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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
Havneudvalg: Bjarne Carlsen  ................20 96 26 85
Klubhusudvalg: Kenneth Jacobsen  ........27 60 11 06
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: 
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: Der bygges dag og nat på den kommende 
skibakke på Amager Ressource Center

Foto: Niels Bjørn

LynetteNyt nr. 1 2015 udkommer den 2. februar.
Sidste frist for indlæg og annoncer til nr. 1 er man-
dag den 19. januar 2015. Husk at du altid kan læse 
LynetteNyt på klubbens hjemmeside.

Tekst og foto: Niels Bjørn Pedersen
 
Klubbens bestyrelse har besluttet, 
at 25-årsnålen, som gives til 
medlemmer der har været medlem i 
25 år, for fremtiden sendes direkte til 
medlemmerne.

Deres navne offentliggøres i 
LynetteNyt og vil blive oplæst på 
generalforsamlingerne.

På den kommende general-
forsamlig i februar 2015 tildeles 
25-årsnålen til følgende:

 
Jan Hansen, 
Jens Heilesen,  
John-Erik Asping,   
Jørgen From,  
Kåre Steen Hansen,  
Lene Lindholdt Nielsen 
Marianne Holst  
Michael Christiansen
Svend Meistrup

 
LynetteNyt ønsker 25-års med-
lemmerne tillykke med sølvnålen.
 
Bladet har snakket med et par af 
dem for at høre deres oplevelse af, 
hvad der er sket i klubben i løbet af 
de 25 år, de har været medlem.

25-årsnålen
pr. post

Også Lene Lindholdt Nielsen 
har været medlem i 25 år. Hun 
og hendes mand ligger med en 
Nordship 32 på Bro 2.

- Vi startede jo i klubben,  Ole 
og jeg, da vi var i fyrrene og mere 
aktive. Nu er vi kommet op i årene, 
og aktivitetsniveauet er ikke så højt 
som tidligere.

- Dengang var vi en stor flok, som 
ofte mødtes i det gamle klubhus og 
diskuterede og hyggede os.

- Man lærte jo mange at kende i 
forbindelse med f.eks. pligtarbejdet, 
eller når vi gik til navigation og 
var afsted med andre på mange 
klubture. F.eks. var vi med på en 
debattur til Råå, hvor vi drøftede det 
kommende nye klubhus – klubhus 
Øst.

De ting kan jeg godt savne, og det 
kunne være dejligt med lidt flere 
klubture. Desværre var vi forhindret 
i at være med på turen til Dragør i 
august. Man kan jo ikke overkomme 
alt.

Lene Lindholdt Nielsen synes 
heller ikke rammerne i klubhus Øst 
er de bedste.

- I det gamle klubhus kunne vi 
være mange, men i Skipperstuen 
i Øst er der altså ikke plads til 
ret mange. Og så mangler der et 
sejlerkøkken i Øst, synes hun.

Jeg ved godt, at der er køkken i 
Vestersøhus, men hvis man ligger 
i den anden ende af havnen, så 
tager man jo ikke lige opvasken 
og spadserer ned til Vestersøhus. 
Jeg synes der burde indrettes et 
sejlerkøkken i Klubhus Øst, siger 
hun. 

Om sine 25 års medlemskab og 
udviklingen i perioden siger Jørgen 
From, som ligger i starten af Bro 2:

- Der er flere, som bruger havnen 
som P-plads til deres både, og som 
ikke interesserer sig for klublivet 
eller kommer på generalforsam-
lingerne.

- Tidligere var der altid en masse 
brok og folk kom og diskuterede, 
men nu er der næsten ikke mere 
brok – ikke engang om Vestersøhus.

- Jeg er meget glad for at være 
medlem herude. Klubben gør meget 
for medlemmerne og giver os en god 
behandling, og dem man kender, 
de som kommer meget herude, 
de er virkelig hjælpsomme og 
omsorgsfulde over for hinanden. 
 

Jørgen From, 25 år i S/K Lynetten
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Tekst: Lars Frandsen 
Foto: Jan H. Nielsen

Jeg er en almindelig sejler og med-
lem af sejlklubben Lynetten. Jeg 
elsker at sejle med min familie, og 
som det ofte overgår os sejlere, er vi 
ofte gladere for at sejle med vores fa-
milie, end den er for at sejle med os.

Jeg skal ikke klage, for sommer-
togtet bragte os 387 sømil rundt i 
Sydsverige og til adskillige danske 

Kapsejladser
Familiesejlads eller kapsejlads – begge dele kan faktisk godt lade sig gøre, 
fortæller Lars Frandsen som sejler sommertur med familien og kapsejlads 
med et – nogenlunde – fast mandskab på tirsdage. I år var han også med til 
DM for Scancap 99 i Dragør.

øer – og der var lutter glade stunder 
på hele turen. Ikke engang opvasken 
eller antallet af is til barnet, skulle vi 
diskutere.

Når en har mere lyst end en anden, 
må man finde en løsning for at holde 
humøret højt hos alle. Det er nemlig 
fjollet, at alle har dårlig samvittig-
hed – nogen føler sig presset (skip-
pers kone) og andre føler de presser 
(skipper). Løsningen blev fundet 
med gode kloge venners hjælp for 

mange år siden.
Jeg sejler nu lidt kapsejlads – om 

ikke andet, får vi brugt båden og 
jeg bliver bedre til at sejle og skaber 
større tryghed ombord. Så det er en 
slags win-win.

Kapsejladsen har gået for sig i 
mange år efterhånden. Og må jeg an-
befale alle Lynettens glade og stolte 
bådejere at komme på vandet hver 
tirsdag til en hyggelig dyst – med 
efterfølgende godt samvær i Klub-
huset. Man kan ikke overvurdere 
den læring om bådhåndtering man 
tilegner sig og det sømandskab, man 
får ind på rygmarven. Og man får et 
fællesskab med de andre i skipper-
stuen, når resultaterne læses op, og 
der deles præmier ud. Hver tirsdag! 
 
Gaster skal være med
Men man kan ikke sejle kapsejlads 
alene. Det er bedst, at have gaster 
ombord. Og jeg har et bruttohold af 
gode familiefædre, der trods travle 
liv med arbejde og pligter alligevel 
får tid til at tilbringe lidt tirsdag 
aftner med mig. Det er ikke alle, der 
kan hver gang, og ind imellem er vi 
underbemandet. Men vi kommer 
som regel ud. Og det er jeg rigtig 
glad for.

Jeg har også indført den regel for 
os, at vi ikke sejler, når grundvin-
den kommer over 10 m/s, og når det 
styrtregner. For det skal helst være 
hyggeligt og sjovt og give mentalt 
overskud og mening for os alle. 
(Men sådan er det ikke alle der har 
det )

Mit fartøj er af typen Scankap 
99 – og feinsmækkerne vil vide, at 

det er en klassebåd. Og for klas-
sebåde gælder det, at der afholdes 
danmarksmesterskaber. Normalt har 
de været sejlet på eksotiske steder 
som Kerteminde og Århus, så jeg har 
kunnet benytte transportsejladsens 
tidsmæssige udtrækning som und-
skyldning for ikke at deltage. Men i 
år var det i Dragør.

Jeg tænkte, at vi nok kunne stille 
et mandskab og lovede at tilmelde 
os – men ak. Af min brutto gasteliste 
var kun to tilmeldte – og det på hver 
deres dag. Ideal bemandingen er fire 
inklusive skipper, så jeg manglede to 
personer for at kunne stille op.

En kombination af Dragør Sejl-
klubs organisationstalent og ildsjæle 
i Scankap klubben skaffede to gaster 
– den ene endda en gammel kending 
for nogle Lynette medlemmer – Hen-
rik Åxholm. (Jeg skulle hilse).

Vi fik en enkelt øvesejlads onsdag 
aften før stævnet, hvor vi lige fik 
tjekket krydsvendinger, spilersæt-
ning og spilervendinger i et fanta-
stisk sensommervejr, før det rigtig 
skulle gå løs.

Jeg turde ikke sætte ambitionerne 
for højt. Vi var ikke samsejlet og 
kunne derfor regne med at meget 
bådhåndtering ville tage længere tid 
end for de samsejlede besætninger. 
Og båden er udstyret med de samme 
sejl, som da vi købte hende for 8 år 
siden. De er plus 10 år gamle. Vi 
havde hørt, at konkurrencen var 
hård, hvorfor jeg satte ambitionen til, 
at vi bare ikke skulle være sidst. 
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 Spulet bund og mindre vægt i an-
kerbrønd 
Fredag den 15. august klokken 09:55 
sejlede vi langs startlinjen og vente-
de på, at starten skulle gå og prø-
vede at regne ud, hvordan vi kunne 
få en god start. Der var 15 tilmeldte 
både. Rigtig mange med nyere sejl 
end vores. Og rigtig mange med 
godt sammensejlede besætninger.

Jeg havde forberedt mig ved at få 
højtryksspulet bunden og ved at tage 
en del ting ud af båden. Og anker-
brønden i stævnen skulle være tom. 
Så meget har jeg lært. Og alligevel 
lå vi dybere end hovedparten vore 
artsfæller.

Fredagen gik med at forbedre 
vores bådhåndtering og tjekke feltet 
ud. Og vejret var pragtfuldt med 6-8 
m/s fra retninger der skiftede lidt. 
Dragør Sejlklubs styring af løjerne 
var bare helt perfekt.

Vi sejlede op-og-ned bane og 
topmærket blev flyttet, når vinden 
drejede. Gasterne arbejdede hårdt 
for at være hurtige med bådhåndte-
ringen og for at hjælpe skipper med 
gode råd. Men det er prisen, når ens 
gaster normalt selv er skippere på 
deres egne både.

Da fredagen var forbi, kunne vi 
se tilbage på gode resultater – en 8. 
plads og en bundplacering og resten 
der imellem. Vi gik ind i Dragør, 
nød moleøllet og skiltes for at mødes 
igen lørdag.  
 
Lørdag det frisker
Lørdag lød meldingen på 10-12 m/s 
vind. Det holdt stik. Vi havde for-
bedret vores bådhåndtering og præ-

sterede flere rigtig gode sejladser. På 
en enkelt kunne vi vende topmærket 
ved første baneomsejling som num-
mer 3. Vores bedste resultat var en 
7. plads. Vi fuldførte alle sejladserne 
og sejlede igen ind til Dragør og nød 
moleøllet. Om aftenen var der gal-
lamiddag og resultaterne ville blive 
gjort til kende.

Vi endte på en meget flot 9. plads 
overalt – og jeg skylder gasterne en 
meget stor tak for det flotte resultat. 
Ingen store skader – blot en knækket 
sejlpind og en ridse i spileren – som 
blev lappet mellem to sejladser. Jeg 
fortøjrede båden ved midnatstid 
lørdag aften i Lynetten og cyklede 
hjem.

Deltagelsen var en stor oplevelse. 
Det var dejligt at lære nye menne-
sker at kende og dejligt at måle sine 
evner mod artsfæller (selv om de 
havde fjernet mere vægt og havde 
nyere sejl).

Sjovt er det også, at på billedet, der 
ledsager en online-artikel i Bådnyt 
om stævnet, er vi foran rosset – in-
klusive stævnets overaltvinder DEN 
78.

Læs artiklen her: 
http://minbaad.dk/nyhed/archi-
ve/2014/18/august/article/taet-kamp-
ved-scan-kap-99-i-dragoer-christian-
andersen-vinder/?cHash=b90030d94
68fd4d5fa06ebbfd2909433
 
Tak for at du læste så langt. Jeg hå-
ber du har nydt det og du måske er 
blevet lidt inspireret til at deltage om 
tirsdagen.

 
Lars Frandsen 

SPAR MOMSEN
Vi tilbyder SKL’s medlemmer denne rabat

på salæret til & med d. 31.12. 2014.

Såfremt det ønskes, har vi kontakt til et klar-
gøringsfirma, der kan sætte båden i salgs-

klar & præsentabel stand!

Venligste hilsner, din naturlige YachtMægler
John Hansen

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

HJÆLP - VI MANGLER BÅDE!

Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig Jul & et godt Nytår

Der har været travlt med bådhåndteringerne. Foto: Niels Bjørn
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Strøm – vand
Husk fra den 
15. november 
er el-skabene 
på land 
aflåste, der 
kan afhentes 

bi-målere på kontoret. Der vil blive 
lukket for vandet, når der er udsigt 
til længerevarende frost. 
 
Tilsynspligt
Nu er sommeren slut, og det er 
blevet efterår. Det er måske ikke 
så sjovt at have båd i den kolde 
blæsende tid, men det er meget 
vigtigt, at man ser til sin båd også 

Der indkaldes hermed til

Ordinær Generalforsamling i S/K Lynetten
tirsdag den 24. februar 2015, kl. 19:00

i Amager selskabslokaler, Markmandsgade 9-11, 2300 
København S

 

Dagsorden i følge vedtægterne
 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab og budget
4. Fastlæggelse af ydelser til klubben
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 Ordinært valg af:

• Kasserer
• Sekretær
• Sejlerskoleformand
• Turudvalgsformand
• Klubhusudvalgsformand
• Én bestyrelsessuppleant

6. Valg af statsautoriseret revisor
7. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
8. Valg af redaktør og webmaster
9. Behandling af indkomne forslag
10. Eventuelt 
 
Forslag til generalforsamlingen skal være klubben i hænde mandag den 19. 
januar kl. 12.00
 
Endelig og fyldestgørende dagorden med indkomne forslag bringes i 
LynetteNyt nr. 1, 2015, som udkommer den 2. februar 2015 og som kan ses på 
hjemmesiden samme dag.

Nyt fra havnechefen

www.dialogtransport.dk

•	 Bådtransport
•	 Kranservice
•	 Lagerhotel

Ring	tlf.	2166	0269
Vognmand	Poul	E.	Frandsen

www.dialogtransport.dk

– den servicemindede fagmand

· Bådkaleche

· Hynder

· Sprayhood

· Bompresenning

· Bøjler + beslag
Erik Mortensen

Kirstinehøj 25 B, 2770 Kastrup

Tlf. 32 58 47 47
im@imsadelmager.dk

om vinteren. Det vil nok være en 
god ide at lukke for alle søventiler i 
vinter.

HUSK at flytte båden inden for 
de røde striber på broerne. Der har 
allerede været flere episoder bl.a. en 
båd der var ved at synke, en hvor 
sejlet er blæst i stykker, og flere har 
knækket fortøjningerne. 
 
Indsamling af cykler
Vi har været rundt ved alle broerne 
og indsamlet de cykler, der ikke var 
mærket med medlems nr.

Vi har indsamlet 55 cykler, som 
vil blive afleveret til politiet som 
hittegods.

Ole Nissen
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Nye forpagtere
på Restaurant Lynetten

Restaurant Lynetten kom kun til 
at ligge stille i ganske få uger. 
De nye forpagtere slår allerede 
dørene op den 3. december, hvor 
der bydes på Danmarks absolut 
nykårede nationalret: Stegt flæsk 
med persillesovs. 
Og lørdag den 27. december 
holdes stor åbningsfest med 
spisning, fest og dans.

tekst og foto: Niels Bjørn Pedersen

Restaurant Lynettens nye forpagtere Kasper Nielsen tv. og Anders Vang

Programmet for åbningstider for Restaurant Lynetten ser således ud:
 
3. december kl. 18.00:
Stegt flæsk med Persillesovs 
Pris: kr 79,- eks drikkevarer – 10% rabat for alle medlemmer

10. december kl. 18.00:
Stegt flæsk med Persillesovs 
Pris: kr 79,- eks drikkevarer – 10% rabat for alle medlemmer

17. december  kl. 18.00:
Mørbradgryde 
Pris: kr 79,- eks drikkevarer – 10% rabat for alle medlemmer 
Endvidere holder restauranten åben lørdag den 13. fra kl. 11-20 og 
søndag den 14. fra kl. 10-15 samt lørdag den 20. fra kl. 11-20 og søndag 
den 21. december fra kl. 10-15.

Lørdag den 27. december holdes der åbningsfest i Restaurant Lynetten 
med spisning fra buffet, musik og dans til en pris a 150 kr. pr. person (+ 
drikkevarer).  

Det nye restauratørpar er kokken 
Kasper Nielsen og administrator 
Anders Vang. Det er rutinerede 
folk med en god portion erfaring i 
baglommern som nu skal skramle 
med potter og pander i klubbens 
køkkenregioner.

De to restauratører har siden 2010 
drevet restaurant Couloir på Amager 
Strandvej 112, og de satser bredt 
kulinarisk på at drive restaurant 
Lynetten.

- Vi vil have billig ret hver dag til 
79 kr., f.eks. mørbradgryde eller chili 
con carne, og derudover andre lidt 
bedre menuforslag til omkring 200 
kr. siger Kasper Nielsen.

Han er indstillet på at lytte til 
forslag fra medlemmerne, når det 
drejer sig om maden på restauranten.

- Vi vil gerne gøre medlemmerne 
tilfredse, men håber også, at vi kan 
tiltrække nogle af de nye beboere, 
som er kommet til i området, siger 
han, og peger på, at Restaurant 
Lynetten også vil være åben for 
selskaber, som vil holde fødselsdag 
eller barnedåb.

Det er også hensigten at lave 
selvstændige arrangementer som 
f.eks. musik og underholdning for 

gæsterne, ligesom det har været 
traditionen på Couloir.

Couloir er et begreb hentet fra 
skisportsstedet Tignes i Frankrig, 
men nu altså overført til en form for 
strandbar og restaurant på Amager 
Strandvej med udsigt til Helgoland 
og Øresund.

I starten af næste år flytter Couloir 
til nye lokaler med bedre havudsigt 
og tættere på metroen.

- Jo der bliver meget at se til, 
siger Kasper Nielsen, men når man 
brænder for arbejdet, bliver det 
ikke noget problem – og både jeg 
og Anderes brænder for at skabe 
nogle rigtig gode restauranter, siger 
Kasper Nielsen.
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BINGO
i Lynetten 14. december kl. 14:45

Det har hele tiden været annonceret i LynetteNyt og dagspressen, 
at der skulle være bingo lørdag d. 6. december, men da vores 
Bingo altid tidligere er blevet afholdt om søndagen, og der 
d. 7. er Julefest, har vi valgt at ændre datoen til søndag d. 14. 
december.

For bingo kan være sjovt, kedeligt, 
afslappende, og rigtigt spændende, 
hvis det vel at mærke foregår på den
rette måde, i den rette forsamling/
selskab, og under de rette omstæn-
digheder.

Vi afholder årets store JULE-Bingo 
d. 14 december fra 14:45 til 18:00, 
hvor vi håber samtlige medlemmer 
og gæster dukker op i klubhuset til 3 
timers hygge, efterfulgt af lidt godt 
at spise i restauranten.

Hvis der skal være rigtig mange 
lækre præmier til en – to og tre 
rækker, så er det nødvendigt at vi 
alle møder denne eftermiddag.

Det er igen Jan-Erik Messmann 
der står for arrangementet, i tæt 
samarbejde med bestyrelsen, og 
da Messmann har mere en 40 års 
erfaring som Bingo arrangør, så 
skulle det undre os, om ikke der var 
en masse overraskelser i ærmet til 

netop denne eftermiddag.
Der vil blive spillet ti spil med 

tredive præmier i alt.
En plade til alle ti spil koster som 

sædvanligt 50,-     5 plader koster 
200,-    (Altså 4kr pr spil/plade)

For at vide lidt om hvorvidt der
skal indkøbes fladskærme, 
navigationsanlæg osv. er det vigtigt 
at I lige skriver en mail til Jan-Erik 
på jan-erik@messmann.dk eller sms 
på 20660665. Alternativt giver Bo 
besked på kontoret.

Jo flere vi er til stede, jo mere kan 
vi vinde. Vi plejer at være mellem 60 
og 90, men skulle gerne være mange 
flere.

Vi glæder os alle til en festlig 
eftermiddag med hele klubhuset 
fyldt til bristepunktet og masser af 
glade vindere.

Vel mødt til en super Bingodag 
den 14. december kl 14:45.

Bingo udvalget 

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.

 

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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.... og klubmedlemmerne stimlede op ad trappen til kaffe og ’lynettesæt’
Foto: Niels BjørnSå blev standeren halet...... 
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START HJERTET 
Med støtte fra Tryg Fonden afholdes kursus i brugen af vore hjertestartere. 

11. december kl. 17-20 i Bestikket. 

Underviseren er en professionel instruktør fra Safety Group. Teorien gennemgås og der 
udføres praktiske øvelser på dukker.  

Både tidligere kursusdeltagere og begyndere kan deltage. 

Max deltagerantal: 12. Først til mølle… 

Tilmelding: Jens Kondrup, kondrup@post4.tele.dk eller SMS på mobil 40 41 03 93  
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Kørestol til udlån
 

Klubben har erhvervet en 
kørestol, som kan lånes og 

benyttes af klubmedlemmer og 
gæstesejlere.

 
Kørestolen får fast plads under 

trappen i Klubhus Øst, og der bør 
den igen afleveres efter lån. 

 
Kasserer Poul Borchum

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,-

VINTER ÅBENT: Hverdage ml. 10-17 - lørdage   10-15

En times råd og vejledning ombord på 
din båd. Har du nogle spørgsmål omkring 
din eksisterende installationer, som du vil 
have afklaret, kan en fagmand måske være 
løsningen. PRIS 395  / time 

ex. moms

Vi kan naturligvis også hjælpe dig 
med vinterkonservering af din motor 
eller bådens øvrige udstyr, så den er 
klar til foråret. 

NOA DÆK STATIVER

10 M - KUN 5.839,-

Oliesuge 
pumpe 4 ltr

KUN 499,-
SPAR 260,-

VI ØNSKER ALLE 
MEDLEMMER EN RIGTIG 

GOD JUL OG ET GODT NYTÅR
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.. og bagefter var der medlemsmøde, hvor bl.a. Restaurant Lynettens fremtid blev 
debatteret, her af sejlerskolechef Preben Pold. Foto: Lars Vestergaard

Der var behørig indvielse af klubbens egen håndværkerby, hvor gør-det-selv-folket 
har fået fortrinlige rammer for vedligeholdelse af deres både. Der var både øl og 
smørrebrød til de fremmødte..... Foto: Niels Bjørn
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Lynettens 
aktivitetskalender
Kapsejlads
Snecup, 26. december fra 8.00 til 15.00
 
Klubben
7. december Kl. 14 Juletræsfest
11. december Kl. 17 Start hjertet
14. december Kl. 14.45 Bingo
27. december Åbningsfest Restaurant
  Lynetten

2015
24. februar Kl. 19 Ordinær
  generalforsamling (se side 9)
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