er jo ikke sikkert, at der også 
bliver en tur ”næste år”.

Ny leder af
Fartøjsberedskabet i 
S/K Lynetten

Helge Henriksen overtager, som beredskabsleder, 
ledelsen af Fartøjsberedskabet S/K Lynetten.
Det er Helges ønske, at der kommer mere gang i fartøjsberedskabet, og 
der er allerede flere, som har meldt sig som frivillige.
Er du interesseret, bedes du henvende dig til Helge på telefon 2169 7017 
eller lægge en besked på havnekontoret eller maile til turformanden 
kaare@kaarethomsen.dk.

Ny leder af Fartøjsberedskabet Sundet Syd
 
Daniel Bach er ved at forberede overtagelsen af ledelsen som beredskabs-
chef for Fartøjsberedskabet Sundet Syd.
Der udestår at få aftaler på plads med de involverede klubber før of-
fentliggørelsen på Østersøkredsens hjemmeside.
Daniel har i en årrække været bådfører på Skagen Redningsstation og 
har der deltaget i mere end ��� redningsaktioner.
Derudover er Daniel uddannet som FRB (fast rescue boat) instruktør, har 
SAR kursus, medicin kiste B samt en lang række uddannelser inden for 
brand og redning.
Daniel er til daglig teknisk chef hos et herværende trafikselskabs søtje-
neste.
Med den erfaring og de nye ideer Daniel har, er han godt rustet til at 
overtage posten som beredskabschef, og det er mit håb, at det vil blive til 
gavn for de deltagende klubber og ikke mindst sejlerne i Sundet syd.

 
Kaare V. Thomsen 

Turformand
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Velkommen til DSRS – Lynetten    
DSRS gi´r dig følgende opstartstilbud:

Fra stationen åbner og til 31.3.2012 har du - som bådejer i Lynetten 
(Margretheholm havn)  - mulighed for at få et Gratis medlemskab af 

DSRS resten af 2012.

Det du skal gøre er følgende: 
Gå ind på www.dsrs.dk og opret medlemskab, udfyld alle punkter. 

Når du kommer til feltet at vælge havn, skal du vælge Margretheholm 
havn. I det øjeblik hjemhavn er valgt (Margretheholm) har du 

automatisk opnået

GRATIS medlemskab i 2012

Du skal ikke foretage dig yderligere, du er allerede registreret 
som værende gratis medlem i 2012, også selv om du får en 

kvitteringsskrivelse, der fortæller dig, du skal indbetale beløbet, før du 
er medlem.

 Vi samler i januar alle indmeldte medlemmer og udsender 
medlemsmateriale for 2012 i slutningen af januar.

Tilmeldinger efter 31.3.2012 giver først medlemskab, når DSRS har 
modtaget betaling for medlemskontingentet.

Velkommen som medlem af Dansk Søredningsselskab.

markedet, er mere miljøvenlige men 
også mindre effektive.  For sejlerne 
har det til gengæld medført proble-
mer med øget begroning. Dansk Sejl-
union anser derfor den nuværende 
regulering for et godt kompromis 
mellem hensynet til miljøet og hen-
synet til søsikkerheden.

Er tre år nok? 
Dansk Sejlunion foreslår, at udsæt-
telsen ses i sammenhæng med EU’s
biociddirektiv, som er under udar-
bejdelse. Direktivet er allerede nu 

voldsomt forsinket, og det kan være
svært at forudsige, om det er færdigt 
i 2015. Da direktivet bliver den frem-
tidige regulering, foreslår Dansk 
Sejlunion, at man ikke sætter tids-
grænse på, men afventer færdig-
gørelsen af biociddirektivet.

Hvis udsættelsen gennemføres, 
kan vi ønske hinanden tillykke med, 
at sejlerne ikke er bragt i en ulyk-
kelig situation. Dette ved vi ikke før 
mellem jul og nytår.

Dansk Sejlunion 

Miljøministeren indstiller, at for-
buddet mod brug af bundmalinger 
udskydes indtil 1. januar 2015. 
Udskydelsen begrundes med fravær 
af virksomme alternativer til de 
nuværende bundmalinger. Dansk 
Sejlunion bakker op om ministerens 
indstilling.

I sit høringssvar skriver Dansk 
Sejlunion blandt andet, at man inten-
sivt har fulgt udviklingen af alter-
nativer og testet en række af alter-
nativerne, uden at der har været et 
gennembrud. For sejlerne er denne 
udskydelse af vital betydning for, at 
sejlsporten og fritidssejladsen fortsat 
kan eksistere på acceptable og sikre 
vilkår, da et forbud pr. 1. januar 2012 
ville medføre meget store negative 
konsekvenser. 

Som organisation for lystsejlerne, 
der om nogen værdsætter et rent 
havmiljø, skal Dansk Sejlunion dog 

være de første til at beklage, at det 
ikke er lykkedes at finde brugbare 
alternativer til afløsning af de tradi-
tionelle bundmalinger.

 
Tre års arbejde er ikke forgæves 
På trods af de manglende resultater, 
når det gælder udvikling af alterna-
tiver, har Dansk Sejlunions arbejde 
på dette område ikke været spildt. 
Vores testning har betydet, at vi fort-
sat er den organisation, der ved mest 
om området. Vores seriøse arbejde 
i Miljøstyrelsens følgegruppe giver 
respekt og betyder, at dialogen i dag 
er meget mere præget af gensidig 
forståelse end tidligere.

Verdens skrappeste lovgivning 
Danmark har i dag en af verdens 
skrappeste lovgivninger på området. 
Det betyder, at de traditionelle bio-
cidholdige malinger, der findes på 

Bundmalingssag i høring
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Nyt fra havneudvalget
Oplæg til medlemsmødet den 11. januar 
2012. Af Ole Nissen, havnechef.

Til det kommende medlemsmøde i 
klubben vil vi gerne orientere om to 
projekter, som vi kommer til at have 
tæt inde på livet i 2012. Udvalget har 
besluttet at starte renoveringen af 
broernes belægning, altså udskifte 
træet, som er voldsomt slidt. Det vil 
starte i vinter ved havnens ansatte, 
pænt hjulpet af pligtarbejdere. Vi 
starter med bro � og �.

Et betydeligt større projekt i 2012 
er renovering af elforsyningen i 
havnen generelt. Der er bestemt ikke 
i dag tilstrækkeligt mange betalings-
stik til at opfylde nye medlemmers 
ønsker om mulighed for at trække 
10 Amp. til deres støvsugere o.lign. 
Yderligere er gratisstikkene med 3 
Amp. ikke optimale i vores moderne 
verden. Udgifterne til vedligehold-
else af vores system samt admini-
strationen af det stiger uforholds-
mæssigt meget i de kommende år. 
Anlæggets generelle stand er heller 
ikke optimal, idet spændingen vari-
erer uacceptabelt over ugen.

Vi har fået tilbud på et betalingsan-
læg, som meget ligner det vi finder i 
f.eks. Kastrup, Dragør og Helsingør. 
Den gratis strøm vil blive nedlagt og 
vi vil få et betalingsstik (13 Amp.) til 

hver båd på broen. Vi vil skulle have 
et chip-kort, hvor vi indsætter et an-
tal kroner; derefter går man til stan-
deren på broen og indtaster det antal 
kWh, som man ønsker. Vi ved, at I 
allerede nu har mange spørgsmål, 
men vi har fået leverandøren til at 
komme til en briefing af os på det 
kommende medlemsmøde.

Udvalget er også rede til at besvare 
spørgsmål. Vi skal have en seriøs 
drøftelse af dette projekt, for det er 
spændende, nødvendigt, visionært 
og ikke mindst dyrt. Men modtag 
denne information i den positive 
ånd, som den er sendt – husk, det 
er altid lettere at argumentere for 
modstand frem for at argumentere 
for fremskridt.

Medlemsmødet den 11. januar
Formanden bød velkommen. Der 
var fremmødt ca. 65 medlemmer, en 
repræsentant for BEAS var til stede 
for at fortælle om anlægget. Der var 
stor spørgelyst fra de fremmødte 
medlemmer.

Havneudvalget fremlagde pro-
jektet med oplysninger om pris, 
tidsramme samt andre relevante 
oplysninger.

Også her var der meget stor 
spørgelyst. Der var en generel be-
kymring, om vores ledningsnet 
kunne klare den øgede kapacitet.

Mød frem
til generalforsamlingen!
 
Gode venner, sejlkammerater - koner og lystne svende...
 
Mød frem til generalforsamlingen.
 
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Generalforsam-
lingen er det forum, hvor de vigtigste beslutninger for vores virke, 
livsdrøm og hobby bliver taget. Det er dér, hvor ethvert medlem kan 
stille forslag om ethvert emne - og det er dér, hvor der kan blive taget 
afgørende beslutninger om netop Dit Lynetteliv...
 
Mød frem og gør Din pligt som lystsejler.
 
Det er meget vigtigt, at “det tavse flertal” ikke er så tavst... Hvis Du 
ikke møder op, hører Du til det tavse flertal - for I ER flest...
Kommer I ikke, så bestemmer alle vi andre, hvad der skal ske med klub 
og bådeliv i Lynetten...
 
Det er ikke ligemeget, om DU bliver væk. Din stemme og Din mening 
tæller - for vi skal stemme om vigtige forhold i vores alle sammens 
havn og klub...
 
Hvis Du synes, at det meste fungerer godt - er det vigtigt, Du kommer 
og forsvarer det med Din stemme...
 
Hvis Du synes det meste fungerer elendigt - er det vigtigt, Du kommer 
og stemmer for de ændringsforslag, der er fremsat...
 
Vi kan ikke skabe et godt eller bedre sejlermiljø, hvis medlemmerne 
ikke støtter de gode kræfter med deres aktive stemmer på Generalfor-
samlingen...

 
Michael Toppenberg

Klubhusformand
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Der indkaldes hermed til

Ordinær Generalforsamling
i Sejlklubben Lynetten
Amager Selskabslokaler, Markmannsgade 11, kælderen, 2300 København S

Tirsdag den 21. februar 2012, kl. 19:00
 

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. Formand
  ii. Juniorformand
  iii. Kapsejladsformand
  iv. Havneformand
  v. En bestyrelsessuppleant
  vi. En kasserersuppleant
7. Valg af statsautoriseret revisor
8. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
�. Valg af redaktør
10. Behandling af indkomne forslag
11. Eventuelt
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REVISIONSPROTOKOLLAT 2010 – 2011
Kritiske Revisorer, Sejlklubben Lynetten

De kritiske revisorer (KR) har i årets løb gennemført 2 revisionsmøder på Sejlklubbens 
kontor. Efter hvert møde er kritiske bemærkninger vedrørende regnskab, forretnings-
gange og procedurer fremsendt til bestyrelsen i en revisionsprotokol. Bestyrelsen har 
ikke svaret  på vore bemærkninger.

Investeringer.
Bevilgede investeringer, som endnu ikke er gennemført er:
Forundersøgelse af brosystemer: 65.000,00 kr.
Udendørs møblement:  27.577,63 kr.
Nye skilte til klubhuse:  10.000,00 kr.
Pladsrenovering:   39.553,60 kr.
Undersøgelse af slæbested  42.948,25 kr.
Herudover bevilgede generalforsamlingen sidste år 90.000,00 kr. til indkøb af nye mo-
torer. Denne investering er foretaget.

Pligtarbejde.
Udviklingen i tilgodehavende pligtarbejde har været således:
Primo   2011    5.500 timer
Tilgang 2011    2.960 timer
Forbrugt 2011   3.124 timer
Udfaktureret 2011 1.669 timer 
Ultimo  2011    3.667 timer
Der er i årets løb udfaktureret  375.480,00 kr. for manglende udført pligtarbejde.

Brændstoføkonomi.
KR har konstateret, at diesel sælges for 2,54 kr. mere end klubben betaler, og at benzin 
sælges for 1,90 mere end klubben betaler.
Det er naturligvis en politisk afgørelse, hvad prisen på brændstof skal være, men KR 
gør opmærksom på, at klubben i sin tid overtog tankanlægget fra Lynettens Bådservice 
for at skaffe billigt brændstof til sejlklubbens medlemmer. Måske kunne man med det 
nyerhvervede medlemskort etablere prisdifferentiering, så medlemmer betaler mindre 
end gæster.

Procedure ved større anlægsarbejder.
Etablering af spulepladsen under søjlekranen blev gennemført hurtigt og tilsynela-
dende effektivt i oktober måned 2010. Pris ca. 130.000,00 kr. 
KR finder det ikke i orden, at et så stort anlægsarbejde accepteres efter et mundtligt 
tilbud. Vi mener, at der altid skal indhentes mindst 2 skriftlige tilbud, som gør det mu-
ligt at foretage et valg, at kontrollere priser, og efterfølgende at kunne kontrollere leve-
rancen. Denne udgift var i øvrigt kendt af bestyrelsen, da årets budget blev vedtaget. 
Alligevel er der kun medtaget 30.000,00 kr. i budgettet. KR finder dette kritisabelt.

Lønninger og feriepenge.
KR er af et medlem blevet gjort bekendt med, at der i nogle sejlklubber er sket det 

beklagelige, at nyansatte i det første ansættelsesår har fået såvel ferie med løn som
feriepenge fra deres tidligere arbejdsgiver. Medlemmet har bedt KR om at undersøge, 
om dette er sket hos os. Selvom KR ikke har noget belæg for at mene, at dette skulle 
være sket, har vi naturligvis bedt om at se relevant lønbogføring for at få sagen afkla-
ret. Imidlertid har bestyrelsen i brev af 5/10 2011 meddelt personalet, at der ikke må 
udleveres materiale om lønbogføringen til de kritiske revisorer. Revisionen er derfor 
umuliggjort.
Dette er i klar modstrid med foreningens vedtægter, hvori der i § 14 under regelsæt for 
kritisk revisor står:
-  Bestyrelsen må ikke lægge hindringer i vejen for den kritiske revisor.
-  Der er ingen begrænsninger i den kritiske revisors virkeområde.
-  Den kritiske revisor er lydhør over for oplysninger fra medlemmerne i klubben.  
KR har på denne baggrund bedt den statsautoriserede revisor undersøge forholdet.

Regnskab sammenholdt med budget.
Ved KR’s seneste revisionsmøde den 21/11 2011 kunne det konstateres, at bestyrelsen 
stort set har overholdt sit løfte om at nå frem til et 0-resultat før kontrakter, forudsat 
der ikke efterfølgende dukker uventede udgifter op. Det er glædeligt og betyder, at der 
til disposition på generalforsamlingen burde være ca. 400.000,00 kr.
Når det er sagt, ønsker KR at påpege, at dette resultat er fremkommet efter meget store 
budgetoverskridelser på visse konti og meget store besparelser på andre.
I hovedtræk skal nævnes:
Klubhuse overforbrug: (162.800,00)
Øvrige driftsudgifter under klubben,
herunder personale, kontor samt alle udvalg besparelser: 176.600,00
Faste pladser, uge, måned, gæst og vinter ekstra indtægt: 112.600,00
Bådhåndtering, el, brændstofanlæg mv overforbrug: (308.799,00)
Pligttimer udfaktureret ekstra indtægt: 325.500,00
Personale og øvrige omkostninger: besparelse: 33.400,00
Vedligeholdelse af broer: overforbrug: (73.800,00)
Vedligeholdelse østmolen: overforbrug: (99.600,00)
Tyveri fra kontor: tab (51.600,00)
Disse budgetdifferencer er efter KR’s mening så omfattende, at det sætter et alvorligt 
spørgsmålstegn ved budgettets værdi.

Budget.
Budgettet for indeværende regnskabsår 2011 – 2012, gældende for perioden 1/10 2011 til 
30/9 2012 forelå ikke ved revisionens afslutning, hvorfor en gennemgang ikke har været 
mulig. KR vil anbefale bestyrelsen at påbegynde budgetarbejdet tidligere, således at det 
færdige budget kan vedtages senest på bestyrelsesmødet i oktober måned.

København den 8. december 2011

  JørgenBeiter Jens Heilesen
Kritiske revisorer
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Siden mit indlæg i Lynette Nyt nr. 
4  september 2011 har et vandbyg-
ningsfirma set nærmere på skinner-
ne. Det er  MNJ Vandbygning, der 
har dykket ned for besigtigelse to 
gange, samt højtryksspulet skin-
nerne for at se nærmere på befæst-
ningerne samt muligheden for ind-
sættelse af et nyt stykke skinne.

Jeg har personligt talt med firmaet 
nogle gange, og mit indtryk af dem 
er meget positivt. Derfor fremsætter 
jeg på den forestående generalfor-
samling følgende � forslag.

Forslag  nr. 1 til separat afstemning:

Reparation med indsættelse af
et stk. ny skinne ifg. tilbud kr.  37.000
To gange foretaget dykkerundersø-
gelse  incl. højtryksspuling kr. 15.000
Ny stålwire kr.   5.000
Ca  5 meter skinne leveret
fra jernhandel kr.   1.000
Samlet pris for skinnerne
og wire kr.  58.000
På sidste års generalforsamling blev 
vedtaget, som her fratrækkes
 – kr.  43.000
Ekstrabevilling til separat
afstemning kr.  15.000

Med denne reparation af skinnerne 
og montage af en ny wire vil slæbe-
vognen igen kunne køre på skin-
nerne. Men jeg mener stadig som 
tidligere nævnt,  at vi bør ændre på 

Forslag 4a

Sidste nyt om slæbestedet
chassis og måske hjul som vist på 
tegningen.

Derfor forslag nr.  2 til efterfølgen-
de afstemning:

Til ændring af chassis kr.  10.000
Til ændring  af hjul med
flange på begge sider kr.  10.000
Div. omk. kr.    2.000
Bevilling til afstemning kr.  22.000

Altså for et funktionelt slæbested kr.  
34,- pr medlem i ekstrabevilling.

Jeg er af den opfattelse, at slæbeste-
det skal kunne benyttes også uden 
for kontorets åbningstid. På søn- og 
helligdage eller ved en eller anden 
akut situation.  Slæbestedet er nemt 
at benytte, det kræver ikke andet end 
almindelig sund fornuft.

På spørgsmålet om, hvad det skal 
koste at benytte slæbestedet, er mit 
forslag kr. 75,- pr. døgn.  Men samti-
dig, at  indtægten spares sammen på 
en konto til etablering af et sandfang
til imødegåelse af bundmalingskra-
vene. Sandfanget vil formentlig 
kunne udføres som en delvis med-
lemsopgave.
Dette som forslag nr. 3 til afstem-
ning.

Venlig hilsen
Steen  Rasmussen  medl. 2546

Forslag til generalforsamlingen

Nuværende

Ændring af 
hjul og chassis

60 mm rustfri ak-
sel m. bronzeleje

Ny flange monteres med 
m. 10 skruer på hvert hjul

Steen Rasmussen, medl. 2546
28. dec. 2011

Forslag til generalforsamlingen
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Forslag til generalforsamlingen

Forslag 4d

Jeg vil godt fremsætte et forslag til 
ændring af havnevedtægterne:
 
§6 “være tydeligt mærket på skroget 
med fartøjets navn og S/K Lynetten” 
ændres til: 
§6 “ være tydeligt mærket på skroget 
med fartøjets navn og hjemhavn 
“Margretheholm Havn”

Poul Borchum medlem nr. 2098 

Herved skal jeg fremkomme med 
følgende forslag til nyt stk. (4) til 
klubvedtægternes §9:

“Udførligt referat skal gøres bekendt 
for medlemmerne inden 30 dage 
efter generalforsamlingen.”

Motivation for forslaget:
De seneste år er referatet først blevet 
udsendt til medlemmerne efter op 
til 6 måneder. Dette er uantageligt, 
da det ikke fremmer medlemmernes 
interesse for klubben – tværtimod. 
Hertil kommer, at generalforsamlin-
gen er klubbens højeste myndighed, 
og de mange medlemmer, der ikke 
har været til stede, har krav på så 
hurtigt som praktisk muligt at blive 
gjort bekendt med, hvad der er sket 
på generalforsamlingen.

“Udførligt” fordi et beslutnings-
referat eller et summarisk referat fra 
formanden ikke giver rette indtryk 
af, hvad der er sket, og af hvad der 
rører sig blandt medlemmerne.

Søren Schmidt, medl.nr. 1987

Forslag 4c

Forslag 4b
Herman Wolsgaard-Iversen medl.
nr. 3829, Mads Stampe Lindeløf 
medl.nr. 4049 og Niels Bjørn Peder-
sen medl.nr. 4479:
Oprindelige forslag står med sort 
tekst på hvid baggrund.

Georg Niemann medl.nr. 7901:
Tilføjelses-/ændringsforslag er 
markeret med dels gul baggrunds-
farve dels med blå tekst.

Michael Arnkov medl.nr. 4583, Michael 
Thomsen medl.nr. 4455:
Tilføjelses-/ændringsforslag er mar-
keret med turkis baggrundsfarve. 
Forslag til udeladelser er markeret 
med gennemstregning. 

Forslag om ændring af Havneved-
tægternes: §1. Havneplads – havne-
pladskontrakt m.v.
I sidste afsnit indskydes eller bådelaug 
således at afsnittet herefter lyder:
Skur kan kun tildeles medlemmer 
eller bådelaug med havnepladskon-
trakt eller jolleplads.

Forslag om tilføjelse til Havneved-
tægternes: § 3 Overdragelse af 
Havneplads og skur
A: Et klubmedlem med havneplads-
kontrakt kan til bestyrelsen anmelde, 
at vedkommendes båd overgår til 
ejerskab i et bådelaug (2 eller flere 
ejere).
B: Godkendelse af bådelauget er 
betinget af, at samtlige medlemmer 
af lauget er medlem af klubben, samt 
at samtlige medlemmer af lauget er 
noteret som medforsikringstagere. 

at de har eksisteret i mere end et år 
(subsidiæt to år, subsidiært tre år, 
subsidiært fire år, subsidiært fem år) 
kan blive registreret hos havneche-
fen imod et administrationsgebyr 
(forslag 1000 kr. pr. laug, subsidiært 
1000 kr. pr. medlem af lauget ud-
over det oprindeligt registrerede 
medlem).
Tolkning: Det anses for dokumente-
ret, hvis alle ansøgere til bådelauget:
a. har været medlem af klubben hele 

perioden
b. er indmeldt i klubben omtrent 

samtidig som nuværende ejer. 
Hvor dette ikke er tilfældet kan 
bestyrelsen dispensere, hvor 
ansøgeren på anden måde kan 
sandsynliggøre tilknytningen til 
lauget (dette sidste kan f.eks. være 
vidner, der kan bekræfte tilknyt-
ningen såsom bådtransporten eller 
skibsprovianteringen).

c. har været medlem af klubben 
længere end den på ansøgnings-
tidspunktet skønnede ventetid på 
havnepladsventelisten. 

De facto laug, der anerkendes under 
overgangsordningen, skal have eta-
bleret fælles forsikring af laugets 
båd. Laug, der omfattes af denne 
overgangsordning, er ikke forfaldne 
til de i stykke B nævnte %-ydelser. 
Bestyrelsen kan - hvor klubbens 
administrative system ikke har 
de fornødne faciliteter - vælge at 
opkræve laugets havnepladsgebyr, 
skurleje, el-forbrug og lignende hos 
det medlem af lauget, som lauget 
udpeger eller hos laugets kontakt-
person.

De facto bådelaug, der ønsker 

Forslag til generalforsamlingen

Når et bådelaug ændres, dvs. der 
kommer nye medlemmer til, skal 
disse erlægge ydelser svarende til 
den %-andel, som de overtager, 
dog mindst 20%. Der tilbagebetales 
ikke noget, hvis lauget reduceres 
eller opløses. Klubben opkræver 
et tillægsgebyr for registrering af 
laugsmedlemmer ud over det første 
medlem.

For at fremme unges og studeren-
des sejlsportsinteresse ydes der 
kun de halve satser for unge under 
fireogtyve år. Unge der har været 
juniormedlem i mindst to år kan 
indtræde i et eksisterende laug uden  
kontante ydelser.

Unge er kun forpligtiget til at del-
tage i pligtarbejde i det omfang, den 
gældende lovgivning tillader det.
Tolkning: Hvis der er en ejer på nu-
værende tidspunkt, og der kommer 
en ekstra til, skal det nye medlem af 
lauget erlægge 50% pladsgebyr og 40 
timers pligtarbejde. Hvis der er 3 nu-
værende deltagere i lauget og en af 
de nuværende ønsker at overdrage 
sin andel til et nyt medlem, skal det 
nye medlem erlægge 25% pladsge-
byr og 20 pligttimer (det ville det 
have kostet, hvis medlem � var ble-
vet bare nogle dage ekstra).

Nyoprettes et laug med f.eks. 2 
medlemmer erlægger hver deltager 
50% af såvel pladsgebyr som pligt-
arbejde samt evt. skurleje. Dertil 
erlægges et gebyr for hvert medlem 
af lauget.

Overgangsordning:
Alle de facto laug, der ved denne re-
gels ikrafttræden kan dokumentere, 
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at blive anerkendt som bådelaug 
iflg. denne overgangsordning, skal 
ansøge bestyrelsen (subsidiært: 
havnemesteren) om dette, inden 
overgangsordningen udgår pr. 
næste ordinære generalforsamling, 
overgangsordning kan dog tidligst 
udgå 6 måneder efter, bestyrelsen 
har etableret procedurer for anerken-
delse af og registrationsfaciliteter for 
de eksisterende de facto bådelaug. 
Verserende anerkendelse af et de 
facto bådelaug har alene opsættende 
virkning for den aktuelle sag.

Subsidiært: Alle laug, der ved denne 
regels ikrafttræden kan dokumen-
tere, at de har eksisteret i mere end
et år kan blive registreret hos havne-
chefen imod et administrationsge-
byr (forslag 1000 kr. pr. medlem af 
lauget).

C: Der udarbejdes ny havneplads-
kontrakt mellem bådelauget og 
sejlklubben. Af kontrakten skal det 
fremgå, hvilke personer der indgår 
i lauget, samt hvem der er laugets 
kontaktperson i de tilfælde, hvor 
sejlklubben har behov for at komme 
i kontakt med ejerne. Alle godkendte 
laug er offentligt tilgængelige ved 
henvendelse på kontoret eller til 
bestyrelsen.

D: I et bådlaug, som har været 
godkendt i mindst 3 år, kan æn-
dringer i laugets interne ejerforhold 
anerkendes. Godkender bestyrelsen 
ændringen, udarbejdes ny havne-
pladskontrakt med lauget.

Hvis bestyrelsen bliver bekendt 

med, at et bådelaug har opgivet/ 
opgiver urigtige oplysninger kan 
bestyrelsen opløse bådelauget.
Tolkning: Hvis et laug viser sig at 
være et skalkeskjul for salg eller 
ulovlig overdragelse af havneplad-
sen med tilhørende rettigheder. Et 
bådelaug kan opløses, hvis et eller 
flere medlemmer i længere perioder 
(mere end 12 mdr.) ikke deltager i 
brug af båden eller vedligeholdel-
sesarbejder på båden. Der skal 
sendes en advarsel senest � mdr. før 
opløsning. Dokumentation for syg-
dom godtages, og udlandsrejser eller 
lignende kan godtages som begrun-
delse for fravær. Hvis et laug tvangs-
opløses, fortabes retten til bådplad-
sen, dog kan den person, der havde 
den oprindelige bådplads overtage 
pladsen, hvis vedkommende stadig 
er medejer af båden.
Overgangsordning: For de facto 
bådelaug, der anerkendes som 
bådelaug, indsættes de facto laugets 
eksistenstid som godkendelsestids-
punkt (således at ”gamle” bådelaug 
ikke stilles ringere end fremtidige 
bådelaug).   

E: Ved ændringer i havnepladskon-
trakter kan Sejlklubben opkræve 
et rimeligt gebyr. Dette pkt. burde 
kunne udgå. F: oprykkes til E:

F: E: Interne tvister om brug af bå-
den eller ejerskabsforhold til denne 
mellem medlemmer af et bådelaug 
er Sejlklubben uvedkommende. 
(Tvister løses i lighed med skilsmis-
sesager jvf. Havnevedtægternes §3) 

Forslag til generalforsamlingen

Forslag til generalforsamlingen i 
Sejlklubben Lynetten den 21. fe-
bruar 2011:

1. Reducering af bemandingen på 
havnen til � mand

2. Nedlæggelse af klubhus Vest
3. Ny bestyrelse idet den nuværende 

ikke overholder lovgivningen ect. 
Rygeloven, beboelse i både mm.

4. Nyt klublokale i Øst
5. Havnemesteren skal kunne flytte 

rundt på bådene for optimal ud-
nyttelse af havnen.

6. Både der ikke bliver brugt sættes 
på land.

Henrik Gade, medl.nr. 5076
 

Forslag til generalforsamlingen

Forslag 4e

Forslag 4f
Forslag til SK Lynettens general-
forsamling 21. februar 2012 fra                    
medlem nr. 3660 Boris Damsgaard.

Det foreslås, at SK Lynetten indmel-
der sig i Danmarks Fritidssejler 
Union - herefter kaldet DFU.

Den samlede udgift for SK Ly-
netten vil være et kontingent for et 
klubmedlemskab dvs. 195 kr. pr. år 
– og det har været uændret i de sid-

ste 11 år. Et medlemskab forpligter 
i øvrigt ikke SK Lynetten på nogen 
måde – heller ikke økonomisk.
Fordele for SK Lynetten:
Klubbens både kan ansvarsforsikres 
for 195 kr./år for første båd og 130 
kr./år for hver af de øvrige klubbåde, 
og der kan gennem DFUs samar-
bejdspartner - forsikringsselskabet 
YachtPool - opnås særdeles lave 
præmier på kaskoforsikringer for 
fritidsbåde. Se nedenfor. 

DFUs sekretariat kan til enhver tid 
oplyse, hvilke medlemmer i SK Ly-
netten, der er medlemmer af DFU og 
om kontingent og dermed ansvars-
forsikring er betalt.

Et blad - ”Fritidssejleren” - � gange 
pr. år med teknisk nyt, rejseberet-
ninger, juridisk brevkasse og meget 
andet.
For medlemmer af SK Lynetten vil 
et personligt medlemskab af DFU 
ligeledes være 195 kr. /år - mod 
normalt 225 kr./år. Medlemskabet 
af DFU omfatter automatisk en an-
svarsforsikring for fritidssejlere uden 
ekstra betaling – og det er den billig-
ste ansvarsforsikring, der kan opnås 
i Danmark – almindeligvis koster en 
ansvarsforsikring hos de øvrige for-
sikringsselskaber omkring 400-500 
kr./år. DFU samarbejder som nævnt 
med forsikringsselskabet YachtPool, 
og medlemskabet af DFU giver rabat 
på kaskoforsikringer hos dette sel-
skab – og dermed kan DFU tilbyde 
Danmarks billigste kaskoforsikringer 
for ejere af fritidsbåde. YachtPool 
forsikrer ca. 10.000 fritidsbåde i Dan-
mark og mange flere i udlandet bl.a. 
Tyskland. De enkelte medlemmer får 

Forslaget evalueres af bestyrelsen 
efter to år, og resultatet fremlægges 
på generalforsamlingen i 2014, hvor 
der tages endelig stilling til  forslag-
ets videre skæbne. Dette pkt. kan 
udgå, alle vedtægtspunkter kan altid 
stilles til afstemning.
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Til beslutning på S/K Lynettens 
ordinære generalforsamling den 21. 
februar 2012.
Generalforsamlingen pålægger be-
styrelsen senest fra udløbet af nu-
gældende forpagtningsaftale at 
drage omsorg for, at Klubhus Øst 
kan benyttes af medlemmerne hele 
året. 

Dette skal ske ved, at bestyrelsen 
etablerer en ny forpagtningsaftale, 
som pålægger forpagteren at holde 
åbent hele året.

Subsidiært ved at undlade at indgå 
en ny forpagtningsaftale og i stedet 
for drive huset som et klubhus, hvor 
medlemmer og gæstesejlere kan be-
nytte huset med alle dets faciliteter 
efter klubhusudvalgets bestemmelse.

3327 Jørgen Beiter

Begrundelse for forslaget
Som forholdene er i øjeblikket, må 

ligesom medlemsklubberne selvføl-
gelig også bladet ”Fritidssejleren” 
tilsendt 4 gange/år.

Hvad kan et medlem spare ved at 
få en kaskoforsikring for en båd ved 
medlemskab af DFU sammenlignet 
med andre forsikringsselskabers 
præmier?

Hvis man eksempelvis har en båd 
med en værdi af 250.000 kr. vil en 
ansvarsforsikring og kaskoforsikring 
inkl. bådskat hos DFU/YachtPool i 
alt koste ca. 5.000 kr./år. Et gennem-
snit af præmierne hos andre større 
forsikringsselskaber viser en præmie 
på ca. 6.400 kr./år. Det giver en be-
sparelse på ca. 1400 kr./år ved i ste-
det at få en kaskoforsikring gennem 
DFU.  I øjeblikket er der ca. 20 båd-
ejere i Sk Lynetten, der har forsikret 
deres båd gennem DFU – og antallet 
stiger hele tiden. 

Baggrunden for, at DFU kan til-
byde så billigt et kontingent og så 
billige forsikringer, er den, at DFU 
ikke har nogen ansatte – hele admi-
nistrationen, bladredaktion osv. 
klares ved frivilligt ulønnet arbejde.                                                                                      

Det skal lige tilføjes, at DFU lige-
som Dansk Sejlunion (DS) og Danske 
Tursejlere (DT) er medlemmer af 
European Boating Association (EBA) 
som repræsenterer millioner af 
ejere af  fritidsbåde i Europa. Denne 
organisation rådspørges af EU i alle 
spørgsmål, der angår fritidssejlere, 
og har dermed stor indflydelse i EU. 
DFU har specielt i EBA et særdeles 
godt samarbejde med DS og DT. 
Endvidere deltager DFU også i de 2 
årlige møder i Nordisk Bådråd (NB).

Det skal naturligvis ikke være no-

gen hemmelighed, at jeg er bestyrel-
sesmedlem i DFU som sekretær og 
juridisk rådgiver. Tillige er jeg redak-
tør af den juridiske brevkasse og
medredaktør af bladet ”Fritidssejle-
ren”. Endelig er jeg DFUs repræsen-
tant i EBA og deltager i EBAs 2 år-
lige møder, hvor der pt. tages stilling 
til forslag om evt. tvunget sejlercerti-
fikat (ICC), evt. tvungen ansvars-
forsikring og evt. registrering af fri-
tidsbåde samt EU’s bundmalings-
direktiv. Jeg er ligeledes DFUs re-
præsentant i Nordisk Bådråd.

3660 Boris Damsgaard
15. januar  2012

Forslag til generalforsamlingen

Forslag 4g

vi konstatere, at medlemmerne kun 
kan være i klubhuset i perioden 1. 
april til 11. november, og kun når 
restauranten er åben.

Det virker underligt, at vi har købt 
og betalt et stort, dejligt hus, som vi 
reelt ikke har adgang til.

Hvis restauranten altid var åben, 
ville vi kunne komme ind i varmen 
og få noget at spise og drikke. Nu 
kan vi ikke engang komme ind og 
lave en kop kaffe.

Hvis vi ingen forpagtningsaftale 
havde, ville vi eksempelvis kunne 
gøre som sejlklubben i Råå, hvor 
vore klubmedlemmer ofte kommer 
som gæster. Her bruges huset af en-
keltmedlemmer såvel som klubud-
valg.

Vi ville oven i købet få mulighed 
for at gøre gengæld ved at låne vort 
klubhus ud til sejlere fra andre, ven-
ligtsindede klubber.

Forslag til generalforsamlingen

Forslag 4h

Forslag til generalforsamling 2012 
fra havneudvalget

Nyt el-anlæg
Havnen har for øjeblikket et el-an-
læg, der er mellem 23 og 25 år gam-
melt. Vedligeholdelsesgruppen, der 
har en autoriseret elinstallatør som 
et af medlemmerne, har gennemgået 
det og har meldt til havneudvalget, 
at de vurderer det til at have haft en 
holdbarhed fra nyt på ca. 20 år.

Mange af standerne er fysisk ud-
slidte i form af generelt slid fra de 
mange års brug. Desuden vurderer 
de, at mange komponenter ikke har 

været bergnet til udendørs brug.
Standerne er generelt opbygget 

som et kvadratisk rør uden bund 
men med et lysarmatur i toppen. De 
har i de fleste tilfælde 4 betalings-
udtag (10 Amp.) og 4 gratisstrøms-
udtag (3 Amp.). Målere på beta-
lingsstrømudtag er monteret, så den 
nederste er ca. 30 cm over broen,
hvilket bevirker, at disse bliver eller
kan blive oversvømmet under meget 
kraftig højvande med rustdannelser 
til følge. Kabling fra omformer, kab-
ling i landfæster, samt kabler under 
broerne er vedligeholdelsesmæssigt 
tilfredsstillende, dog vurderes det, 
at dimensioneringen af denne del 
af anlægget medfører, at standerne 
maksimalt vil kunne levere 13 Amp. 
pr. stik.

Havnechefen vurderer, at den rin-
ge stand samt forbruget af gratis-
strøm medfører, at klubben leverer 
strøm til medlemmerne på en måde, 
så klubben har en ikke dækket udgift 
til dette på ca. 150.000 kr. pr. år. Det 
er konstateret, at flere medlemmer 
trækker flere gratisstik til båden, 
hvilket ikke er tilladt. Dette er muligt 
via moderne ladere og forsynings-
teknologi. 

Det nuværende el-anlæg er meget 
ustabilt med mange udfald. Spæn-
dingen varierer dagligt fra ��� volt 
op til 249 volt. Dette medfører, at 
pærer på brobelysningen slides u-
nødvendigt hurtigt, og at belysnin-
gen ikke er tilstrækkelig sikker i 
vinterhalvåret.

Der er mulighed for at købe en 
brugsret til betalingsstrømmen, 
hvorved bådejeren kan bruge et 



�� Lynettenyt/1 . februar 2012 ��Lynettenyt/1 . februar 2012

udpeget stik. Havnen har ca. 288 be-
talingsstrømstik, hvilket medfører, 
at kun ca. 40% af bådene har denne 
mulighed. Der er ca. det samme an-
tal gratisstrømstik, hvilket medfører, 
at der alt i alt er en alvorlig mangel 
på mulighed for strømforsyning.  
Nye medlemmer kan ikke påregne at 
anvende maskiner (støvsugere, bore-
værktøj o. lign.), der trækker mere 
end 390 Watt.

Vi har modtaget tilbud på to stan-
deranlæg:
• BEAS, Bøvlingbjerg, totalt 1,2 mio. 

kr. ��� stk. standere samt billet- og 
kreditkortmodul. Vore nuværende 
kort kan genanvendes. Høje stan-
dere, hvorved alt el kommer op i 
en højde af min. 80 cm over broen. 
Standeren er lukket.

• TallieKey, totalt 1,2 mio. kr. 122 
stk. standere samt billet- og kredit-
kortmodul. Standeren har el i en 
højde af xx cm og er ikke lukket. 
Yderligere skal alle kortlæsere i 
alle døre på havnen skiftes ud 
med nye = dyrere løsning, de kort 
vi har nu kan ikke bruges til dette 
anlæg.

• Begge typer kan via individuelle 
automatsikringer stilles til at le-
vere 10, 13 eller 16 Amp.

Havneudvalget anbefaler at vælge 
BEAS som leverandør af el-anlæg, 
primært pga. den høje stander samt 
den lette overgang til kortløsningen.

En renovering af de gamle stand-
ere vil koste ca. 6.000 kr. pr stander. 
Den eneste forbedring af vores an-
læg vil dermed blive, at de nuvæ-
rende forhold og muligheder behol-
des, samt at den årlige udgift til u-

faktureret strøm vil forblive 150.000 
kr. for klubbens drift. Udgifterne 
til denne model er ca. 432.000 kr. 
Havneudvalget anbefaler, at denne 
model ikke vedtages.

Vi har tilbud fra vores huselek-
triker, der er autoriseret el-instal-
latør. Dette er midlertidigt, da han 
ikke kender alle detaljer fra kundens 
krav. Dette skal vi konkretisere, når 
brugerkrav er endeligt udfærdigede. 

Vi har opmålt placering af de nye 
standere således, at der bliver et stik 
til hver båd. Dermed nedlægges 
gratisstrømmen. Tegninger over 
placeringen af de nye standere er 
udarbejdet. 

Vi håber at kunne sælge de gamle 
standere til andre klubber. Dette 
bliver uden kabelføring. Dette er 
ikke sikkert, men det vil blive under-
søgt.

Hvis projektet vedtages på gene-
ralforsamlingen 2012, vil planen for 
gennemførelse være således:
• Havneudvalget indhenter tilbud 

fra installatør.
• Havneudvalget indkalder pligtar-

bejdere til at foretage kabeltræk, 
nedtagning af gamle standere, 
midlertidig reparation af brodæk 
hvis nødvendigt, samt frembæring 
af nye standere. Aut. elinstallatør 
monterer nye standere samt beta-
lingsautomatik i Klubhus Øst. 

• I perioden hvor anlægget udskif-
tes vil strøm i alle standere, nye 
som gamle, være gratis.

• Det nye anlæg ibrugtages forhå-
bentligt i september 2012.

Forslag til generalforsamlingen

Af Lars Frandsen

Om det var hjerter-
nes fest eller global opvarmning gør 
nok ingen forskel. Men tempera-
turen var noget højere end sidste 
år. Vi kunne derfor kontakte den 
russiske isbrydertjeneste og aflyse 
den godhjertede skipper, der sidste 
år udviste så meget julefred (og hen-
syn til dyrene), at havnen ikke blev 
brudt for is. 

I stedet mødtes skippere, gaster, 
baneledere, dommere og andre til-
løbere i klubhuset rundt om besty-
relsesbordet, hvor vi blev instrueret 
i, hvordan dagens sejlads ville blive 
afviklet. Vi var mange mennesker i 
det lille lokale, men mig bekendt fik 
alle en kop velfortjent morgenkaffe 
og et stykke friskt morgenbrød. 
Nogle fik også en lille en. I alt 5 både 
stillede op til denne traditionsfyldte 
begivenhed.

Op og ned banen blev lagt ud og 
strakte sig samlet over knap 5 sømil. 
Topmærket placerede banelederen 
midt i forbassinet, men det generede 
ikke andre sejlere. Startlinjen blev 

lagt tæt på ”Det urene område” syd 
for Middelgrundsfortet. Vejret var 
overskyet og med god sigt. Tempera-
turen derude var lidt koldere end 
på land, som det plejer. Vinden var 
fra vest og blæste omkring 6 m/s. 
Der var med andre ord lagt op til en 
dejlig dag på vandet.

Startproceduren var forbilledlig 
og starten gik planmæssigt kl. 11:00. 
Der var ingen tyvstarter. Banen blev 
sejlet igennem 3 gange. 3 ud af de 
fem skippere havde overskud og 
gaster nok til at sætte spileren på 
rumskødsbenet. Det viser lidt om, 
at sejlere ikke lader sig slå ud, trods 
lidt julesul!

Resultaterne kan læses på hjem-
mesiden, men der var to løb, heraf et 
klasseløb. Og vi sluttede på vandet 
efter knap 1,5 times sejlads. Tillø-
berne på dommerbåden fik det ære-
fulde hverv at optage mærker og 
bøjer, så vi forholdsvis hurtigt kunne 
vende tilbage til klubhuset til mere 
hyggeligt samvær samt ikke mindst 
til præmieuddelingen.

 Tak for et godt og hyggeligt ar-
rangement.

Snecup 2011
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Læserbrev fra
Henrik Gade

2 spørgsmål til Bestyrelsen

Åbent brev til formanden
Det er en offentlig hemmelighed, at 
der er medlemmer, der bor ulovligt i 
deres både hele året rundt, og tilmed 
er 15 af dem tilmeldt adressen Refs-
halevej 200. I henhold til lejeaftalen 
med By og Havn er det ulovligt.

Denne form for ulovlig benyttelse 
af bådpladsen har formentlig stået 
på i mange år og med bestyrelsens 
velsignelse, må jeg formode, da de 
ikke har sørget at få det bragt til 
ophør.

Der er mange medlemmer, der 
synes, det er en god ide, at der bor 
nogle i bådene hele året, da de me-
ner, det er en god sikring mod tyveri 
og hærværk. Var det derfor ikke en 
ide, at bestyrelsen rettede henven-
delse til By og Havn og fik den regel 
fjernet, hvor der står, at bådpladsen 
kun må benyttes til overnatning i 
weekenden. Hvis det bliver lovlig-
gjort, giver det også de medlemmer, 
der gerne vil overholde reglerne, 
mulighed for at bo i deres både.

Jeg vil også have formanden til at 
svare på følgende:
I Lynette Nyt nr. 1, 2011 står der 
under husorden for Klubhus Vest 
”Vestersøhus”: Rygning er tilladt i 
Klubhus Vest ”Vestersøhus”.

Jeg tænker, det må være en skrive-
fejl! For i henhold til rygeloven af 
august 2007, §18, er dette ikke tilladt.

Jeg forventer, at formanden be-
kræfter, at det er ulovligt og sørger 
for at få det bragt til ophør. Det er 
bestyrelsen, der har ansvaret for, at 
rygeloven bliver overholdt. Jeg cite-
rer fra lovens §26, at den arbejdsgi-
ver, indehaver, restauratør, bestyrer 
og forpagter, der tillader rygning in-
dendørs i strid med reglerne i loven 
kan straffes med bøde. Husk der står 
i vores vedtægter §3 at klubben er 
medlem af Dansk Sejlunion og er 
undergivet dennes vedtægter.

Svar fra formanden:

Kære Henrik Gade
Tak for dine indlæg til LynetteNyt.  
Du har nu igen taget fat i nogle 
emner, som du allerede tidligere 
har forsøgt at bringe til debat.  Når 
man sammenholder det med dels 
de forslag, som du stillede til sidste 
generalforsamling og dem, som du 
så har stillet til dette års generalfor-
samling så synes jeg, at din aktivitet 
virker meget aggressiv og rettet 
imod at chikanere nogle andre med-
lemmer, og det vil jeg som formand 
ikke misbruges til at deltage i. Det 
er i øvrigt en holdning som jeg deler 
med den øvrige bestyrelse.

Jeg har ingen intention om at for-
søge på at fratage dig din vedtægts-
bestemte ret til at stille forslag til 
generalforsamlingen, forsamlingen 
vil selvfølgelig selv frit debattere og 
stemme om de nye forslag.

Derimod vil jeg vil gøre dig op-

mærksom på, at jeg opfordrer vores 
redaktør til ikke fremover at bruge 
spalteplads på gentagelser og varia-
tioner over de samme temaer gang 
på gang. 

Med hensyn til rygning i Vester-
søhus, har jeg selv stillet et skriftligt 
forslag til generalforsamlingen for � 
år siden om, at denne praksis skulle 
ophøre. Dette forslag blev imidlertid 
afvist ved den lejlighed og da gener-
alforsamlingen er klubbens højeste 
myndighed, er det indtil videre de 
gældende regler.

Man kunne selvfølgelig hævde at 
generalforsamlingen ikke står over 
loven, og det er også rigtigt, men 
den nuværende brug er så vidt jeg 
kan se, ikke i modstrid med ”Ryge-
loven” Loven giver adkomst til at 

lave en særskilt ”rygekabine”, og 
der står intet om, at en sådan kabine 
ikke kan være en selvstændig byg-
ning. Man kan vel endda med god 
ret mene, at det er en hensynsfuld 
løsning, idet der ikke forekommer 
nogen nævneværdig ”sivning” til 
Klubhus Øst.

Når alt dette er sagt, er jeg stadig 
af den opfattelse, at denne praksis 
bør ophøre ”på et tidspunkt”, men 
jeg finder det omvendt urimeligt, 
at generalforsamlingen skal bruge 
tid på at debattere dette emne hvert 
eller hvert andet år. Så jeg vil for 
nærværende foreslå, at man nøjes 
med at appellere til medlemmerne 
om, at man fremover på frivillig 
basis ophører med at ryge indendørs 
også i Vestersøhus. 

Nu varer det ikke så længe:

Standerhejs lørdag den 14. april kl. 15
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Banko på Lynetten søndag d. 4 dec.
Igen i år var der banko, og som 
sidste år var der rigtigt mange 
medlemmer, der mødte op. Ca. 
80 havde fundet frem til havnen, 
hvoraf omkring 50 blev efter spillet 
og spiste et lækkert måltid fra Res-
tauranten.

Jan-Erik Messmann var igen i år 
arrangør i samarbejde med festud-
valget, og der var indkøbt præmier 
for ca. 5.500 kr. Ud over dette var der 
10 flotte sponsorpræmier fra Lynet-
tens Bådservice, samt 10 fra Palby 
Marine.

Der blev solgt plader for omkring 
9.500 kr., så der var dermed 4.000 kr. 
i overskud, som bliver til næste år 
eller evt. kan bruges til andre sociale 
og hyggelige arrangementer i klub-
ben.

Husk, at alle der har lyst til at del-
tage næste år melder sig på til Ras-
mus i restauranten i god tid, da det
er alfa og omega mht indkøb af præ-
mier.

Næste år havde vi tænkt at afholde 
banko d. 2. december kl. 15 til 18 
stadig med efterfølgende spisning. 

På billedet ses Kaj Götsche, vinderen 
af årets hovedpræmie, samt Emma, der 
hjalp med at råbe op, og Jan-Erik Mess-
mann. 

PLADSBYTTE!!
 
Hjørneplads med bedste beliggenhed på bro 6, plads nr. 6102, Kategori 7.

Her er rigeligt plads til den store båd med nem adgang og mulighed for 
købestrøm.

Ønskes: Plads min. 4,50 m bred.

Mobil 2992 0164  E-mail: fkr@lite.dk

Mvh 
Finn Kristensen

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

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

Selskaber
Vi holder åbent for alle typer arrangementer/fester året rundt.

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

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

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

Bådtransport
Kranservice
Lagerhotel

•
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•

Ring tlf. 2166 0269
Vognmand Poul E. Frandsen

www.dialogtransport.dk

– den servicemindede fagmand


