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Bestyrelse
Formand: Georg Niemann ......................26 21 64 84
Sekretær: Karin Jacobsen ......................29 47 22 99
Kasserer: Poul Borchum .........................20 89 59 80
Kapsejlads: Rahlf Nielsen .......................44 66 10 85
Klubhus: Michael Toppenberg ................21 94 88 28
Havneudvalg: Bjarne Carlsen  ................20 96 26 85
Turudvalg: Kaare V. Thomsen ..................51 29 35 45
Skoleudvalg: Preben Pold.......................51 86 07 24
Junior: Anders Christian Pinhold
Kancir........................... .........................25 33 92 96
Suppleanter o.a.:
Suppleant for 1 år: Kenneth Jacobsen
Suppleant for 2 år: Inger Stokvad Loft
Kasserersuppleant: Maiken Tvede
Kritiske revisorer: Jens Heilesen og Jørgen Beiter
Kritisk revisorsuppleant: Jimmi Sigsgaard
Statsautoriseret revisor: Thornton Grant

Klubmålere:
Gunner Juul-Nyholm, gunner@juul-nyholm.dk
Leif Vinghoff, lvi@carlbro.dk

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

Lynettenyt 
Ansvh. redaktør:
Niels Bjørn Pedersen ..............................40 31 28 22
nb@lynettenyt.dk

Grafisk tilrettelæggelse: Nivå Grafisk Værksted ApS
Forside: Faldene rigges til
Foto: NBP

LynetteNyt nr. 5 2014 udkommer den 18. august.
Sidste frist for indlæg og annoncer til nr. 5 er man-
dag den 4. august 2014.

Sommerhilsner
Foråret har budt på adskillige dejlige 
dage allerede, også mange gode 
sejldage, men nu er den rigtige 
sommer på vej og så er det virkelig 
tid til at komme ud på vandet.

Hjemme på havnen er der godt 
nok også gang i mange gode 
aktiviteter, som kan glæde et 
formandshjerte. En lille flittig 
arbejdsgruppe har knoklet 
enormt med at få total-renoveret 
grillpladsen ved klubhus øst. Det 
er ikke blot den hårdt tiltrængte 
udvidelse, men et supergodt 
område, totalt fornyet, med både 
åbne og overdækkede områder, så 
medlemmer og gæstesejlere kan 
hyggegrille uanset vejret. Der skal 
lyde en enorm tak til arbejdsgruppen 
for en fantastisk indsats.

Området ved slæbestedet er nu 
ved at være helt klargjort, så de 
nye bygninger snart kan sættes 
på plads. Bygningerne har haft en 
fortid som mandskabsbygninger 

ved større byggerier og er allerede 
ved leveringen forsynet med de 
fleste installationer. Bygningerne er 
også renoveret for relativt nylig, så 
de er i en fornuftig stand. Men de 
er selvfølgelig ikke nye og de har jo 
heller ikke hidtil været brugt som 
de værksteder, som vi har brug for 
på Lynetten. Men med de midler, 
som generalforsamlingen gav 
tilladelse til at bruge på projektet, er 
vi godt på vej med et kompleks, som 
forbedrer adskillige af de funktioner, 
som har været temmelig godt slidt 
ned. Malerværksted, træværksted, 
metalværksted og nye faciliteter til 
renovation og affaldssortering. En 
stor indsats bliver gjort både af en 
lille initiativ-gruppe og af havnens  
personale, tak for det.

Landfæstet tog jo alvorlig skade 
da ”Bodil” gik i land, men personale 
og pligtarbejdere gør en flot indsats 
på at få lavet reparationer på hele 
landfæstet, så vi kan klare os på 
ordentlig vis også selvom der 
skulle komme en 
ordentlig styrtsø eller 
vandstigning, hvad 
vi jo nok må regne 

med, at der kan komme flere af. Vi 
kan ikke med dette arbejde sige, at vi 
aldrig skal gøre mere ved landfæstet, 
vi har fået lavet en skadesrapport 
af et uafhængigt konsulentfirma og 
her er konklusionen, at den mest 
optimale løsning for Lynetten er en 
”skråning” bag ved selve landfæstet, 
som kan holde jord og vand adskilt 
også i mange år frem i tiden. Men 
bestyrelsen mener ikke, at vi er klar 
til at sætte et sådant projekt i gang 
endnu, blandt andet har vi ikke 
penge nok, så det er vigtigt at den 
midlertidige løsning er af bedste 
kvalitet.  Så det kan jo kun glæde, 
når man ser pligtarbejdere arbejde 
flittige og glade helt frem til det 
næsten blev helt mørkt. Godt gået.

Så nu, inden du drager på din/ 
jeres velfortjente sommerferie, så 
kig lige rundt på pladsen og se 
hvordan det skrider fremad overalt 
på havnen.

God sommer.
Georg Niemann      

Grillpladsen ved siden 
af klubhus Øst er blevet 
renoveret og forbedret – 
også med lidt blomster 
som kokkererende sejlere 
kan nyde
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Stort bål på parkeringspladsen.

Vi sidder og ligger, hvor vi kan,

så tag selv tæpper, puder og dyner  −

måske campingstole og borde med ... 
 

Der er kommet ny legeplads 
ved siden af slæbestedet 

 
Skur nr. 273  er på en lille 
stille plet med borde og 
røgovn 
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Dragør tur 
Lørdag den 30. og søndag den 31. august 2014 

 

Turen går til Dragør, hvor vi låner Dragør Bådelaug’s klubhus, på 
midtermolen nord for den nye lystbådehavn. 

 
Dragør Havn afholder Sildens Dag om lørdagen og der forventes et stort 
antal gæstesejlere.  
 
Vi mødes lørdag kl. 15:00 ved Dragør Bådelaug’s klubhus til fordeling 
af opgaver og velkomstdrink. 

Grill kl. 18. 
 

Søndag kl. 9:00: Morgenmad med efterfølgende rengøring af klubhus. 
 

Klubben leverer: Kød, pølser, vin/øl/vand og grillkul samt til søndag 
morgenbitter, kaffe og the. 
 

Deltagere medbringer selv: Salat, brød, kartofler og andet tilbehør til 
lørdags grill samt morgenmad og gerne en kande kaffe/the til søndag. 
 

Betaling og tilmelding på kontoret senest tirsdag den 26-8-2014 kl. 12:00. 
 

Medlemmer: kr. 25,- / medlemmers børn under 15 år er gratis. 
Gæster og ledsagere uden medlemsnummer: kr. 75,-. 
Hertil kommer havnepenge. 

 
Med venlig hilsen 

Turudvalget 
Turformand Kaare V. Thomsen 

Der skal altid være et enkelt 
medlem af bådelauget, som 
er den formelle indehaver af 
pladskontrakten og som er den som 
klubben kan kontakte i en given 
situation.

Funktionen som pladsindehaver 
kan overføres til et andet medlem 
af bådelauget, forudsat at 
vedkommende har været medlem af 
bådelauget  og sejlklubben Lynetten 
i mindst 5 år.

I forbindelse med udarbejdelse 
af ny havnepladskontrakt mellem 
bådelauget og Lynetten, skal det 
fremgå, hvem der er medlemmer 
af lauget samt hvem fra lauget, 
som er den formelle indehaver af 
havnepladskontrakten.

Klubbens bestyrelse kan bede et 
laug om at sandsynliggøre, at lauget 
ikke er en proforma konstruktion.

Afviser bestyrelsen at godkende 
et bådelaug eller at overføre 
havnepladskontrakten, kan sagen 
behandles på den næstfølgende 
generalforsamling. 
 
 
 

Nu kan flere ejere registrere sig som 
bådelaug

Generalforsamlingen besluttede 
at ændre Havnevedtægternes 
paragraf 1 og paragraf 3 
sådan, at et klubmedlem med 
havnepladskontrakt til bestyrelsen 
kan anmelde, at vedkommendes båd 
overgår til ejerskab i et bådelaug, 
dvs. at den har to eller flere ejere.

Alle både, der ejes af flere 
klubmedlemmer, og som i 
forbindelse med de ændrede 
regler kan dokumentere, at de 
har haft delt ejerskab i mere end 
to år, kan blive registreret som 
bådelaug hos havnechefen mod et 
ekspeditionsgebyr.

Der er dog nogle betingelser, som 
skal være opfyldt, for at flere ejere 
kan anmelde og registrere sig som 
bådelaug.

Bestyrelsens godkendelse af 
bådelauget er betinget af, at samtlige 
medlemmer af lauget er medlemmer 
af Sejlklubben Lynetten, samt at 
alle medlemmerne af lauget er 
medforsikringstagere og anført på 
bådens forsikring.

På årets generalforsamling i februar måned blev der åbnet for, at både, 
som ejes af flere ejere, kan anmelde sig som bådelaug. Dermed kan de 
sikre, at. ændringer som sker internt blandt medlemmerne af lauget, 
ikke medfører betaling af nyt indskud og erlæggelse af yderligere 
pligtarbejde.
 
Niels Bjørn Pedersen
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Gadaffi - Nogle både får anderledes navne

Genbrug – Ind i mellem kan man klunse godt brugbart materiale fra affaldet. Disse 
to foldecykler skulle have lidt knofedt og måske en lapning, men så havde den heldige 
finder også et par brugbare cykler.

Postkasserne 
er blevet stillet 
lidt til side for 
at give plads til 
nye værksteder 
og legeplads Haven ved Vestersøhus er da et besøg værd
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Det er bare umuligt at glæde kvinder!
 
Vi er på vej ind i grillsæsonen. Derfor er det vigtigt at genopfriske 
hukommelse om etikette af denne sublime udendørs madlavnings 
aktivitet. Når en mand frivillig melder sig til at grille, sættes en række af 
begivenheder i bevægelse: 
 
Rutinemæssigt ...  
(1) Kvinden køber maden.  
(2) Kvinden laver salat, forbereder grøntsager og laver dessert.  
(3) Kvinden forbereder kødet, marinerer mv, placerer det på en bakke 
sammen med de nødvendige køkkenredskaber og saucer, og tager det med 
ud til manden, som er placeret ved siden af grillen med en øl i hånden.  
(4) Kvinden forbliver fortsat udenfor den obligatoriske tre meter zone, hvor 
en overflod af testosteron og andre mandlige aktiviteter kan finde sted uden 
indblanding fra kvinden..  
 
Her kommer den vigtige del: 
(5) MANDEN placerer kødet på grillen.  
 
Mere rutine ...  
(6) Kvinden går ind for at organisere tallerkener og bestik.  
(7) Kvinden kommer ud for at fortælle manden, at kødet ser lækkert ud. Han 
takker hende og spørger, om hun vil hente endnu en øl mens han vender 
kødet. 
 
Vigtigt igen: 
(8) MANDEN tager kødet af grillen og giver det til kvinden.  
 
Mere rutine ...  
(9) Kvinden forbereder tallerkner, salat, brød, tilbehør, servietter og saucer, og 
sørger for at det hele kommer på bordet.  
 
(10) Efter spisning sørger kvinden for at rydde af bordet og vasker op.  
 
Og vigtigst af alt: 
(11) Alle roser manden og takker ham for hans madlavning indsats.  
 
(12) Manden spørger kvinden om hun nød ’sin friaften«, og når han ser 
hendes irriterede reaktion, konkluderer han at det bare er umuligt at glæde 
nogen kvinder!

Carsten Ljungberg                                                                            

Lynettens Bådservice
- mest for pengene

Refshalevej 200
Tlf 3257-6106

www.baadservice.dk

Syntetisk teak
En glasfiber-
båd er jo også 
en ”syntetisk” 
træbåd
Kom forbi og hør 
nærmere...

Solid og 
næsten 
lydløs 
bådvarme 
på enten 
diesel 
eller pe-
troleum

PRISER FRA 6.495,-

Har du brug for 
hjælp til instal-
lation, motor-
konservering 
eller riggerar-
bejde ?

Kom ind 
og hør 
nærmere 
eller ring..

AGM BATTERIER
Vi har både alm. og 
AGM batterier til 
landets bedste priser

MOTOROLIE - 5 LTR
15W-40
 

KUN 

199,-

KÅRET TIL...
BEDSTE KØB 
I seneste nr. 
af Bådnyt.
Håndholdt VHF 
med GPS & 
DSC

PRIS 

3.495,-
 

ÅBENT: Hverdage ml. 10-18 - lør,søn & helligdage 9-15

Opfylder Volvos 
høje standard 
VDS-3

VERDENS NYHED !
VHF radio  med både 
AIS og GPS modta-
ger. Nu kan du bruge 
nødknappen selvom din 
plotter er slukket.

PRIS 

2.395,-
 
Inkl alkaline 
batterikassette
HX851E

STD 72A 
PRIS 599,-

AGM 100A 
PRIS 1.295,-
 

Bådevask: 
På en 
sommerdag er 
det fint at stå 
med tæerne 
i vand ved 
slæbestedet 
og skrubbe 
bunden. 
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DCC Energi leverer Shell brændsto�er 
              til Sejlklubben Lynetten

  - vi kan også levere Shell fyringsolie eller naturgas til din bolig!
 

        
Køb fyringsolie med rabat

Billig naturgas

Velkomstrabat på 750 kr. inkl. moms pr. 1.000 liter på første levering. Fast rabat på 
250 kr. inkl. moms pr. 1.000 liter på efterfølgende leveringer.

 

Ring og hør mere om dine muligheder på telefon 7010 2010 eller besøg www.dccenergi.dk

Har du endnu ikke tru�et valg om din naturgasleverandør, har du muligheden nu! 
DCC Energi tilbyder naturgas til en af markedets laveste variable priser. 
Vi opkræver ikke abonnement og en leveringsaftale med os er helt uden bindinger.

 

· Bådkaleche

· Hynder

· Sprayhood

· Bompresenning

· Bøjler + beslag
Erik Mortensen

Kirstinehøj 25 B, 2770 Kastrup

Tlf. 32 58 47 47
im@imsadelmager.dk

LynetteNyt udkommer
 
LynetteNyt nr. 5 har deadline 
for stof og annoncer den            
4. august og bladet udkommer 
den 18. august.

Nr. 6 har deadline den 22. 
september og udkommer den   
6. oktober.

Nr. 7 har deadline den 17. 
november og udkommer den    
1. december. 
 
Husk at du altid kan læse 
LynetteNyt på klubben hjemmeside.

Man kan opleve mange ting, når man sådan en almindelig hverdag, hvor solen skinner, cykler 
ud til Margretheholm Havn. Unge mennesker hopper i bølgen på Refshalevej, og halve både 
parkeret på højkant i vildnisset. Bemærk skiltet som gør opmærksom på, at her kræves betaling 
for parkering.
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Restauranten tilbyder
 

Sankt Hans’s menu

Cowboy tallerken m. Spareribs, 
hotwings, bagt

kartoffel og coleslaw!

Incl. 1 stor øl el et gl vin 125 kr.
 

Børn under 12 år 1/2 pris incl 1 sodavand! 
 

Bestil plads på tlf. 3296 0055/2174 0795
 

www.dialogtransport.dk

•	 Bådtransport
•	 Kranservice
•	 Lagerhotel

Ring	tlf.	2166	0269
Vognmand	Poul	E.	Frandsen

www.dialogtransport.dk

– den servicemindede fagmand

Lynettens aktivitetskalender
16. august Havnefest
8. november Stander Ned 
6. december Banko 
14. december  Juletræsfest

Kapsejlads kalender
Aftenmatch, Alle tirsdage fra 6. maj til 1. juli og fra 5. august til 9. 
september fra kl. 18.00. 
Amagercup,  Lørdag den 14. juni fra 7.00 til 21.00
Snecup, 26. december fra 8.00 til 15.00
 
Turudvalget kalender
August tur Dragør. Lørdag og søndag den 30. og 31. august
  (se side 7) 
 
Sejlerskolen kalender
Uge 19  Praktisk sejlads begynder
14. juni  Forårstur
22. - 24. august Store sommertur
28. september Prøve i sejlads
29. september Prøve i sejlads
4. oktober Afrigning af skolebåde
4. oktober Sejlerskolefesten (aften)
Uge 41  Teorikursus begynder
11. oktober Evt. omprøve i sejlads
   
 

 
 

Sejl som giver dig flere sømil for pengene,
større sejlglæde og præmier på hylden.

Kort sagt,

- det bedste en sømand kan få

Tlf. 7026 1296 . info@sejl.dk
Amager Strandvej 50 . 2300 Kbh. S

Tlf. Jylland 7553 8953 (aften)

www.sejl.dk
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Niels Krohn er flittig på værkstedet i Klubhus Øst


