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Året der er gået har været præget af 
stor aktivitet. De primære opgaver 
har været det nye el-system og to  
broer, der er blevet renoveret. I den 
anledning vil jeg gerne sige tak til 
alle de mange frivillige og pligtarbej-
derne, som alle som en har ydet en 
stor indsats.

På personalesiden kan nævnes, 
at havneassistent Casper valgte at 
stoppe for at søge nye udfordringer. 
Det har trukket veksler på det øvrige 
personale, her kan især nævnes hav-
neassistent Thomas.

Nu har vi ansat en ny havneas-
sistent, som hedder Lars. Han er 
uddannet tømrer og desuden fuldt 
oplært i bådhåndtering.

Som sagt har året været præget af 
installering af det nye el-system. Der 
har været en del børnesygdomme, 
men de ser ud til at være løst nu. 

Dette projekt har 
trukket veksler på 
såvel personale 
som havneudvalg, 
og jeg kan kun 
rose leverandør og 
håndværkere for 
den gode service 
de har ydet under 
projektet samt den 
forståelse for den 

måde Sejlklubben Lynetten er skruet 
sammen på. 

Jeg vil også gerne 
benytte lejligheden 
til at rose medlem-
merne for den for-
ståelse, der er blevet 
udvist under el- og 
bro-projekt, langt 
de fleste har taget 
de gener, det har 
medført, med godt 
humør. Når det så 
er sagt, så har der 
været enkelte, der 
har været direkte 
ubehagelige over 
for pligtarbejdere 
og håndværkere, 
selv om de som ud-
gangspunkt kun udfører det, der er 
bestemt af enten generalforsamling, 
bestyrelse, havneudvalg eller hav-
nechef. Hvis man er utilfreds, nytter 
det ikke at lade frustrationerne gå 
ud over en stakkels pligtarbejder el-
ler håndværker, de er i sagens natur 
sagesløse.

Pludselig besluttede Københavns 
Energi, at der skulle graves et bio-
gasrør ned på sydmolen. Det betød, 
at havnen og pligtarbejderne fik 
rasende travlt med at flytte stativer 
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Båden stod med mast på bukke, den 
væltede over i to andre både, hvoraf 
den ene fik en større skade, mens 
den anden fik mindre skader. Sagen 
ligger nu hos Codan, der har afvist, 
at det er sejlklubben, der har gjort 

noget galt, så nu er det en sag mel-
lem de to forsikringsselskaber.   

Vores gamle traktor kunne ikke 
mere, så vi fik af bestyrelsen bevilget 
penge til at indkøbe en ny maskine, 
valget faldt på en bobcat. Dette har 
vi ikke fortrudt, idet den har vist sig 
at være utrolig effektiv.    

  

fra sydmolen, men hvor skulle de 
smide stativerne?? Det blev på plads 
C og D. Der var rigtigt mange gamle 
stativer og stativer, der ikke var 
mærket med medlemsnummer. Sta-
tiver uden medlemsnummer og de 
stativer, der var i for dårlig stand, er 
blevet kasseret. Resten er kørt tilbage 
på sydmolen.

Bådhåndteringen har også taget 
en del af personalets tid 
igen i år. Alt i alt har det 
været et fornuftigt år uden 
de store problemer, det 
skyldes dels vores dygtige 
personale, men også for 
en stor del, at medlem-
merne er blevet dygtigere 
til at være klar til den 
aftalte tid og blive hurti-
gere til at spule bunden af 
bådene.

Der har været en enkelt 
episode med en væltet 
båd, der stod på østmolen. 

Som regel spørger webmaster og re-
daktør efter at få en kopi af året tale 
fra standerhejsning eller standerned-
hal. I denne omgang bliver det så 
lidt i omvendt rækkefølge, for dette 
indlæg er først skrevet efter at vi af-
holdt den dejlige standernedhalsfest 
med efterfølgende Mortensaften and.

Men dispositionen er dog den 
samme, for det er nu engang den 
samme sæson der er gået. Det er 
også de samme udfordringer der 
dukker op på vores vej.

Vejret skal jo altid have et ord med 
på vejen og i år har det så endnu 
en gang været trist affære. Der var 
selvfølgelig nogle gode dage og hvis 
vi skal være ærlige, så var det også 
rart, at der var en del vind til at fylde 
vores sejl. Hvis man altså har nogen 
sejl, der er jo også mange motorbåde 
i Lynetten,

2012 blev så året hvor vi fik ved-
taget og monteret vores nye EL-
system. Jeg synes godt, at vi kan 
tillade os at rose Ole Nissen og det 
øvrige personale for at fået gen-
nemført opstillingen stort set uden 
at nogen har måttet mangle strøm 
i ret mange timer. I oktober kom så 
også den såkaldte ”Cash-loader” på 
plads. Herefter skal man huske at få 
ladet sit medlemskort op med et pas-
sende beløb, som man kan overføre 
til den nærmeste stander ved båden. 
Inden man kan det skal man så også 
lige se at få hentet medlemskortet 
på kontoret. Når man henter kortet, 

skal man huske 
at medbringe et 
bevis på at man har den lovpligtige 
forsikring på båden.

Fra starten af, har vi haft nogle 
”børnesygdomme” i den forstand, at 
et antal medlemskort ikke kan læses 
på cash-loaderen. Det har vist sig, at 
de fleste af disse sygdomme kan ku-
reres, ved at få kortet opdateret. Det 
kan man selv gøre ved at holde kor-
tet hen foran det ”kontrolpunkt” der 
er ved siden af døren ind til klubhus 
Øst på den side, der vender væk fra 
havnebassinnet. Men disse små kva-
ler er, i mine øjne, ikke noget der har 
ødelagt oplevelsen af et velgennem-
ført projekt. Nu kan vi så glæde os 
til at nyde at alle kan få adgang til 10 
A strøm på en måde hvor man kun 
betaler for det man selv bruger. 

Ved fremlægningen og vedtagel-
sen på generalforsamlingen blev 
det oplyst at alle ville få adgang til 
gratis strøm i installationsperioden. 
Men de, som har haft egen måler i 
det gamle system har desværre fået 
en afregning, der angiver at den 
periode som de er opkrævet for går 
helt frem til oktober, men det er 
selvfølgelig ikke korrekt. Alle må-
lere er aflæst på det tidpunkt hvor 
måleren er koblet fra og fra den dag 
har de haft gratis strøm som alle an-
dre. Medlemmer, som ligger på bro 
5-9 og som har haft egen måler har 
imidlertid betalt for strøm helt frem 
til august måned, mens de fra bro 

Årets gang i Lynetten
Formandens tale ved standernedhal



6 Lynettenyt/1 . februar 2013 7Lynettenyt/1 . februar 2013

1-4 har sluppet allerede fra juni - juli. 
Det har bestyrelsen besluttet at kom-
pensere dem for med et beløb sva-
rende til et teoretisk forbrug i disse 
2 sommermåneder, beløbet vil blive 
fraregnet i den næste opkrævning til 
foråret.

I 2012 har vi også fået renoveret 
bro 2 og 4 med ny belægning, skilte 
og generelle forbedringer. Da bro 8 
blev renoveret i 2011 gjorde vi nogle 
erfaringer, som vi har taget med 
ved planlægningen af de nye broer. 
Under arbejdet har vi haft meget 
stor glæde af medlemmer, der har 
aftjent noget af deres pligtarbejde, 
men bestemt har vi også haft stor 
glæde af nogle medlemmer, som 
forlængst har aftjent deres timer og 
meget mere til. Også over vinteren 
og foråret 2012-2013 planlægger vi 
at få renoveret endnu flere broer og 
der er allerede indkøbt materialer. 
Intentionen var at nå 3 broer i denne 
periode, men jeg skal senere nok 
komme ind på hvorfor vi måske æn-
drer disse planer.

Vores forpagter af restauranten har 
desværre valgt at opsige sin kontrakt 
til årets udgang. Jeg ved jo, at der er 

mange meninger om dette arrange-
ment, men det er nu de færreste, der 
ikke vil give mig ret i, at standarden 
på maden har været højere end vi 
har været vant til. Så jeg vil person-
ligt sige Rasmus og Tanja tak for 
nogle gode år. Nu har bestyrelsen så 
nedsat et udvalg, som skal søge at 
finde det unikum som kan gøre alle 
tilfredse med fantastisk mad til lave 
priser og åbent hele året. I mine øjne 
en svær opgave, så jeg ønsker udval-
get masser af held med opgaven.

I dagene op til den dag, hvor der 
skulle holdes standernedhal, kom 
der nogen meget frustrerende mel-
dinger om, at den havnetunnel, som 
alle så småt var begyndt at betragte 
som teatertorden, nu pludselig alli-
gevel ser ud til at blive til en realitet. 
Hvad man ellers synes om, at der 
bliver lagt endnu mere asfalt ud til 
bilkørsel, er jo et personligt spørgs-
mål, men truslen om at projektet 
nemt kan hænde at skade havnen 
meget, er nok foruroligende for alle. 
Der er en risiko for, at pladserne i 
havnen fra bro 2 og helt til bro 9 skal 
nedlægges for at give plads til byg-
geriet. Det er svært at forestille sig, 

Fra Snecup 2. juledag 2012

at det vil blive tilfældet, blandt andet 
i kraft af, der nu netop er bygget nye 
boliger umiddelbart op til netop dis-
se broer. Men med disse potentielt 
alvorlige trusler kan det se ud til at 
en renovering af nogen af de truede 
broer kan ende som en dårlig inve-
stering, så det kunne nok blive nød-
vendigt at genoverveje disse planer.

Bestyrelsen forsøger selvfølgelig 
at fremskaffe mest muligt viden om 
situationen og i bedste fald også at 
påvirke projektet. By & Havn som vi 
har lejet grunden af, ved i øjeblikket 
ikke noget og i avisartiklerne ser det 
ud til, at heller ikke den ansvarlige 
borgmester bliver taget med på råd, 
så hvor stor vores indflydelse kan 
blive er noget usikkert.

Efter disse mange ord, kunne alle 
fornøje sig med en hyggelig efter-
middag i klubhuset.

Årets gang i Lynetten 2012 
kapitel 2 
Sagernes stilling gjorde, at Lynet-
teNyt i efteråret blev aflyst, der var 
simpelt hen ikke nok materiale. Det 
gjorde så, at første kapitel på visse 
punkter nu er lidt ”forældet”, så 
derfor vil jeg lige tilføje et par ekstra 
bemærkninger her i januar 2013. 

Vi ved nu en del mere om den 
eventuelle havnetunnel og det har 
jeg skrevet et andet indlæg om på 
hjemmesiden og andetsteds i dette 
blad. Men det fik også den konse-
kvens, at vi for en tid var meget i 
tvivl om hvorvidt vi skulle fortsætte 
vores renoveringer og almindelige 
vedligeholdelse. Så planen om at re-
novere en bro i efterårssæsonen blev 

ikke gennemført. Efter mange over-
vejelser er vi nu dog kommet til den 
konklusion, at det jo ikke nytter, at 
havnen går i stå og vi vil derfor her i 
foråret, så snart vejret tillader det, gå 
i gang med at renovere broer igen, vi 
når dog nok kun 2 broer som i 2012. 
Store projekter, som at opsætte en 
dyr automatisk bom ved indkørslen, 
har vi dog fortsat sat på standby. 
Opbakningen på medlemsmødet 
til en sådan bom var nu også ret så 
lunken, selvom det fra vores side var 
lagt op til at være et af de helt store 
emner på mødet.

Vi vil også i løbet af 2013 prøve at 
forbedre vores sikkerhed, så vi kan 
leve op til kravene i det initiativ, som 
FLID (Foreningen af Lystbådehavne 
i Danmark) har søsat, nemlig ”Sikker 
Havn”. Det betyder flere stiger på 
broerne, bedre mærkning af disse og 
flere tilsvarende tiltag.

Indendørs går vi nu snart i gang 
med at renovere lidt på vores toilet-
faciliteter. Blandt andet er hånd-
vaskene slidt ned og samlet set vil 
medlemmerne møde nogle mere 
friske lokaler når solen begynder at 
bage ned i mere end 3 timer.

Anstrengelserne for at finde et uni-
kum til at forpagte vores restaurant, 
har så heldigvis båret frugt, således 
at restauranten kan åbne igen 1/3 
2013. Birgitte og Anne holder en 
åbningsreception 2/3 og vi håber at 
mange vil dukke op der og i særde-
leshed håber vi, at hele klubben vil 
bakke op om dem både til hverdag 
og fest.

Georg Niemann
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Vores restauratør, Rasmus 
Svensson, har efter næsten 
4 år i Lynetten valgt at 
opsige sin forpagtnigsaf-
tale. Vi skilles i den bedste 
forståelse, og Sejlklubben 
Lynetten ønsker Tanja og 
Rasmus rigtig hjertelig 
held og lykke fremover og 
takker for de mange fine 
og herlige kulinariske op-
levelser.

Bestyrelsen har sidst i 
december indgået ny aftale 
om forpagtning med Bir-
gitte Lundt, der har mange 
års erfaring bag komfuret. 
Birgitte er ægte bornhol-
mer - og de velunderret-
tede kilder siger, at Birgitte 
simpelthen er ”Bornholms 
absolut bedste madmor”… 
- så nu er der noget at leve 
op til.  Det er aftalt med 
Birgitte, at restaurantens 
tilbud skal være varieret, 
skal målrettes brugernes 
behov og løbende skal æn-
dres i takt med årets gang i 
sejlklubben.

Fra
restauratør 
til madmor

Eksempler på festmad fra vo-
res nye restauratørpar

 Birgitte vil i praksis drive restau-
ranten sammen med Anne Lorentsen 
og det vil være dem, vi ser til daglig.

Forår og efterår vil vi gerne have 
noget enkelt og solidt sejlerhånd-
værksmad. Om sommeren vil vi 
have noget jævn og almindelig sej-
lerkost, og der skal være plads til at 
give den ordentlig gas, når der skal 
festes med familien. Anne og Birgitte 

Åbningsreception!
 

Medlemmer, venner og forretningsforbindelser inviteres 
hermed til åbningsreception i restauranten

Lørdag den 2. marts kl. 14.00

Vi byder på et lille glas og en smule "snask" og fejrer, at vi 
har overtaget forpagtningen af restaurant Lynetten.

Mange hilsener
Birgitte og Anne

Madmødre

har derfor sammensat et menukort, 
der forhåbentlig kan tilfredsstille 
selv den aller mest kræsne Lynet-
tesejler – og hvis ikke, så det kan det 
bare laves om.

Sejlklubben Lynetten byder her-
med velkommen til det nye restaura-
tørpar ”Birgitte og Anne”.

Klubhusformand
Michael Toppenberg
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TURUDVALGET 
arrangerede tre 
ture i sommer-

perioden i 2012, nemlig Pinsetur, 
Dragørtur og havnerundfart. 

Pinsetur til Råå
Pinseturen blev gennemført lørdag 
den 26. og søndag den 27. maj.

Vi holdt skipper- og deltagermøde 
med velkomstdrik kl. 15:00 på terras-
sen og fik fordelt dagens opgaver.

Vi havde aftalt med Råå Sejlklub 
og Sundby Sejlforening at både Sejl-
klubben Lynetten, Sundby Sejlfor-
ening og Dragør Sejlklub kunne dele 
klubhuset i Råå og med vores 47 del-
tagere med 22 både samt Sundbys og 
Dragørs lignende antal var vi oppe 
på over 120 deltagere og 60 både.

Overalt i havnen sås Lynettens, 
Dragørs og Sundbys standere va-
jende fra masterne.

De tre klubber fordelte sig i og 
omkring klubhuset. Vi dækkede op 
på terrassen med en fantastisk ud-
sigt over havnen. Grillen var klar kl. 
18:00, og klubben var vært ved kød, 
pølser, øl, vin, vand og grillkul, og 
alle glædede sig over det gode vejr.

Senere rykkede vi indenfor til 
kaffe m.m. Vi havde hørt, at Dragør 
ville komme med et par musikanter, 
hvilket dog viste sig at være et helt 
orkester, som spillede lidt at hvert og 
senere blev der også tid til dans. Inge 
og Jens Benny havde tilbudt at spille 

hele aftenen, men ønskede ikke at 
spille under de givne omstændighe-
der. Ærgerligt, specielt når jeg tæn-
ker på, hvor gode de er. 

Søndag morgen mødtes vi til mor-
genmad og oprydning. Klubben 
leverede morgenbitter til vores med-
bragte morgenbrød. Igen var vejret 
med os, og flere valgte at blive i Råå 
og nyde vejret mandag med.

Tak til Råå Helsingborg Sejlselskab 
(RHSS) for lån af deres dejlige klub-
hus.

Tak til Dragør Sejlklub og Sundby 
Sejlforening for godt samarbejde og 
hyggeligt samvær.

Dragørtur
Den næste tur gik til Dragør lørdag 
den 25. og søndag den 26. august, 
dog var der flere af deltagerne, som 
i det gode vejr sejlede til Dragør 
allerede om fredagen, hvilket gav 
mulighed for fælles hygge i cockpit-
tet om aftenen.

Om lørdagen var der rejst et stort 
telt på havnepladsen, hvor Dragør 
fejrede Sildens dag.

Der var sort af mennesker, som 
skulle spise sild og nyde de forskel-
lige orkestre, som spillede.

Ved frokosttid provianterede vi 
frisk tillavede sild og dækkede op til 
det helt store sildebord.

Til sild hører øl og snaps, og der 
var adskillige varianter at vælge i 
mellem, idet deltagerne medbragte, 

Beretning fra Turudvalget 2012
Af Kaare V. Thomsen 
Turformand

hvad de havde på lager.
Vi havde lånt Dragør Sejlklubs dej-

lige klubhus, og vi havde god plads, 
der kunne have været mange flere 
deltagere.

Hen mod aften mødtes vi til op-
tænding af grill og spisning. Vejret 
var mildt, blot med en smule små-
regn, hvilket dog ikke kunne forhin-
dre os i at grille de medbragte bøffer.

I baggrunden spillede orkestret 
ovre på midtermolen i sildeteltet.

Det blev en hyggelig aften, med 
god tid til at udveksle sommerens 
sejleroplevelser og andre gode histo-

rier.
Søndag morgen mødtes vi til mor-

genmad og fælles oprydning, hvor-
efter de første tog afsked.

Tak til Turudvalget for endnu en 
god indsats og en god tur.

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

Havnerundfart og middag i restau-
ranten
Lørdag den 29. september havde vi 
lejet en overdækket havnerundfarts-
båd og tog det meste af Københavns 
havn rundt med den kendte arkitekt 
Bo Christiansen som guide. Bo for-
talte om alt det nye og de store for-
andringer, som er sket i Københavns 
havn. På turen, som varede ca. 2 ti-
mer, nød vi de medbragte sandwich 
med tilhørende øl og vand.

Jeg er sikker på at de lidt over 50 
deltagere glædede sig over turen og 
Bo’s utroligt store viden om havnen.
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Efter havnerundfarten spiste vi en 
udsøgt middag i vores restaurant, 
hvor vi nød den lækre tre retters 
menu, som bestod af letrøget lakse-
roulade i efterårssalat med æbler og 
valnødder, øl-braiseret nakkekam 
med honningglaserede efterårsurter, 
bouillonkartofler med persille og 
hvidløg samt groft hjemmebagt brød 
med smør og kagebuffet med kaffe/
te ad libitum.

Hertil nød vi husets gode hvid- og 
rødvin, som Turudvalget havde fun-
det budget til at byde lidt af.

Det blev en interessant og hyggelig 
dag og aften.

Såfremt der er interesse for det, 
kan det tænkes, at vi gentager suc-
cesen, idet der konstant sker nyt i 
Københavns Havn, tænk bare på, at 

de nye broer vil være færdige i 2013.

Vi ses i den nye sæson
Jeg vil gerne slutte denne beretning 
med en tak til Turudvalgets medlem-
mer for stor indsats, ikke mindst 
med indkøb, planlægning og opryd-
ning.

Tak til de mere end 100 medlem-
mer og gæster, som har deltaget i 
Turudvalgets arrangementer.

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

Turudvalget glæder sig til at se 
dig som deltager i den nye sæsons 
ture, og skulle du have lyst at være 
medlem af Turudvalget, er du meget 
velkommen.

· Bådkaleche

· Hynder

· Sprayhood

· Bompresenning

· Bøjler + beslag
Erik Mortensen

Kirstinehøj 25 B, 2770 Kastrup

Tlf. 32 58 47 47
im@imsadelmager.dk

Sæsonen startes som sædvanlig med 
udlægning af vores 5 kapsejladsbøjer 
efter grundig gennemgang/udskift-
ning af bøjer, kæder og ankre.

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

Aftenmatch
1. sejlads 1. maj. Efter ønske fra 
sejlerne havde vi også i 2012 valgt 
at sejle på op/ned baner. Der blev 
gennemført 17 aftenmatcher og et 
klubmesterskab bestående af en serie 
op/ned sejladser – i år samlet på en 
lørdag – den 25. august. 

Det ser ud til, at mange kapsejlere 
foretrækker op/ned baner, gerne 
flere i en serie frem for de lidt mere 
kedelige distancesejladser. 

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. 

Årsberetning 2012
fra Kapsejladsudvalget - 

Amagercup
I 2012 forsatte Amager-klubberne 
Sundby, Kastrup, Dragør og S/K 
Lynetten samarbejdet omkring 
Amagercup: Et stævne i juni med 
S/K Lynetten som vært og et stævne 
i september med Kastrup Sejlklub 
som vært. 

For første gang var Lynettens 
stævne i juni en del af Øresundscup 
– en serie af sejladser arrangeret af 4 
svenske og 3 danske Øresundsklub-
ber. Dette set up gjorde virkelig en 
forskel: 35 deltagende både - heraf 
mange store svenske toptrimmede 
kapsejlere. 

Herligt med så mange både til et 
stævne i Lynetten. Svenskerne (og 
vi andre) nød en moleøl og hyggen 
efter sejladsen. Forhåbentlig kan vi 
fortsætte denne stævneform i 2013.

Det samlede Amagercup stævne 
løber lige rundt bl.a. på grund af god 
sponsorstøtte fra Østersøkredsen, 
Quantum Sails, Munch´s Auto og vo-
res lokale Lynettens Bådservice – Tak 
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for det.   
Fine billeder fra juni sejlads 

kan findes på denne adresse – tak 
til Mattias: http://www.flickr.
com/photos/24735664@N00/
sets/72157630159957744/show/

Snecup
Traditionen tro afholdtes Sne Cup 2. 
juledag – denne gang med 7 tilmeld-
te og gennemførende både – også 
her med en del store kapsejlende 
både. Gennemført i frisk vind og sol 
ind imellem.

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

Samarbejde i klubben omkring 
Kapsejlads
Udover medlemmer af kapsejlads-
udvalget har mange andre medlem-
mer bidraget til at få afviklet klub-
bens kapsejladser på en god måde 
– det er vi meget glade for.

Men alderen begynder at trykke os 
lidt, så har du lyst til at være på van-
det sammen med andre sejlsportsin-
teresserede, så kontakt os. 

Kapsejladsudvalget – Rahlf Nielsen  

Afdelingen har haft 
en stabil gruppe af 7-8 
sejlere mellem 10 og 
14 år. Dertil kommer 
flere, som har været 
på prøve, men ikke er 
startet i klubben. Der 

er ingen ambitioner om at vokse 
yderligere, før vi er væsentligt styr-
ket mhp. trænere/instruktører. Der 
er stadig instruktørmangel! Det er 
både et rent praktisk problem og et 
sikkerhedsmæssigt.

Forældrene er flinke til at hjælpe, 
- det forventes også af dem, og flere 
fungerer som instruktører/assisten-
ter/brovagter, når det er nødvendigt. 
Der har været flere dygtige og inspi-
rerende instruktøraspiranter i afde-
lingen i løbet af sæsonen, men fælles 
for dem har været, at de alligevel 
ikke kunne afse de faste aftener til 
træningen. Det er en fortsat udfor-
dring, og alle medlemmer af Lynet-
ten bedes overveje, om de kender 
nogle, der kunne deltage i træningen 
som instruktører!

I hele sæsonen 2012 har vi trænet 
med Optimister og Zoom8, men vi 
ligger også inde med Europajoller 
og Yngling, som dog kræver flere 
og ældre juniorer, end vi har for 
øjeblikket. Når der er for lidt vind i 
forbassinet, går vi på Øresund og får 
mere vind og nogle større søer. Vi 
har også været en tur til Sverige med 
sejlerskolens elever og egne joller på 
slæb. Det var en god oplevelse for 
alle, der deltog.

Fra Dansk Sejlunion har vi haft 

Årets gang i Lynetten JUNIOR!
lånt nogle helt nye tomandsjoller, 
Fevajoller, som er faldet i juniorernes 
smag. Det giver nye udfordringer at 
skulle samarbejde om sejladsen, og 
der er trods alt også sket noget med 
designet, teknologien og materia-
lerne, siden optimister begyndte at 
blive lavet i glasfiber. Det påvirker 
desværre også prisen, som er over 
40.000 pr stk fra ny. Det kræver både 

Fevajolle

Fra junisejladsen
Fotos af Mattias Bodlund
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fundraising og gode sponsorer, som 
vi endnu ikke har haft held med.

Junior er meget interesserede i et 
mere levende jollemiljø i Lynetten. 
Som det også er blevet nævnt i Ly-
nettenyt, så er der en del medlem-
mer, der har anskaffet sig en jolle 
og betaler for at have den placeret i 
havnen, men: hvor meget bliver den 
brugt? Det virker som om de fleste 
joller ligger på pladsen ved slæbeste-
det det meste af året og aldrig kom-
mer ud på søen. Det er da ærgerligt.

Hvis du selv har en jolle liggende 
eller kender en ”passiv” jolleejer, så 
prøv at få rigget til og tage en tur 
med ud på Øresund på onsdage 
hvor Junior! også er ude at sejle. 
Det vil helt sikkert gøre det meget 
sjovere og interessant at have et or-
dentligt felt at sejle op imod, både 
for de voksne jolleejere, men også for 
juniorerne.

To joller er således allerede kom-
met på banen og har været med 
nogle gange sidste år. Vi vil forsøge 
i løbet af vinteren 12-13 at sammen-
kalde alle disse medlemmer for at 
få et mere levende jollemiljø vakt til 
live i Lynetten.

Vinterundervisning
I løbet af vintersæsonen har vi lige-
som sidste vinter et samarbejde med 
Søernes Sejlklub om teoriundervis-
ningen, som afholdes i lokalerne i 
Søpavillionen. ”Hygge og teori” er 
overskriften for vores vinteraftener 
sammen, begge dele er vigtige i ju-
niorarbejdet.  Vi benytter os af Dansk 
Sejlunions nyeste undervisningsma-
terialer med opgaver og diplomer til 
alle niveauer efterhånden som junio-
rerne bliver dygtigere og dygtigere.

Lars Christiansen 

Sejlere, der dykker
Vi sejlere, der også dykker, har mulighed for at organisere 
nogle fælles faciliteter her i Lynentten.
Dem, der er interesseret i det,
kan kontakte mig:

Michael Toppenberg
Klubhusformand
21 94 88 28
mt@e-posthus.dk

Dagsorden
1. Valg af dirigent
 a. Uddeling af 25-års nåle 
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. 5548 Michael Toppenberg om at etablere
 dør mellem bagsiden af bardisken og Skipperstuen
 b. Forslag fra medlem nr. 5548 Michael Toppenberg om stop for
 udlejning af Vestersøhus til private
 c. Forslag fra bestyrelsen: Ændring af havnevedtægternes § 13. 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 Ordinært valg af: 
 a.Kasserer
 b. Sekretær
 c. Sejlerskoleformand
 d. Turformand
 e. Klubhusformand
 f. Én bestyrelsessuppleant
8. Valg af statsautoriseret revisor
9. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
10. Valg af redaktør og webmaster
11.  Eventuelt

Ordinær Generalforsamling
i Sejlklubben Lynetten
Amager Selskabslokaler, Markmannsgade 9-11,  2300 København S

Tirsdag den 26. februar 2013, kl. 19:00
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Konto Navn Regnskab 11-12 Budget 12-13
10195 Kontingenter ialt -1.715.144,00      -1.749.446,88    
10295 Andre indtægter ialt -83.823,08           -64.000,00         
10297 Driftsindtægter Forening -1.798.967,08      -1.813.446,88    

20095 Personale klubandel 367.193,23          373.982,00         
20195 Kontorhold ialt 141.351,97          157.000,00         
20280 Klubudgifter ialt 337.834,21          334.500,00         
20356 Klubhus - øst ialt 483.583,99          538.000,00         
20369 Klubhus - vest ialt 164.993,11          182.000,00         
20395 KLubhus øst-vest ialt 629.171,51          705.000,00         
20495 Lynettenyt ialt 170.487,09          182.975,00         
20595 Festudvalget ialt 87.069,22             206.000,00         
20695 Sejlerskolen ialt 37.900,92             68.700,00           
20797 Kapsejlads ialt 18.691,00             20.400,00           
20901 Juniorafdelingen, ialt 38.650,42             67.000,00           
20995 Turudvalget ialt 24.656,42             27.000,00           
20997 Driftudgifter Forening 1.852.999,00       2.142.557,00     
20998 Drift Forening ialt 54.030,00             329.110,12         

30095 Pladsleje ialt -2.395.184,53      -2.443.088,22    
30195 Pladsleje, øvrige -1.115.842,60      -1.067.200,00    
30297 Driftsindtægter Havn -3.511.027,13      -3.510.288,22    
31190 Bådhåndtering Netto 16.844,85             2.000,00             
31250 El Netto 319.281,12          203.700,00         
31350 Brændstof netto -70.386,49           -190.000,00       
31449 Andre indtægter ialt -89.608,29           -152.461,15       
31470 Andre udgifter i alt 5.440,00               6.000,00             
31498 Havneindtægter ialt 181.571,19          -130.761,15       
31499 Driftsindtægter i alt -3.328.267,94      -3.641.049,38    

40011 Løn omkostninger i alt 1.464.763,20       1.510.026,00     
40095 Almene udgifter i alt 1.592.189,43       1.582.476,77     40095 Almene udgifter i alt 1.592.189,43       1.582.476,77     
40165 Havnemateriel ialt 295.554,32          29.000,00           
40197 Ordinære driftsudgifter ialt 3.352.595,00       3.121.502,77     
40295 Vedligeholdelse havn ialt 317.799,27          557.000,00         
40297 Driftsudgifter havn 3.661.462,22       3.678.502,77     
40299 Drift Havnen ialt 333.194,28          37.453,39           

kontrakter i alt -469.050,60         -490.000,00       
50060 Tab på debitorer u/moms 128.503,00          10.000,00           
50070 Tab på debitorer m/moms   15.528,00             4.000,00             
50095 Kontrakter ialt -444.182,60         -476.000,00       
50195 Finansiering ialt -12.799,04           -7.325,00            
50500 Årets resultat 49.405,00             -116.761,49       
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Forslag om dør i klublokalet 
Skipperstuen

Klubhusformanden foreslår hermed, 
at der indsættes en dør fra salgsom-
rådet bag disken og ud i klublokalet 
Skipperstuen – monteret som vist på 
nedenstående billedmanipulation.

Formål
Skipperstuen er vel nok Københavns 
mest attraktive lokale – men et meget 
lidt brugt lokale. Som det er bygget, 
indrettet og oprindelig designet er 
det i dag vanskeligt at gøre hyggeligt 
som klubbens mødested.

Vi har konstateret, at efter klubben 
fik de røde cafémøbler – der står ude 
foran salgsdisken – er det blevet et 
meget eftertragtet sted at sidde. Man 
vil med andre ord gerne sidde, hvor 
der er andre mennesker, hvor der 
opleves liv og især øjenkontakt.

Sidder man i Skipperstuen, kan 
man føle sig ganske alene – man 
kan faktisk være helt alene - og det 
er vanskeligt at få forbindelse med 

personalet, hvis man evt vil bestille 
noget.

Tanken er, at døren skal stå åben, 
når restauranten er bemandet – og 
det avancerede ved en dør er, at den 
også kan lukkes... Med en dør ind-
sat på den viste måde vil der være 
mulighed for at have kontakt med 
personalet – ligesom der vil være 
et frit ind- og udkig – dels gennem 
huset og dels fra for-området og ind 
i Skipperstuen. Vi vil med andre ord 
kunne se hinanden...

Døren vil ikke ændre, at Skipper-
stuen er et klublokale, og at restau-
ratøren ikke har andre rettigheder 
end dem, der står i husorden og 
kontrakt. Der må ikke ske anvisning 
af pladser i lokalet (det er et klublo-
kale) – men der må gerne modtages 
bestillinger i lokalet og bringes be-
stilte varer ind ved bordene – lige-
som klubbens medlemmer selv har 
afrydningspligten.

Omkostninger
Der er kun ganske få omkostninger 
forbundet med døren. Klubben har 
i forvejen både dør og karm, og 
klubbens ene ansatte er tømrer, der 
måske vil skulle bruge en dag eller 
to på arbejdet, hvortil kommer lidt 
småting og måske noget maling.

Det er oplyst overfor mig, at der 
ikke er byggetekniske hindringer i 
den bestående væg – ligesom myn-
dighederne ikke kræver byggetil-
ladelse.

Michael Toppenberg, Klubhusformand

Forslag til generalforsamlingen
Forslag om Stop for udleje 
af Vestersøhus til private fe-
ster.
 
Klubhusformanden stiller hermed 
forslag om ændring af udlejnings-
betingelserne for Vestersøhus. Det 
foreslås, at Vestersøhus ikke frem-
over udlejes til medlemmers private 
fester.

Klubben råder over et fremra-
gende festlokale i Bestikket - og 
det foreslås, at det fremover kun er 
Bestikket, der kan udlejes til private 
arrangementer - i overensstemmelse 
med lejebetingelser og husorden.

Vestersøhus er i perioder så bela-
stet af udlejning - at det reelt ikke 
kan fungere som klubhus for de 
brugere, der holder til i den vestlige 
ende af havnen.

Michael Toppenberg, Klubhusformand
 

Forslag om ændring af §13 i 
Havnevedtægterne p.g.a. be-
talingstrømmens indførelse

§13. Anvendelse af el- og vandinstal-
lationer.

Der må kun strømforsynes med en 
bevægelig ledning pr. båd og kun fra 
betalingsstik.

Se i øvrigt bestemmelser og vej-
ledning for brug af strøm på el-
standerne.

Vand må kun benyttes til at for-
syne fartøjet med ferskvand samt til 
rengøring.

Såfremt der anvendes vand fra 
slange til rengøring, skal det gøres 
med omtanke.

Bestyrelsen

Forslag til generalforsamlingen

Annonce....
 
Sejlertøj til barn på 8-10 år sælges el-
ler byttes.
Oprindelig pris ca 1000 - brugt 2 
somre a 3 uger... Ser ganske pænt 
ud.
Sælges eller byttes - hvis du har no-
get godt eller sjovt at bytte med.
 
Michael Toppenberg
21948828
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REVISIONSPROTOKOLLAT
2011 – 2012

Kritiske Revisorer, Sejlklubben Lynetten

De kritiske revisorer (KR) har i årets løb gennemført 3 revisionsmøder på Sejlklub-
bens kontor. Efter hvert møde er kritiske bemærkninger vedrørende regnskab, 
forretningsgange og procedurer fremsendt til bestyrelsen i en revisionsprotokol. 
Bestyrelsen har svaret  på de to første men ikke på den sidste, da det af tidsmæs-
sige årsager ikke har været muligt.

Investeringer.
Bevilgede investeringer, som endnu ikke er gennemført er:
Forundersøgelse af brosystemer: 65.000,00 kr.
Udendørs møblement:   16.315,81 kr.
Nye skilte til klubhuse:     8.407,98 kr.
Pladsrenovering:   39.553,60 kr.
Undersøgelse af slæbested  27.092,25 kr.
EL-system på broer                   102.171,22 kr. 

Kommentarer til bevilgede investeringer.
Da klubben er i fuld gang med at renovere de eksisterende broer, mener KR, at 
de 65.000,00 kr, som er bevilget til forundersøgelselser af nye brosystemer, bør 
tilbageføres.
Pladsrenoveringen, hvortil der oprindeligt blev bevilget 80.000,00 kr, er tilende-
bragt, og det resterende beløb på 39.553,60 bør også tilbageføres.
EL-system til broer er færdiggjort i det nye regnskabsår med en overskridelse af 
budgettet på 47.000,00 kr. Dette skyldes et merforbrug af kabler. Det er KR’s op-
fattelse, at dette projekt er blevet gennemført på en yderst tilfredsstillende måde. 

Kommentarer til ikke bevilgede investeringer.
Klubben har for 270.000,00 kr. indkøbt en Bobcat til erstatning for den gamle trak-
tor. Dette beløb er ikke bevilget af generalforsamlingen og er derfor bogført som 
en ekstraordinær driftsudgift.
KR erindrer om, at formanden på den sidste generalforsamling lovede medlem-
merne, at man ville vende tilbage til det gamle system, hvorefter bestyrelsen 
fremlagde et overskud svarende til provenuet ved salg af havnepladser. Dette 
overskud skulle generalforsamlingen herefter disponere. 

Pligtarbejde.
Udviklingen i tilgodehavende pligtarbejde har været således:
Primo   2012    3.667 timer
Tilgang 2012    3.680 timer
Forbrugt 2012    3.581 timer

28

Udfaktureret 2012 0        timer 
Ultimo  2012    3.766 timer
Der er i årets løb ikke udfaktureret  manglende pligtarbejdstimer.

Regnskab sammenholdt med budget.
Der har i det afsluttede regnskabsår været meget bedre sammenfald mellem bud-
gettal og realiserede tal. Det gælder generelt for hele regnskabet.
Når vi alligevel kun kommer ud med et beskedent overskud på 86.000,00 kr i hen-
hold til balancen pr. 30/9 2012, som blev udleveret til os den 22/11 2012, skyldes 
det først og fremmest anskaffelsen af den tidligere omtalte Bobcat til 270.000,00 
kr. Hvis dertil lægges de 107.000,00 kr, som er anvendt til nye stativer, så ville vi 
være meget tæt på de 467.000,00 kr, som er kommet ind for salg af nye pladser. 
Medlemmerne har imidlertid ikke haft indflydelse på, hvad pengene er brugt til.

Desværre er der ikke taget højde for afskrivninger på debitorer i ovennævnte tal. 
Denne afskrivning fastsættes af statsaut. revisor og bestyrelsen i forening, og tallet 
er i skrivende stund ikke os bekendt. Vi har efter en gennemgang af debitorerne 
anslået afskrivningen til ca. 200.000,00 kr, hvilket vil bringe røde tal på resultatli-
nien.
  
Budget.
Budgettet for regnskabsåret 2012-2013 forelå ved revisionens afslutning kun i ud-
kast, hvorfor efterfølgende bemærkninger kun er relevante, såfremt det endelige 
budget ikke er korrigeret herfor.
Der budgetteres med en forøgelse af rengøringsudgiften i de to klubhuse på 62%, 
hvilket KR betragter som en fejl.
Endvidere budgetterer festudvalget med 125.000,00 kr. til en fest i anledning af 
havnens 35 års fødselsdag, hvilket efter KR’s opfattelse måske er lidt vel rigeligt, 
når man opererer med et 0-budget.
Der budgetteres endnu engang med 100.000,00 kr. til indkøb af nye stativer via 
driften. KR mener, at dette bør være en investering, som skal vedtages af en gene-
ralforsamling. 
Såfremt denne type investering afholdes over driftsbudgettet, vil klubben aldrig 
kunne fremvise et overskud svarende til salget af havnepladser – og sejlklubbens 
medlemmer vil aldrig mere komme til at bestemme, hvad medlemmernes penge 
skal anvendes til.

Sluttelig vil KR anbefale bestyrelsen at påbegynde budgetarbejdet tidligere, såle-
des at det færdige budget kan vedtages senest på bestyrelsesmødet primo oktober 
måned.

København den 28. december 2012

               Jørgen Beiter                                Jens Heilesen
Kritiske revisorer
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Søsikkerhedskursus
Sejlerskolen afholder i samarbejde med erfarne folk fra Falck Søsikkerhedskursus. I dette kur-
sus gennemgås alle forhold omkring livredning og førstehjælp til søs. Der instrueres i hvilken 
udrustning og hjælpemidler, der bør være til rådighed i et lystfartøj, og hvorledes det bruges.

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

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

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

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

Af pladshensyn i vore lokaler kan der max. optages 30 deltagere, og her har kursister, som 
deltager i Sejlerskolens kursus for Navigation og Yachtskipper 3, fortrinsret.

For elever som deltager i Navigationskursus 2012/2013 og aktive medlemmer af Juniorafde-
lingen er deltagelse gratis. For alle øvrige medlemmer af S/K Lynetten er prisen kr. 50,00 pr. 
deltager. Kursus har en varighed på 4 timer og afholdes i klubhuset

Onsdag d. 19. marts 2013 kl. 18.00

TILMELDING skal ske senest d. 9. marts pr. mail til  pold@adr.dk  med angivelse af navn og 
medlemsnummer. Betaling på dagen før kursusstart.                 

Fra kapsejladsen i juni
Foto: Matthias Bodlund
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Nyt fra
Dansk
Sejlunion - 
tursejlads

Jeg vil starte med at præsentere mig 
selv, da der formentligt er mange af 
jer, som ikke kender mig. Jeg hedder 
Carsten Breuning og er tursejlads-
konsulent i Dansk Sejlunion. Og 
hvad er så en tursejlads-konsulent for 
noget?

Min opgave er at udvikle og ud-
byde tilbud til de danske klubmed-
lemmer indenfor tursejlads. For nylig 
udsendte vi et spørgeskema, som var 
målrettet klubmedlemmerne, der dyr-
ker tursejlads. Nu skal jeg ikke gen-
nemgå samtlige resultater, men nogle 
områder har klart jeres interesse:

DS-turbøjer. Det viser sig, at rigtig 
mange benytter, eller vil gerne bruge, 
DS-turbøjerne. Og sejlerne vil gerne 
have mange flere lagt ud.   
Turbøjerne betales af Dansk Sejl-
union, mens der skal være en klub, 
der er villig til at påtage sig arbejdet 
med at sætte den ud om foråret og 
tage den ind igen om vinteren samt 
vedligeholde den. Det er et stort ar-
bejde for klubberne, og vi er glade for 
indsatsen. Er der flere klubber, som 
ønsker at varetage turbøjer i deres 
område, kan de kontakte mig eller 
Steen Wintlev.

Efteruddannelse. Mange af delta-
gerne i undersøgelsen har ytret ønske 

om at komme på kursus i sejltrim, 
motorvedligeholdelse, elektronisk 
navigation og el om bord. Vi udbyder 
kurser i netop disse emner denne 
vinter i januar og marts. Se mere i 
kursuskalenderen på sejlsport.dk/
uddannelse.  
Der er ligeledes ønsker om kurser i 
VHF, praktisk førstehjælp om bord 
og praktisk meteorologi. Vi arbejder 
på at udvikle disse og forventer, at de 
kan udbydes til næste kursussæson.

Praktiske bådehåndteringskurser. 
Lige nu arbejder jeg på at udvikle 
et etdags kursus (i din egen båd) i 
havnemanøvre i hårdt vejr.  Vi ved 
det alle sammen, at når det blæser 
op (over 10 m/s) er det ofte svært at 
lægge til. På kurset vil du kunne lære 
at bruge de værktøjer, der skal til for 
at lægge båden til uden problemer. 
Kurset forventes udbudt i sommeren 
2013.

Kvindesejlads. Flere kvindelige sejle-
re, vi har talt med, udtrykker ønsker 
om kurser, hvor de lærer de basale 
værktøjer, når båden skal manøv-
reres. Når teknikkerne er på plads, 
kommer også selvtilliden. Kurset for-
ventes udbudt i sommeren 2013.

Natsejlads. En del af de danske 
sejlere har aldrig prøvet at sejle om 
natten, og er lidt bange for det. Det 
er ærgerligt, da natsejlads er noget 
af det skønneste, vi kan opleve som 
sejlere. Vi har lavet en aftale med 
Marinehjemmeværnet, så man kan 
komme ud med et af deres skibe. De 
første aftener er allerede fuldt booket, 
men vi opretter flere efter behov.  Se 

kursuskalenderen på sejlsport.dk/
uddannelse. Aftensejladsen med Ma-
rinehjemmeværnet er gratis.

Sociale arrangementer. Deltagerne 
i tursejlads-undersøgelsen blev også 
spurgt om lysten til at deltage i so-
ciale arrangementer af forskellig art. 
Af de adspurgte emner var der to 
som havde interesse:

Flotillesejlads. I har måske set vores 
announce i medlemsbladet SEJLER, 
hvor vi efterlyser sejlere, som vil 
være førerbåd (eller ”Andemor”) for 
en flotillesejlads. Der er allerede ind-
løbet tilmeldinger, men vi mangler 
flere, som vil være førerbåd. Kan vi 
finde nogle stykker mere, vil vi sende 
flotiller af sted til Bornholm, Rügen, 
den svenske skærgård og Femern-
området. Andre områder kan også 
blive aktuelle, hvis det efterspørges. 
”Andemor” skal være ansvarlig for, 
at bådene når frem til den aftalte de-
stination. Derfra sejler ”Ællingerne” 
selv for at mødes for en samlet sejlads 
tilbage. Kunne du tænke dig at være 
”Andemor”, kontakt mig endelig.

Børneflotille. Flere ønsker flotille-
sejladser for børnefamilier. Hvis vi 
kan få samlet 10-12 både med børn, 
kan vi lave forskellige arrangementer 
på turen. Foreningen af lokalhavne 
i Danmark (FLID) har lovet at være 
behjælpsom med at få havnene til at 
gøre lidt ekstra for flotillen. Har du 
lyst til at være førerbåd eller bare at 
være med på tuen, kontakt mig.
Det er så lidt om, hvad vi/jeg laver af 
tiltag for jer – vores sejlere. Jeg tager 
meget gerne imod kommentarer/for-

slag, så kontakt mig gerne på
carsten@sejlsport.dk.

Mere? I kan altid følge med på Dansk 
Sejlunions hjemmeside, hvor jeg skri-
ver en blog. Jeg skriver om, hvad jeg 
har oplevet eller nyttige oplysninger, 
gode historier og alt mellem himmel 
og jord. Jeg vil skrive en ”klumme” 
magen til denne, hvert kvartal, som 
vores medlemsklubber kan bruge i 
deres medlemsblad. Jeg kan allerede 
løfte sløret for, at næste gang vil jeg 
omtale vores nye ”Skipper Tips” serie 
af videoer og animationsfilm, som 
vil blive tilgængelig på vores hjem-
meside.

Kig ind på sejlsport.dk – der er meget 
godt. Også for tursejlere!
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Af Georg Niemann

Lige nu, må man sige, at det er der 
nok ikke nogen, der ved med sik-
kerhed.

Stort var chokket, da jeg en meget 
tidlig morgen hørte, at nu var det 
afgjort, havnetunnellen var på vej. 
De lokale medier havde helt styr 
på situationen, klubhuset kunne 
bruges til omklædning for tunnel-
arbejderne. På mange måder var det 
svært at koncentrere sig om andet, 
resten af den dag. Siden viste det sig, 
at sagen lige skulle igennem Køben-
havns Kommunes økonomiudvalg, 
men protesterne var til at overse, 
Enhedslisten og enkelte SF’ere gjorde 
lidt modstand, men så var det ved-
taget alligevel. Man kunne så håbe 
på, at Borgerrepræsentationen ville 

gøre lidt mere væsen af sig, og ja 
vedtagelsen blev udskudt til et næste 
møde, men da vi var inde i decem-
ber, var aftalen gået igennem uden 
de store sværdslag.

Men, det som var vedtaget var, at 
man godkendte indstillingen fra Tra-
fikministeriet, der kom ikke umid-
delbart nogen buldozere.

Men efterhånden fik vi fat i for-
skellige tegninger, og til sidst fandt 
vi også det materiale, som Rambøll 
havde lavet som et oplæg, og der var 
ikke meget at tvivle på, Rambøll så 
ingen grund til at undersøge alterna-
tive føringer, vejen og hele udfletnin-
gen skulle ligge lige hen over langt 
det meste af Margretheholm havn, 
så der ikke ville blive meget andet 
en Østmolen og måske Bro 1 tilbage, 
altså meget værre end de hidtidige 
skitser, som har været fremme siden 
havnen blev etableret for snart 35 år 
siden.

Siden da har vi løbet forskellige 
myndigheder på dørene, og vi har 
også modtaget pæne breve fra både 
Overborgmester Frank Jensen og 
fra Transportminister Henrik Dam 
Kristensen - Fælles for disse breve er 
den beroligende melding, at der end-
nu ikke er vedtaget noget, og at man 
endnu ikke har fundet ud af, hvor 
man vil finde de 27 mia. kroner, som 
projektet forventes at koste. Men be-
roligelsen hjælper nu ikke så meget, 
for planerne er ikke taget af bordet, 
og selvom det måtte tage en del tid, 
inden der sker noget, så er der gået 
lidt skår i havneglæden. 

For hvis nu truslen er rykket så 
meget nærmere, som den trods alt 

Skal vi have en havn 
eller en havnetunnel?

er, kan det så betale sig 
at renovere de reste-
rende broer? Træ, som 
er skruet fast ude i regn 
og frost kan ikke sælges 
til samme pris, som træ der ligger 
pænt på paller. Og hvis maling 
først er kommet ud af bøtten, så er 
det ikke sådan at få tilbage. Men så 
usikker som situationen er, må man 
nok også sige, at en velholdt havn giver større 
incitament til at hjælpe S/K Lynetten end en 
havn, som har fået lov til at forfalde mere eller 
mindre. Så min holdning er, at vi bør følge vo-
res vedligeholdelsesplaner som planlagt, men 
måske nok kigge kritisk på opgaver, som først 
gavner på langt længere sigt.

Det siger sig selv, at bestyrelsen skal lægge 
sig i selen for at være et skridt foran de forskellige myn-
digheder, dels med at skaffe de seneste oplysninger og 
dels med at prøve at påvirke beslutningerne, så 
de kan blive til klubbens bedste. Bestyrelsen 
er ved at nedsætte et udvalg, som både tæller 
bestyrelsesmedlemmer og andre medlemmer 
med de rigtige kompetencer.

Men …. S/K Lynetten lader sig 
ikke bare sådan ryste ret længe ad 
gangen, i stedet for at fortvivle, 
afholder vi en storslået 35 års fød-
selsdag den 1. juni 2013 
og alle er inviteret. Og 
en sådan fest er selvføl-
gelig også en god lejlig-
hed til at vise hvad vi 
har, og at vi er glade for 
det. Kunne vi få besøg 
af presse og politikere 
så kunne vi måske gøre 
endnu mere for vores 
sag.
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Årets medlemspriser i restauranten

Dagens ret (vareieres over alle ugens dage) 65,-

3 stk håndmad (kan begrænses til frokost) 45,-

33 cl. øl 20,-

50 cl. øl 35,-

50 cl. sodavand 25,-

2 cl. snaps, gl Dansk eller lign. 20,-

1/1 flaske husets vin R/V 125,-

1/1 flaske husets vin R/V (ud af huset) 100,-

Kaffe/the ad libitum 20,-
  

Michael Toppenberg
Klubhusformand

Formanden og det nye restauratørpar: Birgitte og Anne

Frokostmenu 11.00-16.00
3 håndmadder - (medlemspris 45,- kr.)    49,- kr 
3 uspecificeret smørrebrød:     69,- kr.
Sildetallerken m. 3 slags sild og diverse tilbehør:   99,- kr.
Kæmpe kartoffelmad med kryddermayonnaise, bacon og løg:  59,- kr.
Klassisk hønsesalat med bacon og brød:    65,- kr.
2 fiskefileter med remoulade og citron og rugbrød:   65,- kr.
3 lune frikadeller med surt og rugbrød:    65,- kr.
Pariserbøf med hele svineriet:     79,- kr.
Lun æggekage med bacon, purløg og rugbrød:   75,- kr.
Krebsehalesalat på sprød salatbund med brød:   89,- kr.
Caesar salat:       89,- kr.
Stor lækker Lynette sandwich:     69,- kr.
(Vælg mellem krebsehalesalat, tunsalat eller med kylling, bacon og karry dressing).

Aftenmenu 17.00-22.00 (køkkenet lukker kl. 21.00)
Lynetteburger med cheddarost, bacon, grovfritter,
hvidløgsmayonnaise eller chilimayo.    95,- kr.
Hakkebøf med pebersauce, dagens grøntsag og dagens kartoffel: 95,- kr.
Biksemad m. 2 spejlæg, rødbeder og bearnaisesauce   95,- kr
Stegt kalvelever med bløde løg, sauce og dagens kartoffel  85,- kr.
Oksemørbrad med bearnaise-, rødvin-, eller pebersauce,
dagens grøntsag og dagens kartoffel     169,- kr.

Dagens ret - se vores tavle - (medlemspris 65 kr)   89 kr.
Hver onsdag er dagens ret:
Stegt flæsk med kartofler og persille sauce (medlemspris 65,- kr) 89,- kr. 
Stegt flæsk med kartofler og persille sauce ad libitum    129,- kr.

Børnemenu
Alle voksenretter til halv pris for børn under 12 år.
Pommes frites  eller grovfritter     30,- kr.
Fiskefilet med pommes frites og remoulade    69,- kr
Frikadeller med pommes frites     65,- kr

Dessert
Bananasplit       69,- kr.
Blandet isdessert med vafler     65,- kr.
Dagens kage        49,- kr.
Tallerken med 3 slags ost      69,- kr.

Husk også at se på vores tavlenyheder – hver dag!
Stort sortiment is fra Frisko til dagens markedspriser

Med venlig hilsen
Birgitte og Anne

Restaurant Lynettens menukort
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Med arbejdsområde inden for korrosion og metallurgi har Piet Jansen mange 
års erfaringer med korrosion materialeproblemer med skibe og ikke mindst 
lystbåde. 

Mange sejlere kan sikkert genkende flere af følgende spørgsmål:

• Hvorfor tærer metallet i sejldrev, køl og søventiler mv.? 
• Hvordan virker tærezink og kan man bruge aluminium eller magnesium 

anoder?
• Kan landstrøm give tæringer på min båd?
• Hvorfor er der rust på mit rustfrie stål og kan jeg se forskel på syrefast og 

andre typer rustfrie stål?
• Hvad er spændingskorrosion og har det noget med elsystemet at gøre? 
• Kan min landstrøm give korrosion på mit sejldrev?
• Skal jeg jordforbinde min 220V installation i båden?
• Hvad er en ”zincsaver” og virker den?
• Hvor ofte skal jeg skifte mine søventiler?
• Hvad er forskellen på bronze og messing og kan jeg se forskel?
• Hvorfor holder malingen på min køl ikke, så der hvert år er nye rusttuer?
• Hvad kan jeg selv jeg gøre?

I foredraget gennemgås der noget om de metaller og legeringer, som bruges i 
både. Endvidere om korrosion, galvanisk korrosion og korrosionsbeskyttelse. 
Der illustreres undervejs med fremvisning af eksempler fra ”rædselskabinet-
tet” og gives praktiske råd, inden 
båden sættes i vandet. Egne emner 
må gerne medtages, så vi kan få en 
snak om dem også. 
Foredraget tager ca. 1 time plus tid 
til spørgsmål og diskussion. 

Onsdag d. 6. marts 2013
Kl. 19.00-21.00 i Bestikket
Tilmeld til spisning i restauranten 
inden foredraget på tlf. 3296 0055

Hvorfor kommer der rust på mit rustfrie stål?
Foredrag om metaller og korrosion i både, samt om korrosionsbeskyttelse 
Af sejler og civilingeniør på FORCE Technology Piet Jansen.
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Lad os slå fast, 
2012 var et rigtigt 

godt år for Lynettens sejlerskole. Der 
var måske for lidt sol og for lidt vind 
til aftensejladserne.

Hen over efteråret 2011 og foråret 
2012 var der et hold på navigations-
kursus. De arbejdede sig ihærdigt 
igennem de 60 lektioner hver tirsdag 
aften i hele perioden, kun afbrudt 
af en efterårs- og juleferie. Vi kunne 
glæde os over, at alle der gik op til 
prøve bestod. For nogen var det den 
afsluttende prøve, og Duelighedsbe-
viset var hjemme.

Sejlerskolen havde også et tilbud 
om kursus for opnåelse af Yacht-
skipperbevis. Der var desværre ikke 
tilslutning nok til at gennemføre 
dette kursus, men vi vil have det 
på programmet i 2013 og fremover. 
Yachtskipperbeviset er nødvendigt, 
hvis man er skipper på et fartøj over 
15 meter.

I marts måned havde vi det årlige 
Søsikkerhedskursus. Vor dygtige og 
erfarende instruktør fortalte om alle 
de mange ulykker, man kan komme 
ud for til søs, men mere om hvor-
dan disse ulykker undgås, og hvis 
uheldet kommer, hvorledes man for-
holder sig. Kursus indbefatter også 
vejledning i brug af brandsluknings-
materiel, og alle kunne få lov til at 
bruge dette udstyr i praksis.

Dette kursus er naturligt for nye 
sejlere, ikke kun fra sejlerskolen, 
men for alle medlemmer af S/K Ly-
netten. Vi fortsætter med dette kur-
sus i de kommende år, og vil gerne 
udvide med et førstehjælpskursus.

Inden den praktiske øvelsessejlads 
gik i gang, var alle vore instruktører 
på kursus hos Dansk Sejlunion. 

Endelig meldte foråret sig. Så er 
det tid at klargøre de 4 skolebåde. 
Arbejdet strækker sig over et par 
weekender i april, og dertil bliver 
alle tilmeldte elever indkaldt. En del 
elever mødte op, men ikke alle. Det 
var lidt kedeligt, fordi klargøringen 
er en del af undervisningen. En om-
hyggelig bådejer ved, hvor vigtigt 
det er at alting er nøje gennemgået, 
inden båden skal på vandet. Alle 
sejlerskolens instruktører deltager i 
denne klargøring med hjælp, råd og 
vejledning.

I 2012 havde vi 29 tilmeldte elever, 
et antal vi kun kan være meget til-
freds med. Blandt disse var flere 2. 
års elever, her også elever som hav-
de fået deres Duelighedsbevis, men 
som bare ønskede mere træning og 
det gode kammeratskab, der opstår 
når man sejler sammen.

Eleverne sejler normalt en aften 
hver uge. Efterhånden som rutinerne 
kom på plads, besluttede flere hold 
sammen med deres instruktør at 
tage på heldagstur for at nyde vejret 
og vandet under afslappede former. 
Det var der også nogle af instruktø-

Sejlerskolens beretning 2012
Af sejlerskolechef
Preben Pold

rerne der gjorde for at udveksle erfa-
ringer. I slutningen af sæsonen hav-
de vi også en af Folkebådene med 
på tirsdagskapsejladserne, først som 
uøvede men senere som regulære 
deltagere. Det vil vi fortsætte med i 
2013 for elever, der måske senere vil 
deltage i kapsejlads i egen båd.

Sejlerskolens store begivenhed er 
den lange sommertur. Den strækker 
sig fra fredag eftermiddag til søndag 
aften. Turen går til en fremmed havn 
i nogen afstand fra Margretheholms 
havn. Vi har i et par år været i Nivå, 
hvor vi er blevet meget fint mod-
taget. I 2012 skulle vi igen til Nivå, 
men det måtte vi opgive på grund 
af nogle misforståelser mellem os 
og Nivå Tursejlere. Vi måtte i en 
hast finde en løsning. Det blev til en 
aftale med klubben i Lomma. Der 
kommer jo ofte sejlere fra Lomma 
til Lynetten, så en aftale blev hurtigt 
bragt i stand.

Turen foregik i dagene 24.-25.-26. 
august. Distancen til Lomma er ca. 
19 sømil og lidt længere end til Nivå. 
Alle skolebåde var let kl. 17.00 og 
med en god SW vind agten for tværs 
gik turen syd om Flakfortet over 
mod Lomma. Alle både var i havn 
omkring 20.30 lidt efter solnedgang. 
En kraftig nordgående strøm havde 
fortsat et par af bådene lidt rigeligt 
mod nord, så de fik vanskeligheder 
med at se havneindløbet, men alle 
kom vel i havn og faldt over mid-
dagsmaden, som vor hovmester 
havde parat i det dejlige klubhus, 
der var stillet til vor rådighed. Efter 
en lang og hyggelig aften krøb alle 
til køjs.

Lørdag morgen efter morgenma-
den blev alle både klargjort og stak 
til søs. Der var fortsat en frisk vind. 
Vor plan var at bruge dagen til en 
række praktiske øvelser, men de blev 
lidt reduceret på grund af manglen-
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de materiel. Skolebådene kom i havn 
i løbet af eftermiddagen, og ved spi-
setid var hovmesteren klar med den 
store middag med drikkevarer. Det 
blev en rigtig hyggelig aften, og det 
varede meget længe, inden de sidste 
kom til køjs. Søndag formiddag blev 
brugt til oprydning og rengøring 
af det lånte klubhus, så det kunne 
afleveres i pæn stand. Midt på efter-
middagen blev bådene bemandet 
for afsejling med kurs mod Lynet-
ten. Vinden var fortsat SW, så der 
blev brug for bidevind sejlads med 
nogle lange ben. Vejret var fint til at 
begynde med, men på svenskesiden 
var der pæne dønninger. Regnbyger 
trak op over Øresund, og de kraftig-
ste ramte de sidste både, da de var 
på højde med vindmøllerne.

I turen deltog 4 fra Juniorafdelin-
gen sammen med afdelingens leder. 
Vi havde fået 2 joller med over på 
slæb med de øvrige både. De 4 ju-
niormedlemmer viste deres kunnen 
på vandet ud for Lomma. Der var 
medbragt telte, hvor de unge menne-
sker overnattede og hyggede sig.

Sejlerskolen havde inviteret alle 
klubmedlemmer til at deltage i egne 
både mod en beskeden betaling. 
Kun et par medlemmer var med på 
denne tur, men det var sikkert, fordi 
turen faldt sammen med Turudval-
gets arrangement til Dragør. Det 
er naturligvis vigtigt, at udvalgene 
koordinerer aktiviteterne, så der 
ikke bliver sammenfald, da vi gerne 
ser klubmedlemmer som deltagere 
i Sejlerskolens sommertur, og som 
herved får indsigt i vore aktiviteter. 

I oktober måned afviklede vi prø-

ver til Duelighedsbevis i praktisk 
sejlads. 15 elever var tilmeldt og alle 
bestod. For 7 elever var det sidste 
prøve, og de har nu fortjent deres 
Duelighedsbevis.

Ved starten af sæsonen havde vi 
af sikkerhedsgrunde forsynet alle 4 
skolebåde med nye stationære di-
gitale VHF radioer. For betjening af 
disse radioer kræves, at der ombord 
er en operatør med det lovpligtige 
SRC certifikat. Dette medfører, at de 
instruktører, som ikke har dette cer-
tifikat, skal på kursus, hvilket sker i 
begyndelsen af maj måned.

Sejlerskolens både er hvert år 
blevet overhalet og vedligeholdt så 
godt som muligt, men de 2 Nordisk 
Folkebåde er nu over 35 år gamle, og 
de er blevet flittigt brugt med mange 
sejltimer. Vi har derfor i dette regn-
skabsår afsat ekstra midler til mere 
gennemgående reparationer. Dels 
vil vi gerne have, at bådene ser re-
spektable ud, men også for at tilbyde 
nuværende og kommende elever 
både og udstyr i en høj sikkerheds-
standard. 35 år er ingen alder for en 
båd, som bliver vedligeholdt, men 
der er mere slid på en skolebåd, der 
anvendes af mange forskellige og 
uøvede. Sejlerskolens instruktører 
gør et stort og frivilligt arbejde. For 
at de kan gøre det, deltager de også 
i Dansk Sejlunions instruktørkursus, 
og vi tilrettelægger undervisning og 
metoder efter de anvisninger, som 
DS giver.

Vi ser frem til en ny spændende 
sæson 2013.

Sejlerskoleudvalget

VHF radiostation i lystfartøjer
Mange lystfartøjer har en VHF radio installeret, men uanset type skal bruge-
ren have et certifikat.

For ældre analoge stationer kræves det, der betegnes som BEGRÆNSET VHF-
CERTIFIKAT SOM RADIOTELEFONIST. Disse certifikater udstedes ikke 
mere, men kan fortsat bruges til betjening af gamle analoge stationer.

De VHF stationer som sælges i dag er alle digitale stationer. For at anvende 
disse skal brugeren være i besiddelse af det lovpligtige SRC certifikat.

Sejlklubbens skolebåde er nu af sikkerhedsgrunde udstyret med digitalt VHF 
udstyr. Dette medfører, at sejlerskolens instruktører nu skal på kursus for at 
få et SRC certifikat. Sejlerskoleudvalget har fået et godt tilbud fra VHF-skolen. 
Normalprisen for dette kursus er kr. 1.495. Prisen til os er kr. 1.200.

Sejlerskolen vil gerne give dette tilbud til alle medlemmer af S/K Lynetten. 

Tilbuddet omfatter 2 dages undervisning d. 4. og 5. maj 2013 begge dage fra 
09.00-15.00. Undervisningen foregår i klubhuset ”Bestikket”. Tilbuddet er 
inkl. VHF skolens lærebog – Lærebogen GMDSS Tillæg (må medbringes til 
prøven) – Kompendium med diverse kort og billeder – Opgavehæfte – løse 
skemaer – en CD rom med en masse gode ting at øve sig på – adgang til sko-
lens kursussider på nettet (en rigtig god støtte til dette kursus).

Efter kursus skal der aflægges prøve for Søfartsstyrelsen. Prøvedagen er den 
15. maj sidst på eftermiddagen. Prøverne foregår i Ballerup (adressen oplyses 
ved kursusstart). Søfartsstyrelsen opkræver et prøvegebyr på kr. 514 inkl. 
kortudstedelse. Certifikatet skal være med foto i form af et pasbillede. Kur-
suslederen orienterer herom på første kursusdag.

Der vil være plads til ca. 30 kursusdeltagere i Bestikket. Der er lige nu 20 
ledige pladser, hvorfor vi beder om tilmelding snarest og senest 30. marts 
2013. Tilmelding med opgivelse af navn og postadresse samt medlemsnum-
mer til  pold@adr.dk 

Sejlerskoleudvalget
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I foråret 2012 var undertegnede 
initiativtager til, at i alt 14 både blev 
sandblæst i større og mindre omfang. 
Betingelsen for at opnå en god pris på 
behandlingen var, at selskabet som 
udfører arbejdet, ikke skal køre til 
havnen mange gange. Så da vi måtte 
dele de tilmeldte over 2 dage, burde 
det så også kunne lykkes, hvis der i 
2013 kommer bare 7 både, som gerne 
vil have kølen behandlet. Derfor er det 
også dejligt at høre, at nogen vil tage 
initiativ til at samle nogle både sam-
men her i 2013. Mere herom til sidst i 
denne artikel.

Hvad sker der så ved en sandblæs-
ning? Bådene skal afdækkes både 
under bådene og langs siderne, da der 
ved behandlingen er meget højt tryk 
på, så det sand, som også rummer 
lidt af det giftige bundmaling, skal 
helst blive indenfor afdækningen. Det 
forventes, at dem, som vil have båden 
sandblæst, selv medvirker som hjælpe-
re med at afdække og bære sand væk, 
men selve behandlingen foretages af 
fagfolk.

Når selve sandblæsningen er over-
stået, står kølen helt rå og ubeskyttet, 
så det er vigtigt, at man straks får 
malet med en meget effektiv primer, 
den kan man eventuelt købe af sand-
blæseren til en god pris. Hvilken pri-
mer man foretrækker, er selvfølgelig 
en privat sag, men lige når det haster 
allermest, så er det dejligt, at man hur-
tigt kan få gang i maleropgaven.

Mange vil vælge at spartle en del 
på kølen for at få den så jævn og glat 
som muligt. De fleste jernkøle er lavet 

at noget halvdårligt jern, og der kan 
være mange både små og store huller, 
som med fordel kan spartles ud. Det 
hjælper næppe på holdbarheden, men 
helt sikkert på ejerens glæde over sin 
”nye” køl. Der skal mange lag primer 
på, og det skal jo tørre passende imel-
lem hvert lag, så man skal regne med, 
at man næppe er i vandet de første 14 
dage efter behandlingen.

Hvad koster det så? Afregningen er 
enkel, det afhænger af antallet af timer, 
som der bruges på den enkelte køl, 
og det er ikke kun størrelsen, der gør 
det. De fleste blev sidste år sandblæst 
for 1.000 kr, men uheldigvis tog vores 
egen køl en halv time ekstra, så reg-
ningen blev på 1.500. Dertil kommer 
så en andel af kørslen og en andel af 
at få sandet fjernet. Så regn med 1.500 

Sandblæsning 2012 og 2013 – 2.000 kroner. Husk så, at der også 
går penge til yderligere primer, spar-
telmasse og afslutning med flere lag 
bundmaling. Regningen kan godt løbe 
op i 5.000 afhængig af det omfang, der 
skal behandles.

Hvad med erfaringerne? De erfarin-
ger som vi ved mest om, er at det er 
vigtigt at få lavet en aftale så hurtigt 
som muligt, det er kompliceret at få 
placeret bådene, så støvet ikke generer 
de øvrige medlemmer. Personalet var 
heldigvis storartede til at hjælpe med 
at flytte bådene rundt. Alle bådene 
skal helst stå så samlet som muligt, så 
den store lastbil og alt grejet ikke skal 
flyttes en hel masse gange. Det kan 
ikke lade sig gøre at sandblæse rundt 
omkring på pladsen, hvor ens båd står 
lige nu, til gengæld er det brandhyg-
geligt at gå og arbejde sammen med 
sine venner fra havnen, og man får 
lynhurtigt nogle dejlige nye venner, en 
supergod bonus.

Og resultatet: Det tager nok nogle år, 
før man for alvor ser resultatet, men 
her det første år kan jeg da melde, at 
kølen stadig ser godt ud, kun oppe un-
der gummifugen, som vi ikke skiftede, 
kommer der lidt rust ud. Det gør vi 
nok noget ved i år!

Kun sejlbåde? Nej bestemt ikke, men 
glasfiber-motorbåde har ikke meget 
køl at arbejde med, så det er nok kun 
motorbåde af stål, som kunne føle sig 
fristet til at deltage og så udgør størrel-
sen nok så en vigtig faktor for prisen.

Også i 2013? Ja måske. Nogle med-
lemmer har heldigvis lyst til at 
overtage stafetten, men endnu er der 

jo ikke nogen der ved, hvor mange 
der melder sig. Men forhåbentlig er 
der mange medlemmer, der slår til. 
Man skal kontakte Amina og Mikkel, 
medlem nummer 5521, på telefon 3124 
0819 eller på E-mail aminacharaitat-
too@gmail.com. Så jeg håber, at der 
bliver der nogle gode sandblæserdage 
her nu til maj 2013.  

Med venlig hilsen
Georg Niemann
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Igen i år blev der afholdt Julebingo 
i Bestikket, og trods sne og kulde 
mødte der 50 glade medlemmer op 
for at få en hyggelig eftermiddag og 
aften ud af det.

Desværre blev vi skuffede, da 
vi kom, fordi restauratør Rasmus 
havde adskilt lokalet og givet os 
den bagerste del af Bestikket uden 
mulighed for at sidde og nyde so-
len gå ned over den smukke havn. 
Arrangøren Jan-Erik Messmann 
spurgte, hvad grunden til dette var, 
da medlemmerne altid har førsteret 
til Bestikket de få gange om året, vi 
selv ønsker at bruge det. Svaret kom, 
at vi da ikke havde brug for hele 
lokalet, da vi kun var ca. 50, og at 
restauratøren derfor havde udlejet 
den smukke del af Bestikket til en 
børnefødselsdag.

Skuffede var vi alle, men der var jo 
ikke noget at gøre. 

Der blev fejret fødselsdag med et 
rum fyldt af engelsktalende børn og 
gæster, som hele tiden gik ind og ud 
af restaurantdøren til en snedækket 
balkon uden at lukke døren med det 
resultat, at der var frysende koldt i 
restauranten, hvor vi senere skulle 

nyde at indtage vores bestilte mad.
Nå, men spillet kørte, og mange 

blev glade for at vinde en af de 30 
forskellige præmier samt sponsor-
præmier fra Lynettens Bådservice 
og Pro-Safe, der handler med gum-
mibåde (Brigg) og dykkerudstyr. 
Hovedpræmien var denne gang et 
gavekort til Lynettens Bådsservice 
på kr. 2.300, hvoraf de 300 var skæn-
ket af Klaus og hans familie.

Der blev drukket meget gløgg og 
kaffe og spist en masse æbleskiver 
m.m., og alle så frem til den store 
middag kl 18:00

Hvad ingen havde lagt mærke til, 
da de bestilte måltidet hos restau-

Julebingo i Bestikket
Af Jan-Erik Messmann
BingoMaster

Den glade vinder af hovedgevinsten

ratøren var, at prisen pludselig var 
sat op til 135.- og ikke 79.- som den 
plejer at være. Der var ikke dækket 
op, og der var iskoldt i restauranten. 
Til dette svarede restauratøren blot, 
at vi da bare kunne spise i det bager-
ste af Bestikket, dække bord selv og 
bære det ind selv. Ikke særligt sjovt 
og hyggeligt og en rigtig stor skuffel-
se for de fleste. Selv maden var ikke 
færdig, da restauratøren lige skulle 
se, hvor mange af de 40, der virkelig 
ville spise. 

Vi var en del, der ikke ønskede 
at betale den voldsomme pris, og 
valgte i stedet at gå ud til Sundby 
Sejlklub, hvor vi i varme julepyntede 
lokaler nød en masse dejlig mad. Vel 
at mærke til under 100.-

Dagen blev derfor afsluttet med 

mætte maver og glade miner, men 
synd er det, at vores restaurant ikke 
kan leve op til helt normale krav til 
det at være en klubrestaurant, med 
små gode portioner, gode tilbud, 
varme hyggelige lokaler, der selvføl-
gelig er pyntet pænt op til jul.

Vi må håbe på, at den kommende 
nye forpagter kan magte opgaven 
lidt bedre. For det er svært, og det 
kræver sin mand.

Lad os håbe på et bingo næste år 
med masser af god mad og stemning 
og mange flere deltagende spillere.

Der var alt i alt købt gaver for kr. 
5.900 og en indtægt på i alt kr. 7.500 
ca. Så der kom da lidt ind til klub-
kassen også (penge der bruges til ar-
rangementer for medlemmerne).

Vel mødt næste år.

Sejlklubben Lynetten er 
kommet på Facebook
Scan QR-koden med din 
smartphone og kom direkte til 
Lynettens side på Facebook.

www.dialogtransport.dk

•	 Bådtransport
•	 Kranservice
•	 Lagerhotel

Ring	tlf.	2166	0269
Vognmand	Poul	E.	Frandsen

www.dialogtransport.dk

– den servicemindede fagmand
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Aktivitets-
kalenderen
26.2. Ordinær generalforsamling
2.3. Åbningsreception i
  Restauranten
6.3. Foredrag om rust kl. 19
19.3. Søsikkerhedskursus
13.4. Standerhejs
4.-5.5. Kursus, SRC certifikat
7.5. Start kapsejlads
18.-19.5. Pinsetur
1.6. 35 års fødselsdagsfest


