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Kontorets
åbningstider

(Fra 1. april)
Mandag - fredag
kl. 08.30-11.00

Torsdag kl. 16.00-19.00
Lørdag kl. 09.00-13.00

Havnechef Ole Nissen

Nyt fra havnechefen
www.lynetten.dk

Nye medlemsvenlige åbningstider 
pr. 1. april 2012
Mandag – fredag  08.30 – 11.00
Torsdag   16.00 – 19.00
Lørdag   09.00 – 13.00

Søsætning
Mandage, onsdage fra kl 8.30-15.30 
og fredage fra kl 8.30-14.30. 

Lørdage fra den  7. april er den 
første lørdag, der håndteres både.

Søsætning i påsken: bliver det 
nødvendigt med flere dage, vil vi 
udpege yderligere en eller to dage.

Bestilt søsætning skal være betalt 
senest dagen før på kontoret, og 
kvittering skal fremvises til havne-
personalet.

Der er påbud om, at der skal bæres 
hjelm, så længe båden hænger 
i stropperne. Hjelmene stilles til 
rådighed af klubben og kan afhen-
tes på kontoret eller ved kontakt til 
personalet på havnen.

Husk at rengøre spulepladsen for 
skaller og andet, der kommer fra din 
båd. Alt organisk materiale skal op 
i den grønne container  ved spule-
pladsen.

Master må først klargøres umid-
delbart før, du skal montere den på 
din båd, da der også skal være plads 
til andre, der skal have klargjort 
deres mast.

Tænk dig godt om hvor du parke-
rer din bil, da det til tider kan være 
meget svært at komme rundt med 
bådvognen, det kan medføre forsin-
kelser - i værste fald kan vi komme 
til at aflyse nogle både. Det vil være 
en god ide at lægge en seddel  med 
navn og telefonnummer i forruden 
af din bil.  

Hvis ikke båden er klar til aftalt 
tidspunkt, eller betaling mangler, 
kommer du bagerst i køen med 
risiko for, at søsætningen bliver ud-
sat til en anden dag.

Medlemmer med eget stativ skal 
sikre sig, at båden er klar til afhent-
ning med klubbens materiel – det vil 
sige at eget stativ skal være afmon-
teret og erstattet af klubbens bukke. 
Disse kan afhentes på Østmolen ved 
søjlekranen efter aftale med hav-
nens personale og skal stilles tilbage 
umiddelbart efter endt brug.

Senest 2 dage efter søsætning skal 

Adresseændring 
Vi får næsten dagligt breve og med-
lemsblade retur grundet forkert ad-

resse, så er du flyttet/flytter  – send en 
mail til kontoret på info@lynetten.dk 
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eget stativ være væk fra pladsen, 
ellers foretages dette af personalet 
for ejerens regning og risiko.

Egne stativer skal, uanset hvilken 
plads der har været benyttet i vin-
teren, placeres på syddæmningen af 
hensyn til renovering af pladserne 
– husk at mærke dem med medlems-
nummer.

Flytning af stativ ved hjælp af 
klubbens traktor
Der er kommet påbud om, at kranen 
på traktoren kun må benyttes til 
af- og pålæsning af stativer – dvs. 
fra jord til påhængsvogn (altså må 
du ikke længere køre med det hæn-
gende i kranen).

 

Kranen
Så er kranen serviceret og klar til 
brug.

Der har været en mindre fejl med 
kranen i vinter, men dette er nu 
lavet, og den fungerer perfekt og 
skulle gerne køre uden problemer. 

Prisen for søsætning for med-
lemmer med fast havneplads er kr 
175,00, for øvrige er prisen i henhold 
til nedenstående:

Medlemmer uden fast plads (pr. løft)
0-4 tons kr. 551,00
5-6 tons kr. 625,00
7-9 tons kr. 970,00
10-14 tons kr. 1.720,00
15-20 tons kr. 2.515,00

El-standere
Som de fleste nok ved, blev det 
vedtaget på generalforsamlingen i 
februar, at havnen skal overgå til be-
talingsstander. Det betyder, at man 
kommer til at betale for det strøm, 
man selv forbruger; til gengæld får 
man mulighed for at trække 10 amp. 
gg, en mere stabil strømforsyning 
samt bedre lys på broerne, men 
det betyder, at der vil blive en del 
mennesker på broerne i den peri-
ode, hvor arbejdet pågår, til gene 
for bådejerne. Det kan heller ikke 
undgås, at der bliver nogle udfald i 
strømmen - jeg håber, I vil tage det 
med godt humør, da det jo er til alles 
bedste.  

Hvis du er 
nysgerrig efter 
at se, hvordan 
de nye elstan-
dere ser ud, er 
du velkommen 
på kontoret, 
hvor der står 
en stander, som 
man kan få lov 
til at trykke på 
og få en snak 
med personalet 
om, hvordan 
den virker i 
praksis.

Bro 2 og 4
Vi vil i år udskifte belægningen på 
bro 2 og 4 - også dette vil medføre 
gener for de bådejere, der har plads 
på de broer. Vi vil forsøge at gøre 
det, så der bliver så lidt uro som mu-
ligt, men det kan ikke undgås, at det 
kommer til at støje, og det vil blive 

svært at komme ombord på nogle af 
bådene i perioder. Der kan også blive 
dage, hvor det er umuligt at komme 
ombord. Jeg håber, at I har forståelse 
for dette og ikke lader jeres vrede gå 
ud over de uskyldige pligtarbejdere, 
der er i gang med udskiftningen.

Lidt  information: til bro 2 og 4 
skal der bruges ca. 5,5 kilometer træ 

og 15.000 søm! Det giver en ide om, 
hvor stort et arbejde det er at skifte 
belægning.

Vestersøhus
Havnens personale har været i gang 
med udskiftningen af beklædningen 
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i løbet af vinteren, det har været en 
kold fornøjelse, men alt i alt er det 
forløbet efter planen - vi forventer at 
være færdige sidst på denne måned. 
Der er også kommet en terrassedør 
ud til haven, og i gavlen ud til vejen 
kommer der et vindue.

Skipperstuen
Personalet er i gang med at male i 
skipperstuen, så den bliver pæn hvid 
og klar til den nye sæson.

Klubhus Øst
På klubhus øst skal taget på syd-
siden renoveres. Der skal lægges 
nyt tagpap på hele sydsiden. Denne 
opgave har vi valgt en håndværker 
udefra til at løse, af flere grunde bla. 
fordi vi har flere store opgaver, og 

fordi vi gerne vil have garanti på 
taget.

Vinduerne skal males på klubhus 
øst, dette gør havnens personale i 
samarbejde med frivillige og pligtar-
bejdere.
 
Årsmærker samt frihavnsmærker
Årsmærker SKAL afhentes på kon-
toret i åbningstiden

HUSK AT MEDBRINGE GYL-
DIG ANSVARSFORSIKRING. 
Vi vil i år udvælge nogle tilfældige 
bådejere, hvor vi vil kontrollere ejer-
forhold og forsikringsforhold.

Frihavnsmærker kan købes på 
kontoret i åbningstiden – pris kr. 
30,00.

Medlemskort
Nu er det en rigtig god ide at afhente 
sit medlemskort, for uden medlems-
kort ingen strøm, du vil heller ikke 
kunne benytte klubbens vaskema-
skiner uden dit medlemskort. 
Medlemskortet giver også adgang 
til skipperstuen/bestikket uden for 
restaurantens åbningstider.

Medlemskort kan hentes i kon-
torets åbningstid samt på de dage i 
påsken, hvor der er søsætning. 
Du kan lette ekspeditionen ved på 
forhånd at have udfyldt skemaet 
– kan hentes på hjemmesiden under 
Havnekontor/indmeldelse mv.

Pligtarbejde
DET ER DIN EGEN PLIGT AT SØR-
GE FOR, AT DU FÅR AFVIKLET 
DINE TIMER RETTIDIGT.

Du kan afvikle timerne i samtlige 
weekender frem til slutningen af juni 

måned, samt alle helligdage – husk 
af hensyn til vores planlægning at 
tilmelde dig senest 14 dage før, hvis 
du ønsker at afvikle i weekenderne. 
Der kan altid afvikles pligttimer i 
hverdagene mellem kl. 08-16, her 
behøver du ikke at tilmelde dig 
- bare mød op.

Der er masser af opgaver –  bl.a. 
skal der trækkes nye kabler på bro-
erne til de nye el-standere, og bro 2 
og 4 skal have udskiftet brodækket.

Der vil blive indkaldt 24 pligtar-
bejdere til hver weekend frem til og 
med sidste weekend i juni måned.

De indkaldte pligtarbejdere er 
hovedsageligt til el- og broarbejde, så 
det er meget vigtigt, at de indkaldte 
pligtarbejdere møder op til den tid, 
der står på indkaldelsen, ellers er 
det umuligt at planlægge arbejdet 
- også fordi der er håndværkere og 
leverandører, der er afhængige af, 
at vi udfører vores del af arbejdet til 
den aftalte tid.

Konsekvensen, hvis pligtarbej-
deren ikke møder op, er, at vi kom-
mer til at betale håndværkerne for 
det arbejde, der skulle have været 
udført, så jeg vil uden at tøve et øje-
blik sende faktura til de pligtarbej-
dere, der ikke møder op.

Fakturaen vil minimum lyde på 
det antal timer, pligtarbejderen 
skulle have haft den pågældende 
dag - bliver man væk en hel week-
end løber det op på 16 timer a 300 kr.

Ud over de ovenstående opgaver så 
har vi en hel del andet, der også skal 
laves. Hvis  du er så uheldig ikke at 
blive indkaldt til afvikling af pligt-

timer, så skal du ikke være genert og 
føle, at du trænger dig på, eller at du 
forstyrrer havnens personale og der-
for ikke vil  kontakte havnekontoret 
for at få afviklet dine pligttimer.

Jeg vil lige gøre opmærksom på, at 
Sejlklubben Lynetten ikke har nogen 
ulykkesforsikring til pligtarbejdere, 
så det vil nok være en god ide at 
høre eget forsikringsselskab, om du 
er forsikret, hvis du skulle være så 
uheldig at komme til skade.

Sydmolen
Personalet har i efterår og vinter 
2011/2012 startet på en større opryd-
ning i bådstativerne på sydmolen. 
Der er indgået aftale med en del af 
ejerne om, at vi køre deres stativer til 
skrot, der står dog stadig en del stati-
ver, som ikke ser ud til at have været 
brugt i mange år, men da de ikke er 

mærket med navn eller medlems-
nummer kan vi ikke kontakte ejerne.

Derfor: har du et stativ/bukke 
stående på sydmolen skal det være 
mærket med medlemsnummer og 
navn, så vi kan finde frem til dig. 
Er det ikke mærket inden den 1. 
november 2012, vil det blive bort-
skaffet. Har du et stativ eller bukke 
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stående på sydmolen, som du ved, 
du ikke får brug for mere, så kontakt 
havnenes personale eller havnekon-
toret med oplysningen.

Affaldscontainer
Der er nogen, der synes, det er en 
fantastisk ide at fylde vores con-
tainer med nedbrydningsaffald fra 
et eller andet byggeri. Det er helt 
uacceptabelt, at der er nogen, der 
benytter klubben som deres private 
genbrugsplads. Hvis vi tager nogen i 
det, kan det medføre bortvisning fra 
havnen og evt. politianmeldelse.

 Hvis du ser nogen, der bruger 
havnens container til privat af-
fald, opfordres du til at kontakte 

havnechefen, for som de fleste nok 
ved, betyder denne adfærd, at Sejl-
klubben Lynetten kommer til at be-
tale for sortering, og jeg kan oplyse, 
at det bestemt ikke er gratis at få en 
container sorteret.

Den 13.-14. april skal mastepladsen 
være ryddet og fri for master; der 
skal i forbindelse med stander-op 
holde 3 brandbiler på pladsen. For at 
deltage har de behov for fri adgang 
til kørevejen, da de kan blive alar-
meret og skal kunne komme af sted 
uden problemer. Det betyder også, at 
der er parkering forbudt på vejen.

Vi har allerede haft glæde af 
vores samarbejde med Københavns 
Brandvæsen. Vimplen på stander-
masten havde snoet sig rundt om 
nogle wirer, så jeg tog kontakt til 
brandvæsenet, og de kom straks til 
undsætning med en stigevogn, som 
befriede vimplen.

Jeg ser frem til den snarlige sejlsæ-
sons begyndelse med aktivitet og 
masser af sol med glade mennesker 
på havnen.

Med venlig hilsen 
Havnechefen

Sidste år ændrede klubben adgangs-
forhold til klubbens lokaler. En efter-
hånden gammel generalforsamlings-
beslutning om kortlåse gjorde, at vi 
endeligt fik sat de sidste kortlåse på, 
således at alle klubbens yderdøre 
- og visse inderdøre - nu betjenes 
elektronisk via medlemskortet. 

Klubbens medlemmer er flere 
gange anmodet om at hente deres 
medlemskort på kontoret - og dem, 
der fik udleveret de første, er endog 
anmodet om at komme igen for at få 
dem kodet rigtigt :-) Det smuttede 
ved de allerførste udleveringer. 

Der er stadig små to hundrede 
medlemskort tilbage på kontoret - og 
da klubhusene nu er aflåst, er det 
nødvendigt, at man henter sit kort, 
for at få adgang til klubbens huse og 
lokaler. 

Med medlemskortet er der adgang 
til Bestikket - og derigennem til det 
lille te-køkken i bunden af lokalet, 
hvor der er mikroovn, kogekande og 
køleskab. Der er adgang til Skipper-
stuen via den indvendige trappe i 
klubhus øst. Der er adgang til toilet-
ter og bade - og der er er således 
adgang til alle medlemsfaciliteter i 
klubhus øst hele året. 

Der er hele året adgang til Vester-
søhus - og samtlige faciliteter. Man 
må ikke lade døren stå åben ved 

Medlemmerne har
adgang til klubhusene

hjælp af en sten eller snor - for så 
duer den elektroniske lås ikke, når 
man forlader huset. 

Proceduren omkring kortudleve-
ring er stadig følgende: 

Man går på kontoret og identifice-
rer sig. 

Bekræfter sine kontaktoplysninger 
- så klubbens medlemsbase kan blive 
opdateret. 

Fremviser gyldige forsikringspa-
pirer. 

Man fremviser sit medlemskort og 
får det kodet med de adgange, man 
nu skal have – eller hvis man ikke 
har hentet det endnu, modtager sit 
medlemskort med de adgangskoder, 
ethvert medlem skal have - visse 
medlemmer har adgang til udvalgs-
betingede lokaler osv.

Ved hoveddøren til klubhus øst 
aktiverer man sit kort ved at føre det 
forbi den udvendige kortføler – og så 
har man adgang til klubbens faci-
liteter med sit medlemskort. 

Hvis det ikke virker kontakter man 
personalet. 

Det har netop vist sig, at omkring 
25% af de udleverede kort tilsynela-
dende ikke virker - men vi ved ikke 
hvilke... Det får den konsekvens, at 
alle bør efterprøve deres medlems-
kort... Virker det ikke skal man have 
en nyt på kontoret - og selvfølgelig 
skal leverandøren rives i ørene!

Af klubhusformand
Michael Toppenberg
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Jens V. © 

Af Gunner Juul-Nyholm

Vi har over 400 sejlbåde 
i vores havn. Kun 5% 

sejler kapsejlads. Resten ved måske 
ikke hvor megen morskab, de går 
glip af?                  

Det er ikke indviklet at sejle kap-
sejlads. Og man behøver slet ikke 
toptunede både med dyrt grej for at 
det er sjovt, din båd er fin. De fleste 
tror måske ikke, at de er gode nok 
sejlere til at være med. Men ved 
kapsejlads lærer man netop at blive 
bedre til at håndtere sin båd, så man 
får mere glæde af den, også på tur-
sejlads. Det er ligesom motion: Det 
skal være sjovt for at det virker.

Hver tirsdag aften i sommermå-
nederne har vi aftenmatch i Lynet-
ten. Vi starter kl. 1900 og sejler højst 
et par timer, hvorefter mange af os 
hygger os i Bestikket over en øl eller 
en bid mad.

Bådene er delt op i to starter, de
store først, så de er væk før de 
mindre både i anden start. Der er 
konkurrence og højt engagement, og 
der kommer adskillige både ude-
fra, fordi de ved, at de får kamp til 

Kapsejlads for uøvede - 3. start
stregen. Dejligt. Men måske også lidt 
frygtindgydende?

Det vil vi råde bod på. Nu laver 
vi forsøgsmæssigt en tredie start for 
uøvede skippere. Fordi de officielle 
kapsejladsregler er lidt vanskelige at 
overskue helt, sejler vi efter simplere 
og færre regler (Jyske Lov). Lidt 
groft sagt: der er højrevigepligt på 
kryds, og man skal forsøge ikke at 
støde ind i de andre, ligesom i trafik-
ken. Og det er gratis at være med,

Til gengæld er der ikke råd til 
præmie til vinderen i tredie start. 
Men meld din båd til senest inden 
søndagen før kl. 18.

Kapsejladserne starter d. 1. maj. 
- D. 17. april holder vi en introduk- 
tionsaften i Bestikket kl. 1900, hvor 
vi introducerer årets aftenmatcher, 
men nok så fyldigt vil snakke om 
den tredie start med de uøvede 
skippere, så vi kan gå i detaljer 
med, hvordan det skal foregå. Start 
allerede nu med at snakke med 
nogle venner, så du får dannet en 
besætning. Tag dem gerne med d. 17. 
april. - Ring gerne og hør nærmere 
på 40130044.

Kapsejladsudvalget



�� Lynettenyt/2 . april 2012 ��Lynettenyt/2 . april 2012

BådAgenten v/John Hansen, Refshalevej 200, 1432 Kbh.K.
Website: www.baadagenten.dk  e-mail: mail@baadagenten.dk

GÅR DU I SALGSTANKER ???

Til sejlklubbens medlemmer

Vi mangler anerkendte velholdte både til salg og 
yder rabat på salæret til og med 15. maj 2012.

Jeg træffes efter aftale på vort kontor eller på
tlf. 4014 5260

Venlig hilsen
John Hansen

Indbydelse til medlemshøring
Onsdag, d. 11. april kl. 19 i Bestikket

Hvad ønsker vi os egentlig af vores restaurant?
Gode Lynettesejlere... Som aftalt på generalforsamlingen indkaldes 
hermed til møde om restauranten. 

Vi skal inden årets udgang indgå forhandling om en ny kontrakt med 
vores restauratør. Det er derfor oplagt, at vi igangsætter et visionsarbej-
de, hvor vi afklarer, hvad vi som medlemmer egentlig ønsker af vores 
restaurant... 

Skal det være enkelt, billigt, økologisk - skal det være hipt og hot – skal 
vi være med på beatet - eller skal vi bare være mætte. Skal det være 
gammeldags husmandskost eller det ny nordiske køkken...? 

Vi skal igangsætte et udredningsarbejde, hvor vi fordomsfrit ser på de 
muligheder, vi rent faktisk har – økonomisk, faktisk og fysisk - og holde 
dem op mod de ønsker, vi som sejlere og klubmedlemmer har til vores 
restaurant... 

Et er hvad vi vil have - noget andet er, måske, hvad vi kan få :-) 
Det er især vigtigt, at klubbens kvinder melder sig på banen. Vi har alt, 
alt for få kvinder repræsenteret i klubbens udvalg og fora – og beslut-
ninger bliver nu engang bedre, når begge køn er nogenlunde ligeligt 
repræsenteret... 

Michael Toppenberg 
Klubhusformand
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MARITIMT LOPPEMARKED
Dato: 14-04-12

Sted: haven bag Vestersøhus

… samme dag som standerop…. og alt det andet spændende 
der sker på denne dag…

Tid: fra kl. 10.00 til ???

Nu er den nye sejlersæson ved at 
oprinde, og det er måske tid til at få 
ryddet lidt op i skure og derhjemme. 
Og der finder du garanteret effekter, 
som du ikke får brug for mere,  og som 

andre kan få glæde af… 

Dine børns gamle sejlertøj… Den 
gamle gummibåd… kompasset der fik 
en ridse…værktøj…de gamle kabinelamper…  
instrumenter…tovværk… sejl,
osv. osv. osv.

Hvis du har større effekter, såsom joller, 
motorer, stativer og reparationstelte, kan du jo 
tage billeder af disse ting og fremlægge ved din 
stadeplads.
Kun fantasien sætter grænser.

Du får mere plads i dit skur,  og vupti… alle er 
glade.

Vi afholder derfor igen maritimt loppemarked i 
haven ved Vestersøhus.

...der vil til stadighed flyde gratis kaffe til alle...

Henvendelse ang. stadeplads til
Benny Jensen medl. 2768, tlf. 50998401

www.dialogtransport.dk

Bådtransport
Kranservice
Lagerhotel

•
•
•

Ring tlf. 2166 0269
Vognmand Poul E. Frandsen

www.dialogtransport.dk

– den servicemindede fagmand

Restauranten serverer en eksklusiv frokost for 
klubbens piger, damer, fruer - og veninder. Der 
er kun adgang med stor og prydefuld Lynette-
hat. – og sømænd har ingen adgang før kl 17:00
Velkomst: Et glas Cava med hjemmelavet 
snacks. 
Forret: Asparges med røget laks og urtecreme. 
Hovedret: En let forårsbuffet: Vitello tonnato, 
bruschetta, bagt mørksej, let sprængt unghane 
med pebberrodscreme, gazpaciosuppe, forår-
skartoffelsalat, grillet bøf af højrebsfilet og forårs-
grønt i forskellige versioner. 
Dessert: Tiramisu, kaffe og te
- alt dette for kun 298,-
Tilmelding til restauranten på telefon: 32 96 00 

Damefrokost i Lynetten 12. maj kl. 13
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S/K Lynettens Sejlerskole åbner nu 
adgangen til sommerens skole i 
praktisk sejlads. Har du tanker om 
at kunne færdes sikkert på havet, 
har du her den bedste mulighed for 
at tilegne dig de nødvendige fær-
digheder sammen med en erfaren 
instruktør og et hold på normalt 3 
elever.

Kursus starter i april måned, hvor 
vi samles over nogle weekends for 
sammen at gennemgå bådene på 
land og foretager den nødvendige 
klargøring for til sidst at sætte dem i 
vandet og klargøre rigningen.

Herved får du kendskab til en sejl-
båds opbygning og funktion. Dette 
er af stor betydning, hvis du under 
en sejlads skulle komme ud for at 
foretage en opretning eller repara-
tion. Du vil også her lære, hvilke 
punkter der er vigtige at efterse og 
kontrollere, inden du stikker til søs. 
Det hele er et spørgsmål om din og 
andre besætningsmedlemmers sik-
kerhed.

DERFOR ER DENNE DEL AF 

KURSUS OBLIGATORISK FOR 
ALLE, SOM ØNSKER AT DEL-
TAGE I DEN PRAKTISKE SEJ-
LADS OG FOR AT KUNNE IND-
STILLES TIL DEN PRAKTISKE 
DELPRØVE, SOM SENERE GIVER 
MULIGHED FOR OPNÅELSE AF 
DUELIGHEDSBEVIS.

Kursus omfatter også tovværksar-
bejde. Du skal lære og kunne nogle 
knob og stik, som anvendes ombord.

Den praktiske sejlads begynder i 
maj måned med 1 ugentlig sejlaften 
af 2 til 4 timers varighed frem til 
slutningen af september måned. 
Efter aftale med jeres instruktør og 
hold kan der være mulighed for 
ekstra sejlads, som f.eks. kan være en 
weekendtur til en fremmed havn.

Sejlerskolen gennemfører hver 
sommer, normalt i august måned, 
en stor sommertur over en forlænget 
weekend til en fremmed havn. Her 
bliver lørdagen brugt til mere avan-
cerede øvelser og træning. Vi lægger 
naturligvis stor vægt på det kam-
meratlige samvær, hvor vi hygger os 

om aftenen med noget godt at spise 
og drikke. Vi overnatter i bådene 
eller på land i medbragte telte og 
lignende. 

 Vi gennemfører også mindst en 
nat-(mørke)-sejlads, så vi får mu-
lighed for at se sømærker, fyr og 
andre lys omkring os for at lære, 
hvorledes disse kan hjælpe under 
vor færd.

Du er meget velkommen på S/K 
Lynettens Sejlerskole. Det forudsætter 
dog at du er medlem af sejlklubben, 
og at du er myndig. Alle skole-
bådene og elever er fuldt forsikrede. 
Vi må dog anbefale at du selv har en 
ulykkesforsikring, som kan hjælpe 
dig, hvis du skulle komme ud for en 
hændelse, som ikke kan pålægges 3. 
person. Du finder yderligere oplys-
ninger om sejlerskolen og klubben 

SEJLERSKOLEN
SOMMERENS SKOLE I PRAKTISK SEJLADS

på hjemmesiden www.lynetten.dk  
eller du kan kontakte os pold@adr.
dk  eller telefon 51 860 724.

Vi underviser efter Dansk Sejl-
unions regler, således at du, når 
tilstrækkelige færdigheder er opnået, 
kan gå til prøve med en censor god-
kendt af Søfartsstyrelsen.

Kursusprisen for sommerprogram-
met er kr. 1.900. Dette inkluderer DS 
elevhåndbog og prøvegebyr samt 
deltagelse i den store sommertur 
med fuld forplejning.

Har du sejlet en tidligere sommer-
sæson uden at gå til prøve, eller har 
du fået dit duelighedsbevis og bare 
ønsker noget mere træning, kan du 
deltage i det fulde sommerprogram 
for kr. 950, hvis du er klubmedlem.

Vi håber at se dig
Sejlerskoleudvalget

Kl
ar

 ti
l a

t l
ett

e

Sidste nyt fra GRAND DANOIS
Kære allesammen

Vinteren er næsten overstået for 
denne gang. Derfor er det nu du skal 
overveje en vinterferie på en sejlbåd i 
Caribien!

Vi forsætter igen til november hvor 
kursen er sat nordpå mod Cuba og De 
Dansk Vestindiske øer.

Har du lyst til at følge med på dele af 
sejladsen så send et par ord om dig 
selv til; 

freddy@suntrip.dk

Kærlig hilsen
Freddy
www.suntrip.dk
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På  generalforsamlingen  
blev det vedtaget, at der 

skulle nogle undersøgelser til, omh. 
krav fra arbejdstilsyn miljø mv. vedr.  
slæbestedet, før man kunne stemme 
om den nødvendige økonomiske 
bevilling.

Dette udsprang af, at havneud-
valgsformanden ”Bjarne”,  efter mit 
indlæg, stod frem og forklarede, hvor 
vanskeligt det var med arbejdstil-
syn og slæbestedet samt miljøtilsyn.  
Samtidig stod han og viftede med et 
stykke papir, som han sagde var fra 
arbejdstilsynet, men som nærmest 
lignede et blankt papirstykke, men 
hvad stod der egentlig på nævnte 
papir?

Jeg ved det ikke, og jeg fik ej heller 
nogen nærmere information herom 
efter endt generalforsamling.

På generalforsamlingen  2011  blev 
det vedtaget, at der måtte bruges kr. 
43.000 til undersøgelse samt repara-
tion af slæbevogn. Mindst et halvt år 
forinden, da jeg begyndte at arbejde 
med muligheden for at få slæbe-
stedet bragt på fode igen,  havde jeg 
telefonisk kontaktet arbejdstilsynet 
i København for en udtalelse, netop 
om ansvaret for brugen af slæbeste-
det i en sejlklub som vores.

Svaret herfra var citat:  Det er den 
enkelte brugers ansvar, så længe der 
ikke er personale, der medvirker.

Så vidt jeg har kunnet spore mig 
frem til, er der i den forgangne tid 
sket det, at man fra arbejdstilsynet 
har lagt visse tekniske hjælpemidler 

ikke var nogen, der overhoved talte 
om en nedlæggelse af slæbestedet.

Det må vel nok tages som en aner-
kendelse af, at mange mener som 
jeg, at slæbestedet er et rigtigt godt 
stykke værktøj, som vi må have sat 
i brugbar stand. Det kan kun glæde 
mig, fordi slæbestedet er et sikkert 
sted at hale båden op på, og uden 
nogen risikabel omladning før man 
kan begynde sin opgave.

Men hvem er det så lige, der skal 
gøre disse ting.  For hvis det er så-
ledes, at  klubbens administration 
bevidst tilbageholder de nødvendige 
oplysninger eller i det hele taget 
modarbejder, ja så bliver det jo bare et 
surt show,  og det er nok ikke lige mig.

Selv om jeg får mange positive 
tilkendegivelser, når jeg går rundt 
på havnen, så mangler jeg nogle 
medhjælpere, der kan og vil denne 

i en havn som vores ind under 
byggepladsregulativerne.

Det betyder i praksis, at det nu er 
såvel ejer som bruger, der er ansvar-
lig, ved brug af fx slæbested og vel 
nok også mastekran samt, at der skal 
en godkendelse til af selve spillet.

Vores materiel er ret kraftigt 
konstrueret,  og der er formentlig 
ingenlunde tale om, at det ikke vil 
kunne anerkendes af en inspektør 
fra arbejdstilsynet.

I første omgang skal der ske en 
opdatering af spillet svarende til 
fabrikantens anvisning samt en 
beregning af træk på wiren og af-
bremsningen på spillet ved en given 
max. belastning.

Der er ikke tale om, at dette skal 
ske via autorisation,  men blot af en 
maskinkyndig person. Af samme 
skal der ske et årligt eftersyn, samt 
føres en protokol heraf.  Det er hvad 
jeg pt. har kunnet spore mig frem til.

Men det hele havde unægtelig 
været noget nemmere, hvis man 
fra ledelsens side havde holdt mig 
løbende orienteret med sidste nyt fra 
myndighedernes side ved fx at have 
taget mig med på råd, da arbejdstil-
synet var på besøg, samt tilsendt mig 
de omhandlende breve.

Men trods min henvendelse til 
kontoret såvel pr telefon som mail 
den 2. marts, har jeg endnu ikke her 
to dage før sidste frist til Lynettenyt 
modtaget noget som helst.

Værd at bemærke er det vel, at der 
på den overståede generalforsamling 

opgave.  Det siger jeg, fordi vi fak-
tisk er tæt på, at det hele kan lade 
sig gøre. Tidligere var det således, 
at vi ikke vidste, hvordan skinnerne 
havde det, men det ved vi nu. Vi ved 
hvad der skal ske med vognen, så 
mon ikke også der kan skaffes klar-
hed over det resterende med spillet.

Det vil rundt regnet koste det 
samme som de nye møbler i kan-
tinen,  men da vi nu er en sejlklub, så 
burde en prioritering være lige til.  

Jeg er af den klare opfattelse, at 
der bestemt ikke var en negativ 
holdning på generalforsamlingen for 
en istandsættelse af slæbestedet, så 
egentlig burde bestyrelsen vel bevil-
lige det fornødne beløb efter endt og 
positiv undersøgelse af de nye krav.

Med Lynettehilsen fra medlem nr  254 
Steen Rasmussen, mobil 25712606

Mail:  m.s.jive@youmail.dk

Sagen om Slæbestedet
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Referat fra generalforsamlingen i Sejlklubben Lynetten 
den 21. februar 2012 kl. 19.00 i Amager Selskabslokaler

Referent: Jannie Nissen

Deltagere: Der deltog 157 stemmeberettigede medlemmer heraf 
fremmødte 145 + 12 fuldmagter

Dagsorden:
Uddeling af 25-års nåle

1.    Valg af dirigent 
2.    Bestyrelsens beretning  
3.    Forelæggelse af regnskab til godkendelse 
4.    Forelæggelse og godkendelse af ydelser til klubben 
5.    Fremlæggelse af budget 
6.    Behandling af indkomne forslag 
       a. Forslag fra medlem nr. 254 fra Steen Rasmussen vedrørende renovering af  
       slæbestedet. 
       b. Forslag til GF fra Søren Schmidt angående referater fra GF. 
       c. Forslag til GF fra Poul Borchum 2098 - Ændringsforslag til havnevedtægterne  
           angående hjemhavnsbetegnelse. 
       d. Forslag til GF fra en gruppe medlemmer om tilføjelse til Havnevedtægterne  
           angående mulighed for bådelaug. 
       e. Forslag til GF fra Henrik Gade 5076 - diverse emner.  
       f.  Forslag til GF fra Boris Damsgaard 3660 - At Lynetten melder sig ind i Dansk  
           Fritidssejler Union.  
       g. Forslag til GF fra Jørgen Beiter 3327 - Om benyttelse af klubhus øst.  
       h. Forslag til GF fra Havneudvalget om Ny elinstallation på broerne

7.    Ordinært valg af:  
       i.   Formand 
       ii.  Juniorformand 
       iii. Kapsejladsformand 
       iv. Havneformand 
       v.  Én bestyrelsessuppleant 
       vi. Én kasserersuppleant 
 
8.    Valg af statsautoriseret revisor 
9.    Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant 
10.  Valg af redaktør og webmaster 
11.  Eventuelt

Hvorfor må med-
lemmerne ikke være med til at 
bestemme?

Inden generalforsamlingen var 
medlemmerne blevet informeret om, 
at broerne skal renoveres. Med det 
oplæg vil man gå ud fra, at det er et 
emne, der skal drøftes på general-
forsamlingen. Men det viste sig ikke 
at være tilfældet. Bestyrelsen havde 
besluttet sig for, at broerne skulle 
renoveres allerede inden generalfor-

Læserbrev
Af Henrik Gade, 5076, 
en af LynetteNyts flit-
tigste skribenter

samlingen. Hvorfor giver bestyrelsen 
udtryk for, at det skal drøftes på gen-
eralforsamlingen, når der alle-rede er 
truffet en beslutning om, at de gamle 
broer skal renoveres og materialerne 
er indkøbt? På gene-ralforsamlingen 
fortæller formanden, at man ikke 
kan anvende flydebroer, da de er for 
brede. Vores broer er meget smalle 
og lange, så vi må desværre fortsætte 
med de gamle træbroer. Så var der 
ikke grund til at bruge mere tid på 
det emne på generalforsamlingen.

Det passer bare ikke med virke-
ligheden. Jeg har et tilbud fra Marine 
Design A/S i Hirtshals; de kan levere 
flydebroer i en bredde på 206 cm, 
og med en belastning på 175 kg på 
kanten hælder de kun 10 grader. De 
nuværende broer er 180 cm brede, 
så en flydebro er kun 26 cm bredere 
eller 13 cm på hver side. Da man 
ligger med kortere for fortøjninger 
på en flydebro, har de 13 cm ingen 
betydning.

Hvorfor fortæller man ikke bare 
på generalforsamlingen, hvad man 
har besluttet sig for, i stedet for at 
fortælle usandheder, når enhver 
kan gå ind på nettet og uden be-
svær få alle oplysninger og mål på 
flydebroer.  Jeg syntes personligt, 
at det er så stor en beslutning at 
renovere broerne, at medlemmerne 
burde være taget med på råd. 

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

LynetteNyt
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ikke så meget som planlagt, men det har en 
lidt speciel baggrund, som der kommer mere 
om lidt senere i denne beretning. 

Vores personale har været stabilt 
igennem året Og de får stadig bedre hold på 
opgaverne, bla. bådhåndteringen. Personalet 
har også taget sig af store opgaver, som vi 
ellers skulle have købt dyrebart ude i byen.

Bestyrelsen har også været stabil året 
igennem, i modsætning til hvad vi oplevede 
for et par år siden. Det håber bestyrelsen, 
at I også sætter pris på, for der bliver lagt 
et godt stykke arbejde på alle pladser. 
Stemningen i bestyrelsen er også god, ikke 
at vi ikke kan være uenige, men vi får så 
snakket tingene igennem.
Klubben er heller ikke truet udefra i stor 
stil. Vi har nye naboer på vej, selvom det 
næppe bliver til en skibakke i den nærmeste 
fremtid. De første etaper af byggeriet 
”Margretheholm” er allerede i gang og sikkert 
også allerede beboet. Vi har i øjeblikket ikke 
nogen kontakt med hverken entreprenøren 
eller beboerne, men der har til gengæld 
heller ikke været nogen konflikter.

Vejret og den betydning som det har for 
klubben, har jeg vist været tilstrækkeligt 
meget inde på i LynetteNyt i årets løb. Men 

Uddeling af 25-års nåle til følgende 
medlemmer:
2729 Brian Bo Simonsen
2743 Niels Molzen
2744 Carl S. Bærentsen
2768 Benny B. Jensen
2774 Carl Henrik Poulsen
2797 Bo Sørensen
7362 Laila Barslev
3263 Fl. Sejr-Hansen
2827 Søren Kofoed
Årets Lynettesejler pris blev tildelt Frank 
Nilsson

Punkt 1. Valg af dirigent
Formand Georg Niemann bød velkommen 
og foreslog Peter Andersen, som dirigent. 
Forsamlingen valgte Peter Andersen som 
dirigent. 
Dirigenten konstaterede at 
generalforsamlingen, ifølge vedtægterne, var 
rettidigt og korrekt indkaldt.

Stemmeudvalg:
4149 Lars Frandsen, 7695 Kirsten Andersen, 
5186 Bente Mathiessen 

Punkt 2. Bestyrelsens beretning

Formanden tilkendegav følgende:

Formandens beretning for 2011 / 
2012
Bestyrelsens beretning i Sejlklubben 
Lynetten 21/2 2012.
Året 2011 er gået på hæld og vi har allerede 
taget hul på 2012. Jeg vil, i denne beretning, 
både se tilbage og se frem i almanakken. 
Det forgangne år har i væsentlige træk været 
et godt år for S/K Lynetten.

Der er som vores kasserer senere vil 
redegøre for, overskud på driften, om end 

de problemer som de kraftige regnskyller 
har givet for klubben, giver jo så et fingerpeg 
om hvor vi skal fokusere vores kræfter i de 
kommende år. Desværre er vores anlæg 
ikke så usårlige som vi godt kunne ønske os 
og vi har mange store renoveringsprojekter 
foran os. Med hensyn til broerne er det 
selvfølgelig det rigtige tidspunkt at overveje, 
om det er den rigtige konstruktion vi har 
nu. På generalforsamlingen, for et par år 
siden, var der forslag fremme om, at man 
burde overveje at skifte til flydebroer, det 
blev gjort den gang og i 2011 har vi set på 
det igen en gang. Med de store udsving på 
vandstanden som vi har set i årets løb, ville 
det være dejligt om broer og både kunne 
køre op og ned på samme måde. Men der 
er to problemer at tage med i betragtning, 
dels vil det være særdeles dyrt at skifte og 
dels er der nogle praktiske problemer med 
løsningen. 

Vores broer er ganske smalle og hvis man 
skal have flydebroer i den bredde, så bliver 
de meget ustabile. Producenterne siger, at 
de bredder kun kan anbefales på meget 
korte broer og vores broer er jo netop meget 
lange. Det ville være svært at gøre broerne 
meget bredere uden at det kommer til at 
betyde, at en del pladser bliver for korte. Man 
kan heller ikke umiddelbart forskyde broerne, 
idet der kun er gravet ud til en tilstrækkelig 
dybde imellem broerne og endelig er der jo 
heller ikke noget sted at forskyde broerne 
hen, uden at der skal nedlægges en bro. Så 
derfor arbejder vi fortsat med at den rigtige 
løsning er en renovering af broerne med 
den nuværende placering og fundering. 
Selvfølgelig omfatter dette også at vi igen får 
lavet en dykkerundersøgelse af vore pæle og 
eventuelt udskiftet dem, som er ved at være 
over sidste holdbarhedsdato. Uden at vi har 
nogen detaljer for dette, var det nok en god 

ide, hvis vi undersøgte muligheden for et 
anskaffe et brugt ramslag, det ville gøre det 
en del lettere at foretage renoveringer.

Uden at jeg vil tage ordet ud af munden 
på havneudvalget, så vil jeg ikke undlade 
at nævne vores el-system på havnen. 
Umiddelbart vil mange nok argumentere 
for, at hvis vi undlader at gøre noget som 
helst, så sparer vi ”kun” ca. 150.000 om året 
og vi vil derfor være mange år om at hente 
pengene hjem på den store investering, men 
dette er en lidt for forenklet fremstilling. De 
nuværende standere trænger, rundt omkring, 
meget til renovering og det i sig selv også 
meget dyrt. Endelig er der jo så den faktor 
at vores system med en svag ”gratisstrøm” 
simpelt hen ikke er særligt brugervenligt. Jeg 
er glad for, at vi, allerede i januar, havde et 
godt og velbesøgt medlemsmøde, hvor alle 
medlemmer fik chancen til at se og prøve det 
udstyr, som indgår i havneudvalgets forslag 
og jeg ser meget frem til at vi i aften får en 
god og sober debat om emnet. 

Når jeg nu har sagt at S/K Lynetten 
har haft et godt år i 2011, med overskud 
på regnskabet, så er der også brug for at 
fortælle hvorfor det fremsendte regnskab 
ikke ligner det regnskab som alle, inklusive 
vores kritiske revisorer, regnede med at 
se. På en væsentlig post er der nemlig 
reguleret væsentligt i den gale retning. 
Vores autoriserede revisor ville nemlig ikke 
acceptere den ret beskedne afskrivning på 
vores debitorer, som vi har benyttet i mange 
år. Det kan vi selvfølgelig bare se stort på, 
pengene er jo i praksis ikke tabt endnu, 
men det er jo et udtryk for at tiderne ikke 
er så gunstige for alle og at man i mange 
virksomheder må indse, at der tabes penge 
på mange debitorer. Det har jo medført, at 
kontoret fremover skal fokusere en hel del på 
at sikre at vi aldrig får for store udeståender 
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på enkelte medlemmer. Der er jo normalt 
god sikkerhed i, at dem der skylder penge til 
klubben også har en båd i havnen, men i takt 
med at priserne er dalet på mange både, kan 
der jo godt blive vigtigt at vi ikke overvurderer 
denne sikkerhed. I særdeleshed skal vi 
også være opmærksomme på, at hvis den 
båd, der er tale om, misligholdes, så er den 
måske reelt uden værdi. Det er en opgave 
som vi allerede nu har taget hul på.

Sidst, men måske også vigtigst, vil 
jeg gerne se fremad med fokus på vores 
økonomi. Vi har nemlig i år vovet os ud i 
et farligt farvand og det fortjener en god 
begrundelse. Det ”farlige” ligger i, at sidst 
en bestyrelse vovede sig ud i at foreslå 
et budget, der omfattede en kontingent-
forhøjelse, som overstiger index, endte 
denne bestyrelse med at trække sig. Den 
nuværende bestyrelse ønsker ikke at 
benytte sig af trusler på denne måde, vi 
håber i stedet, at kunne argumentere for 
nødvendigheden af, at der bliver lidt mere 
at gøre godt med. Der er jo ikke tale om 
enorme beløb for hverken medlemmer med 
eller uden havneplads, helt præcist 43 + 64 
= 107 kr. på klubmedlemsskabet og 83 + 125 
= 208  kr. på en havneplads Sejlbåd 10 M.  
Hvis man har medlemskab uden bådplads 

•	 Vedligeholdelse af el, også udenfor 
broerne

•	 Højere priser på mange varer og 
tjenesteydelser 

•	 Større lønudgifter
•	 Mindre engagement i frivilligt 

arbejde i hele samfundet

For en god ordens skyld, skal det 
lige pointeres at denne liste ikke er 
fuldt udtømmende og også, at vi ikke 
nødvendigvis får gennemført alle disse 
ændringer i løbet af 2012. 
Forsamlingen godkendte formandens 
beretning

Kommentarer til beretning: På sidste 
generalforsamling blev der lovet et 
kuvertsystem, hvor man kunne betale 
havnepenge. Georg: Systemet var klart men 
af praktiske grunde blev det ikke gennemført. 
Når der kommer nyt elsystem så kommer 
der et nyt itsystem som man kan tilmelde 
sig på – bliver el ikke en realitet fortsætter 
kuvertsystem. 

Punkt 3. Forelæggelse og 
godkendelse af regnskab og 
budget

Kasserer Maiken Tvede gennemgik:

Regnskab
Regnskabet er offentliggjort i LynetteNyt 
februar 2012.
Bundlinien ser fin ud, på trods at flere skader, 
som forsikringen ikke har villet betale.
De ansatte sparer S/K Lynetten for dyre 
håndværkerregninger, ved at klare det selv.

Spørgsmål:
4555 Jørgen Thiesen: I forbindelse med 
reparationer af broer og plads er der 

bliver stigningen på 27 + 41 = 68 kr.
Grunden til at vi har følt os nødsaget til 

dette skridt er, at økonomien allerede nu er 
anstrengt, vi fik godt nok overskud på driften, 
men det skyldes i væsentlig grad, at vores 
Havnechef Ole Nissen i 2011 gjorde en 
ekstraordinær indsats for at få bragt orden i 
de mange udestående pligttimer og mange 
af disse blev hjembragt som kolde kontanter, 
idet mange ikke fik iværksat en afvikling 
af deres udeståender i pligttimer. Det blev 
i sidste år til 372.000 kr., som vi ikke kan 
forvente at inddrive i dette og de kommende 
år.

Den anden grund har jeg allerede være lidt 
inde på og det er i alt sin enkelthed, at vi har 
mange udfordringer foran os:

•	 Renovering af broerne
•	 Nye brovogne
•	 Renovering af landfæsterne
•	 Afværgning af fortsat olieforurening 

i havnen
•	 Renovering af klubhuse

o	 Tag på klubhus øst
o	 Beklædning på klubhus 

vest
o	 Oliefyret et nedslidt

•	 Bedre skiltning
•	 Bedre belysning

budgetteret med 25. -30000 kr, men der er 
repareret for væsentligt mere iht. budget ?  
Maiken Tvede: Det er p.g.a. skader i 
forbindelse med oversvømmelse, som 
forsikringen ikke ville dække. Vi har nu skiftet 
forsikringsselskab.

1987 Søren Schmidt: I regnskabet figurerer 
forsikring på havn og forening med samme 
beløb ?
Bo Sperling: Totalbeløbet er delt op med 
50% til hver.

3327 Jørgen Beiter: Hvad indeholder ekstra 
afskrivning på debitorer ?
Maiken Tvede: Det er medlemmer, som 
stadig ikke har betalt skyldige beløb.

2610 Hans Peter Beier: Vil bestyrelsen 
fremover overholde § 14 i vedtægterne ? 
Georg Niemann: Vi overholder vedtægterne.

Udvalgsfest er steget med 50% - hvorfor den 
stigning ?
Svend Fischer. Rengøring er sat til 270.000 
og det er meget dyrt, når man tænker på 
at rengøringsmanden er ansat med støtte. 
Derudover er udvalgsfest steget med 50% 
- hvorfor den stigning ?
Georg Niemann: Det må være en sag for 
kritisk revisor at kigge på, hvorfor udgifter 
rengøring er sat så højt.

Regnskabet 2010-2011
Regnskabet var udsendt i LynetteNyt
Regnskab blev godkendt.

Punkt  4. Fastlæggelse af ydelser 
til klubben

Ydelser til klubben indeksreguleres med 

Medlemmerne lytter opmærksomt til formandens beretning
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6%, således at prisen pr. 1. april 2012 
bliver følgende (opkræves pr. 01.04.12 og 
01.10.12):
Havneleje, vandleje mm er steget og havnen 
skal igennem en grundig renovering. Planen 
er f.eks at lave 2-3 broer pr. år. Gavle + tag 
på klubhus øst skal udskiftes.
Ved håndsoprækning blev forslaget vedtaget 
med 123 for, 10 imod og 12, der undlod at 
stemme.
Takstforhøjelsen blev godkendt.

Punkt 5. Fremlæggelse af budget

Budget sendes ud sammen med referatet.

Opfordring fra dirigent: Fremover bliver det 
sendt ud sammen med indkaldelse til GF 
– Bekræftet af formanden.

Svend Fischer: Det kunne være rart at have 
set budgettet før GF. Det er ikke nemt at 
gennemskue. Det er svært at godkende et 
budget, når man ikke får en forklaring på 
hvad de enkelte poster indeholder. 

3327 Jørgen Beiter: Dette budget skal 
forelægges ikke vedtages. Vi mangler stadig 
en forelæggelse. Lad os få nogle hovedtal, 
så vi ved hvordan det går med Lynettens 
regnskab.

7763 Jens Andersen: Forventer man stadig 
af få en lille indtægt fra restauratøren? 
istedet for at få en der holder åbent hele året 
og som kan betale væsentligt mere i leje/
forpagtning til Lynetten.
Georg: På Lynetten er den nuværende 

forpagter ok og der ikke er basis for at holde 
åbent hele året, da vi ingen strøgkunder har.

3905 Inge Andersen: Carsten Rindom vil 
gerne tilbage til Lynetten og betale det 
samme som sidst han var her og samtidig 
holde åbent hele året.  
5248 Michael Toppenberg: 350.000 kr. 
kostede det at renovere køkken + 50.000 kr. 
i bod til Carsten og det ønsker klubben ikke 
at gentage.

Svend Fischer: Vi lejer ud til 3 
forretninger på havnen og vi skal jo være 
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konkurrencedygtige. Og hvad giver bådkommisæren, værftet og udstyrsforretningen egentlig i 
leje til Lynetten ? 
Georg Niemann: Alle vores lejekontrakter er gennemgået af advokat og set i lyset af den 
seneste sag om Heller i Amagerbladet, så har Lynetten ikke problemer 

Søren Schmidt: Lejeforhold mellem klubben og lejer er en forretningshemmelighed og det 
kommer ikke medlemmerne ved.

Punkt 6. Indkomne forslag

a. Forslag fra medlem nr. 254 fra Steen Rasmussen vedrørende 
renovering af slæbestedet. 

Forslag  nr. 1   til separat afstemning.
Reparation med indsættelse af  et stk. nyt skinne   ifg. tilbud   kr.  37.000,--
To gange foretaget dykkerundersøgelse  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,--
Exstra bevilling til separat afstemning                                                                kr.  15.000,--

Med denne reparation af skinnerne og montage af en ny wire,  vil slæbevognen igen kunne 
køre på skinnerne.   Men jeg mener stadig som tidligere nævnt,  at vi bør ændre på chassis og 
måske Hjul, som vist på tegningen.

Derfor forslag nr.  2   til efterfølgende 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,--

Jeg er af den opfattelse, at slæbestedet 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.

Forslag  nr. 3  til afstemning

På spørgsmålet om hvad det skal koste at 
benytte slæbestedet. Mit forslag kunne være 
kr. 75,-
pr. døgn.  Men samtidig, at indtægten spares 
sammen på en konto til etablering af et 
sandfang.  
Sandfang til imødegåelse af 
bundmalingskravene vil formentlig kunne 
udføres som en delvis medlems- opgave.

Der var en del diskussion om hvilke 
love og regler for miljø og arbejdsmiljø, 
der er gældende på havnen og derfor 
faldt forslaget. Kan tages op til næste 
generalforsamling, når regler og love er 
undersøgt og dokumenteret af 254 Steen 
Rasmussen.

Steen Rasmussen’s forslag blev nedstemt.

b. Forslag til GF fra Søren 
Schmidt angående referater fra 
Generalforsamlinger.
”Udførligt referat skal gøres bekendt 
for medlemmerne inden 30 dage efter 
generalforsamlingen”:
De seneste år er referatet blevet udsendt 
til medlemmerne op til 6 måneder efter 
generalforsamlingen. Dette er uantageligt, da 
det ikke fremmer medlemmernes interesse 
for klubben – tværtimod. Hertil kommer at 
generalforsamlingen 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 beslutningsreferat eller et 
summarisk referat fra formanden ikke givet 
det rette indtryk af hvad der er sket og af, 
hvad der rører sig blandt medlemmerne.
Forslaget blev nedstemt.

3290 Kåre Thomasen Ændringsforslag 
– referatet skal bekendtgøres for 
medlemmerne senest medio juni, da 
referatet skal til gennemgang hos flere 
forskellige instanser i Lynetten og senere 
udsendes i Lynettenyt. 
Ændringsforslag blev nedstemt.

Søren Schmidt - Bemærkninger til Kåre 
Thomsen’s ændringsforslag 
Der går for lang tid med at få sendt referatet 
ud, men er enig i at det er ok at referatet 
sendes ud med Lynettenyt af hensyn til 
økonomi. Dog ikke enig i at tidsfristen skal 
være så lang. Det må være muligt at få 
det gennemlæst og godkendt hurtigere. 
Ændringsforslag til ændringsforslag er at 
referatet skal bekendtgøres senest d. 1/5.

Ændringsforslag til Søren Schmidt’s 
ændringsforslag: 3327Jørgen Beiter: 
Generelforsamlingens beslutninger skal 
føres til protokol og udførligt referat skal 
bekendtgøres inden 1/5 hvert år.

3327 Jørgen Beiter’s forslag blev vedtaget.

c. Forslag til GF fra Poul Borchum 
2098 - Ændringsforslag til 
havnevedtægterne angående 
hjemhavnsbetegnelse. 
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”

Ændringsforslag fra Georg Niemann: 
Ændres til: §6 ” være tydeligt mærket på 
skroget med fartøjets navn og hjemhavn 
”Margretheholm Havn”, Margretheholm Havn 
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eller S/K Lynetten
Ændringsforslag blev nedstemt.

Kommentarer.
3224 Jens  : Iflg sølov skal en båd under 
20 tons hjemhøre under en havn eller by. 
Kunne man ikke lige checke lovene, før man 
beslutter sig
580 Bjarne Hansen. Iflg. skibsregister skal 
der stå skibsnavn og hjemsted.
Alle der står i skibsregistret skal have ændret 
deres navn, hvis dette forslag godkendes.
Lars Frandsen: Iflg. Skibsregister skal 
ordet København fremstå på skib og derfor 
foreslås det at dette forslag ikke tages op før 
alle regler er gennegået. Dette forslag kan så 
tages op til næste generalforsamling.
Forslag blev vedtaget.

d. Forslag til GF fra en gruppe 
medlemmer om tilføjelse til 
Havnevedtægterne  
angående mulighed for bådelaug. 

sælge bådpladser og gør vi ikke det, skal leje 
og kontigent sættes op.
2327 Jørgen Beiter’s modforslag til 
vedtægter paragraf 1: En medejer af en båd,, 
som ikke selv har fast bådplads og som har 
været medlem af S/K Lynetten i min. 5 år, 
har fortrinsret til en fast plads i havnen.
2327 Jørgen Beiter’s forslag blev vedtaget
e: Forslag til GF fra Henrik Gade 
5076 - diverse emner. 
1. Reducering af bemandingen på 

havnen til 2 mand (der er for mange 
ansat på havnen – de skal ikke lave 
håndværksarbejde)

2. Nedlæggelse af klubhus Vest (hvis 
klublokalet i Øst er åbent i hele året 
hvad skal vi så bruge vest til – vi ofrer 
for mange penge på det)

3. Ny bestyrelse idet den nuværende ikke 
overholder lovgivningen mht. Rygelov, 
beboelse i både m.m.

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

på bådene for optimal udnyttelse af 
havnen

6. Både der ikke bliver brugt, sættes på 
land. (vi har for mange pladser optaget 
af både som aldrig sejler, fjern dem så 
der er plads til flere gæster)

Leif 5498: Dine forslag er nedbrydende. Find 
en anden klub hvis du ikke er tilfreds.

Dirigenten valgte at sætte alle forslag til 
afstemning samlet, da de ikke var individuelt 
formuleret. Forslag blev nedstemt

f.  Forslag til GF fra Boris 
Damsgaard 3660 - At Lynetten 
melder sig ind i Dansk 

Herman Wolsgaard-Iversen medl.nr. 3829, 
Mads Stampe Lindeløf medl.nr. 4049 og 
Niels Bjørn Pedersen medl.nr. 4479,Georg 
Niemann medl.nr. 7901:
Forslaget var i LynetteNyt angivet i et 
format, der gjorde det svært at læse, et mere 
forenklet forslag var blevet udleveret ved 
ankomsten til GF.
Forslaget nedstemt.
Niels Bjørn Pedersen: Forslaget handler 
om indskud og pligtarbejde og om at få 
fremtidige procedurer for både, med flere 
ejere. Det vil gøre det nemmere for unge 
med bådfællesskab.
Svend Fischer: Godt forslag, men ændre 
bådlaug til 3 istedet for 2. Afsnittet for unge 
og studerende – hvad med pensionisterne, 
de skal også omfattes.
2327 Jørgen Beiter: Er modstander af 
forslaget, da det  har 2 formål:  
1. At sikre at medejer af båd kan beholde 
havneplads, hvis anden ejer falder fra   
2. At man kan unddrage klubben for penge. 
Hele grundlaget for klubbens økonomi er at 

Fritidssejler Union. 
Det foreslås, at SK Lynetten indmelder sig 
i Danmarks Fritidssejler Union - herefter 
kaldet DFU.
Den samlede udgift for SK Lynetten vil være 
et kontingent for et klubmedlemsskab d.v.s.  
195 kr. pr. år – og det har været uændret i de 
sidste 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 samarbejdspartner 
- forsikringsselskabet YachtPool - opnås 
særdeles lave præmier på kaskoforsikringer 
for fritidsbåde.
Forslag blev vedtaget.

g. Forslag til GF fra Jørgen Beiter 
3327 - Om benyttelse af klubhus 
øst.

Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen 
senest fra udløbet af nugældende 
forpagtningsaftale at drage omsorg for, at 
Klubhus Øst kan benyttes af medlemmerne 

Der stemmes
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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 benytte huset med 
alle dets faciliteter efter klubhusudvalgets 
bestemmelse.
2327 Jørgen Beiter: Pt. er det ikke muligt at 
komme ind i klublokalet eller Bestikket og da 
dette er vores klubhus, som er købt kontant, 
skal vi have mulighed for at benytte det hele 
året. 
5248 Michael Toppenberg: Iflg ny husorden 
fra januar 2011 har der været adgang til 
klubhus og Bestikket via medlemskortet. 3 
tilfældige kort er testet og de virker alle. 
Lagunen og køkkenet er spærret med alarm. 
Ca. 25% af medlemskortene er der fejl på, 
som gør at de ikke virker i klubhuset. Ca. 
300 har stadig ikke hentet deres kort og kan 
derfor slet ikke komme ind nogen steder. 
Dem der allerede har hentet kortet, har 
desværre ikke fået at vide, hvad de skal gøre 
for at aktivere deres kort. 

der ikke er åbent hele året.
4097 Bodil Vestergaard: diskuterer vi 2 
forslag ?
Michael: Lad os tage det med køkkenet/
forpagter senere i et udvalg. Vi skal have 
debatten. 
Lad os nu koncentrere os om Jørgen’s 
forslag.
2327 Jørgen Beiter: Korrekt, at forslaget gik 
på at vi ikke kunne kom ind i klubhuset. Det 
har jeg nu fået at vide at vi kan. Beskrivelse 
af hvordan man gør med de adgangskort 
bedes offentliggjort i næste Lynettenyt. Ser 
frem til at der bliver nedsat et udvalg og 
derfor trækker jeg mit forslag.
Modforslag:  
3905 Inge Andersen: Hvis vi ikke har en 
forpagter, sparer vi mange penge og så kan 
vi styre det selv og evt. leje lokalerne ud til 
konfirmationer o.lign. Stiller modforslag om 
ikke at have en forpagter.
Modforslaget blev nedstemt.
h. Forslag til GF fra 
Havneudvalget om Ny 
elinstallation på broerne

Tilstedeværelsen af forpagter og 
medlemmernes adgang til lokalerne har ikke 
noget med hinanden at gøre. Det ene er ikke 
betinget af det andet.
2327 Jørgen Beiter: Det er stadig ikke muligt 
at få kaffe eller te, når køkkenet er lukket.  
5248 Michael Toppenberg: Der er et lille 
tekøkken som kan bruges. Derudover 
kan man altid bruge køkkenet i det andet 
klubhus. I løbet af foråret dannes et udvalg, 
som skal gennemgå ny forpagtningsaftale 
med restauratør. Og lad os tage denne 
diskussion senere.
3290 Kåre Thomsen: Pga priser og maden’s 
kvalitet kan det ikke betale sig at holde åbent 
hele året. Restauratøren er en fantastisk kok, 
men ikke så god en forretningsmand
4149 Lars Frandsen: Jørgen Beiter 
bør trække sit forslag, da der ikke er 
sammenhæng mellem forpagter og adgang 
til lokalerne.
Georg Niemann: Sur over det forslag – det er 
så svært at finde en forpagter og det kræver 
så meget. 
2327 Jørgen Beiter: Ved godt, at der ikke er 
sammenhæng, men dette forslag er stillet for 
at få en debat om det at have en restaurant, 

Nyt el-anlæg
Havneudvalget har udarbejdet både skriftligt 
forslag som er med i LynetteNyt. Desuden 
lavede 7914 Bjarne Mathiessen en flot 
præsentation af projektet på storskærm. 
Oplæg og udstyr har desuden været med på 
medlemsmøde i januar.
Bestyrelsens forslag til 
finansiering af nyt EL-system:
Bestyrelsen foreslår hermed, at det 
besluttede nye EL-system finansieres 
således:
•	 Der opkræves et ekstraordinært 

kontingent på 300 kr. hvert halvår i 
2012 og 2013

•	 Dette kontingent opkræves ved at øge 
den nuværende opsparing på 100 kr. 
pr. halvår til 400 kr.

•	 Der opkræves således i alt 1.200 ekstra 
pr. medlem.

•	 Restbeløbet dækkes ind ved at trække 
på klubbens opsparede kapital.

•	 Bestyrelsen bemyndiges til at 
mellem-finansiere ekstraordinært fra 
formuen indtil alle de ekstraordinære 
kontingenter er opkrævet..

Selv om man er bestyrelsesmedlem, kan man godt smile

Ingen generalforsamling uden fadøl
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Oversigt over finansiering:
Estimeret udgift til nyt anlæg -1.600.000
Ekstraordinær indbetaling
1000* 1.200 1.200.000 
Årets overskud 2011 171.000 
Træk på formuen 229.000
Balance  0

Dette vil medføre, at det ikke burde være 
nødvendigt at trække yderligere beløb fra 
driften.

Kommentarer: 
4149 Lars Frandsen: Er den estimerede 
holdbarhed for det nye anlæg også 20 år ?  
7914 Bjarne Mathiessen: Ja.

Svend Fischer: Er nye stik med lås ? og Skal 
medlemskortet tømmes for penge hver gang 
man sejler ? 
7914 Bjarne Mathiessen: Ja og alle skal tage 
sit kabel med når man sejler. Du kan også 
sætte lås på kablet, så en tyv ikke kan stjæle 
det, når du ligger i haven. 
Ja, stander skal tømmes for penge hver 

3650 Lars Christiansen: Er der andre 
udbydere af denne løsningstype. 
Bjarne Mathiessen: Ja, vi har fået 2 tilbud. 
Dette og et tilbud mere, der resulterer i at vi 
skal installere nyt låsesystem og det bliver 
væsentligt dyrere.

John Christensen: Tilbuddet på 1,2 er 
det et fast skriftligt tilbud, hvor det er nøje 
beskrevet eller er det et overslag ? 

Bjarne Mathiessen: Tilbuddet er skriftligt 
og det ønsker havneudvalget at acceptere. 
Eneste ekstra regninger er de 2 stk. på 
henholdsvis kr. 22.000 og kr. 25.000, som 
tidligere beskrevet. 

5222 Finn Christensen; Kan det svare sig 
at installere el på broerne, når de snart skal 
udskiftes? 
7914 Bjarne Mathiessen: Broerne kan godt 
renoveres, selvom der er nye standere.

2917 Flemming: Hvad vil det koste at 
vedligeholde kortstander /betalingsautomat ? 
7914 Bjarne Mathiessen: Det ved vi ikke på 
nuværende tidspunkt, men det vil indgå i 
driftsomkostningerne. 

7763 Jens Andersen: Vi må diskutere dette i 
ro og mag ,vi skal have lov til at tale. Dirigent 
er for streng.
7914 Bjarne Mathiessen: Det nederste stik 
kommer 80 cm over broen og det er en 
væsentlig sikring – hele kassen er lukket 
i bunden, så havgus ikke kan komme ind. 
Standers elektronik er beregnet til udendørs 
brug.

5150 Ulrik Holt: Har indlæg foranlediget af 
medlemsmøde i januar.
Der er i dag 2 forsyningskabler som forsyner 

9 broer.
Forsyningsstedet ligger f.eks 475 meter fra 
bro 1 og da broerne er lange er der kun 220 
Volt tilbage og kommer der flere standere, så 
kommer vi helt ned på 206 Volt yderst på bro 
1 og det kommer til at gå meget langsomt 
med at brygge kaffe. Vi kan intet gøre pga. 
den lange afstand til forsyningsstedet.
Det er omkostningsfuldt at forstærke dette 
net med en transformer station til ca. kr. 
500.000.
Jeg er i tvivl om vores net kan klare 
belastningen. Tror desværre ikke at jeres 
budget på 1,8 holder. 13 amp. tror jeg ikke 
kan holde.

4794 Bodil Vestergaard: Husk indledningen 
til dette forslag, for alternativt skal der bruges 
kr. 500.000 på renovering + kr. 150.000 til 
gratis strøm. Det gør også havnen attraktiv 
for gæstesejlere.

3327 Jørgen Beiter: Vi kan ikke vedtage 
dette, uden at vide hvordan det skal betales.
Jeg foreslår at hvert medlem betaler kr. 510 
2 gange og så er det betalt.

Ole Nielsen: Lyder som om vi stemmer om 
en blanko check. 

2098 Poul Borchum: Vi har fundet et kabel 
ved bro 5 og bro 9 som kan kobles op til 
hovedforsyningen, så jeg er tryg ved at der 
er strøm nok.

Henrik Gade stiller modforslag om at 
vandstander tages med, så man betaler for 
det vand, som man har brugt. 
Forslaget blev ikke vedtaget.

Havneudvalget’s forslag blev vedtaget.

gang man sejler. Når du kommer retur finder 
du et stik og sætter dit kabel i – der er stik 
til alle.

1987 Søren Schmidt: Er der mulighed for 
at sætte kort ind i standeren for at trække 
penge ud ?
Bjarne Mathiessen: Ja, du sætter kortet ind i 
standeren og trækker pengene ud. 

Poul Borchum: Hvad er strømtaksterne? 
Foretager klubben en mellemliggende 
investering og så betaler brugerne for resten 
via deres kort ? 
Georg Niemann: Man må kun tage den 
takst som el selskaberne har sat. Man 
må ikke selv lægge ekstra afgifter på, så 
klubben foretager ikke en mellemliggende 
investering.

5798 Leif Tvede: Der er rigtig mange, der har 
købt betalingsstik – får vi de penge tilbage ? 
648 Bjarne Karlsen: I henhold til beslutning 
på Generalforsamlingen i 1998 kan man ikke 
få penge retur for betalingsstik, ved afgivelse 
af stik.

Det kan være svært at forstå, hvad de unge siger
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Punkt  7. Valg af bestyrelses-
medlemmer og suppleanter 
jævnfør vedtægternes § 11

Formand 
Georg Niemann genopstiller
Georg Niemann er valgt

Juniorformand - genopstiller
Lars Vestergaard genopstiller
Lars Vestergaard er valgt
Kapsejladsformand - genopstiller
Rahlf Nielsen genopstiller
Rahlf Nielsen er valgt

Havneformand
Bjarne Carlsen- genopstiller 
Bjarne Carlsen er valgt

Bestyrelsessuppleant – på valg for 1 år 
(håndsoprækning)
Helge Henriksen genopstiller 
Helge Henriksen er valgt

Kasserersuppleant – på valg for 1 år
Jacob Lefevre genopstiller ikke
Poul Borchum stiller op 
Poul Borchum valgt

Punkt 8. Valg af statsautoriseret 
revisor
Ole Schou genopstiller
Ole Schou er valgt

Punkt 9. Valg af kritisk revisor og 
revisorsuppleant
Jens Hejlesen fortsætter som kritisk revisor
Jørgen Beiter genopstiller for en periode på 
2 år
Inge Andersen stiller op som 
revisorsuppleant
Jørgen Beiter blev valgt som 
kritisk revisor for 2 år
Inge Andersen er valgt som 
revisor suppleant

Punkt 10. Valg af redaktør og 
webmaster
Jacob Lefevre genopstiller
Jacob Lefevre er valgt som 
redaktør
Lars Frandsen genopstiller 
Lars Frandsen er valgt som 
webmaster

Punkt 11. Eventuelt
Leif Tvede: I Bestikket er der kun et lille 

tekøkken – kunne det ikke bliver renoveret 
og lavet større.
Du kan få gratis medlemsskab af DSRS 
(Dansk Søredningsselskab) resten af 2012 
– Se mere i LynetteNyt fra februar 2012 

Minerne var til tider alvorlige ... ... men der blev også tid til et smil.

· Bådkaleche

· Hynder

· Sprayhood

· Bompresenning

· Bøjler + beslag
Erik Mortensen

Kirstinehøj 25 B, 2770 Kastrup

Tlf. 32 58 47 47
im@imsadelmager.dk

HUSK, at tilmelding skal ske senest 31/3 
2012 for at det bliver gratis for 2012.

Underskrift:
Dirigent Peter Andersen

Sejlklubben Lynetten er 
kommet på Facebook
Scan QR-koden med din smart-
phone og kom direkte til Ly-
nettens side på Facebook.
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Åbningstider forår/sommer
Alle dage 11:00 til 22:00 (køkken til 21:00)

Frokost 11:00 til 16:00
med mulighed for lune retter, smørrebrød, sandwich m.m.

 

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

 

14-04 Standerophal  
Indvielse af redningsbåd. Besøg af redningsfartøjer, politi og brandvæsen.
Loppemarked, auktion, foredrag om klubben, kanonskud og demonstration-
er. Stort koldt bord og senere gammeldags oksesteg til medlemspris
KongTrio spiller 3 sæt til kl 23:00. Tilmelding til restauranten

12-05 Damefrokost
Restauranten serverer frokost for klubbens piger, damer, fruer - og veninder 
Kun adgang med stor og prydefuld Lynettehat. Sømænd ingen adgang før kl 
17:00. Forret, brunch og dessert kaffe og kage til medlemspris
Tilmelding til restauranten

23-06 Sct Hans    
Gril og salatbar på terrassen til medlemspris. Cecilie Svendsen’s kvartet spiller
Tilmelding til restauranten

18-08 Strandbar
Terrassen omdannes til strandbar. Grill og salatbar. Øl og gode vine. Cocktails 
i sommervarmen - medlemspris. Musik – måske band - på terrassen
Tilmelding til restauranten

15-09 Vin og Gourmet
Restauranten præsenterer en 4-retters Michelin-menu - til medlemspris. Vin-
smagning af udsøgte vine fra landets absolut førende vinhuse. Nova Blue 
spiller vokaljazz. Tilmelding til restauranten

27-10 Oktoberfest
Øl, svin og skind smages af folket – til medlemspris. Discotek for alle, der kan 
røre sig. Tilmelding til restauranten

17-11 Standerned
Taler, lynettesæt. Tilmelding til restauranten

02-12 Banko
Jan-Erik Messmann afholder banko. Restauranten serverer middag - til 
medlemspris. Tilmelding til restauranten

09-12 Julefest
Fest for børn og juleglade i alle aldre – til medlemspris. Juletræ, julemand og 
juleband. Tilmelding til restauranten

Det er nødvendigt at tage forbehold for fejl og mangler – men efter festudvalgets bed-
ste skøn bliver ovenstående årets program.

Lynettens festkalender 2012

Selskaber: 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.

Dagens ret fra kl. 17 
kun kr. 89,-
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PP - B
ID-nr. 47471Aktivitets-

kalenderen

11.04. Medlemshøring om Restauranten
 kl. 19.00 i Bestikket
13.04. Seneste tilmelding til Sejlerskolen
14.04. Standerhejs kl. 15
14.04. Maritimt loppemarked
15.+21.+22.+28.+29.4. Klargøring af
 skolebådene
17.04. Introduktionsaften til kapsejlads,
 kl. 19.00 i Bestikket
01.05. Årets kapsejladser starter kl. 19.00
07.05. Sejlerskolen: Praktisk sejlads
 begynder
17.-19.8.  Sejlerskolen: Store sommertur
29.09. Sejlerskolen: Praktiske prøver

Adresseændring 
Vi får næsten dagligt breve og med-
lemsblade retur grundet forkert ad-

resse, så er du flyttet/flytter  – send en 
mail til kontoret på info@lynetten.dk 


