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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 .......................21 26 43 23
Havneudvalg: Bjarne Carlsen  ................20 96 26 85
Klubhusudvalg: Kenneth Jacobsen  ........31 17 86 45
Turudvalg: Navita Jain ............................29 23 61 38
Skoleudvalg: Preben Pold.......................51 86 07 24
Junior: David Brandenhoff. .....................31 45 67 86

Suppleanter o.a.:
Suppleant for 1 år: Lars Vestergård Christiansen
Suppleant for 2 år: Merete Papapetros
Kasserersuppleant: Maiken Tvede
Kritiske revisorer: Jens Heilesen og Jørgen Beiter
Kritisk revisorsuppleant: Jimmi Sigsgaard
Statsautoriseret revisor: Thornton Grant

Klubmålere:
Gunner Juul-Nyholm, gunnerjuulnyholm@me.com
Mattias Bodlund, mattias@oncotype.dk

Sejlklubben Lynetten
Refshalevej 200, 1432 K ........................32 57 57 78
E-mail: info@lynetten.dk
Web: www.lynetten.dk
Webmaster: Jesper Andersen

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: Træning af marsvin
Foto: Fjord og Bælt

LynetteNyt nr. 1 2016 udkommer den 1. februar 
2016.

Sidste frist for indlæg og annoncer til nr. 1 er man-
dag den 18. januar.

Husk at du altid kan læse LynetteNyt på klubbens 
hjemmeside.

Yacht Service

•	 FORSIKRINGSSKADER
•	 GLASFIBERARBEJDE
•	 GELCOATSKADER
•	 TRÆARBEJDE
•	 MOTORSERVICE
•	 INDENDØRS	OPBEVARING

Alle Sejlklubben Lynettens klubmedlemmer 
tilbydes 10% rabat på alt service

og opbevaring i 2015.

Refshalevej 200  .  Tlf. 2624-3045

				
www.yase.dk . jb@yase.dk

Georg Niemann
Formand for S/K 
Lynetten

Kære medlemmer
 
Jeg vil hermed benytte mig af det 
privilegie det er, at kunne få lov til 
ønske GOD JUL på hele klubbens 
vegne.

For bare en uge siden var det nogle 
dejlige lune dage, som endda kunne 
byde på lidt solskin og i skrivende 
stund er dele af Danmark dækket 
af masser af sne. Det er måske nok 
besværligt og koldt, men det ser 
godt nok dejligt juleagtigt ud.

Og på Lynetten er der da også 
udsigt til flere julearrangementer, 
bankospil, julefest med gaver og 
oplevelser til børnene og masser 
af julehygge til forældrene og alle 
andre voksne. Mange tak til det 
friske frivillige hold, som gang på 
gang får dette arrangement til at 
fungere.

Og sportsligt er der også noget 
at se frem til den traditionsrige Sne 
Cup er også indenfor rækkevidde. 
2. juledag trodser en hel del sejlere 
det vejr, der nu måtte være den dag 
og tager en frisk kapsejlads. Det er 
dog betinget af, at vejret ikke må 
betragtes som farligt. Prøv at sætte 
et par timer af til at bakke de friske 
sejlere op.

Som mange sikkert har læst og 
hørt om, så er der igen liv i en 
diskussion som har været oppe 

Indkaldelse	af	
kandidater	til	årets	

Lynettepris
 

Hermed indkalder bestyrelsen 
forslag til kandidater til årets 

pris Lynettekosten. 
Prisen går til et medlem,

som i årets løb har udført en 
ekstraordinær indsat til gavn 

for klubben.

Forslag til kandidater skal være 
klubbestyrelsen i hænde senest 

mandag den 18. januar 2016
kl. 12.00.

nbp

mange gange: Skal vi stadig have et 
trykt LynetteNyt i vores postkasser 
mange gange hvert år? eller kan 
man ikke bare som medlem opsøge 
hjemmesiden og vores Facebook-
sider? Svaret er nok, at nogen 
sværger til det ene, og andre sværger 
til det andet. Derfor tillader jeg 
mig også at genbruge noget af den 
artikel, jeg lavede til Standerhal og 
lagde på de elektroniske medier. Så 
hvis du læste det hele den gang, så 
kommer der ikke så meget nyt fra 
dette sted af.

Nu hvor det er blevet december, 
og hvor vi går frem imod julehygge 
og travlhed, så kan vi se, at langt de 
fleste landpladser er blevet færdige, 
så bådene kan komme på land, og 
rigtigt mange er også kommet op 
allerede. De nye el-standere er stort 
set tilsluttet alle steder. Og så vil vi 
også snarligt se, om de nye standere 
giver det lys, som vi talte så meget 
om på forårets generalforsamling.

Ved hver af de nye standere vil 
der, når det ikke er frostvejr, blive 
mulighed for vandtilslutning og 
til 6 både, som eventuelt kan have 
deres kabler fast tilsluttet. Vi kan 
dog stadig ikke anbefale, at der er 
permanent varme på bådene, når 
de er på land, det giver trods alt 
en vis risiko for brand, som der 
igennem tiden har været på flere 
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havne. Så det er en god ide at få 
tømt alt vand af alle tanke og ud af 
alle motorernes køleanlæg snarest 
muligt, lige nu er det ret så koldt, 
men måske er det blevet lunt igen, 
når du læser dette, for vejret kan jeg 
ikke spå om. Kabelføring på land 
skal, som i vandet, udføres med de 
rigtige kabler, stik og samlinger. 
Hvis du er i tvivl, så kan man slå det 
op på nettet flere steder, og havnens 
personale kan også godt give et godt 
råd.

Festudvalget har virkelig taget fat 
i år, adskillige små fester og nogle 
store super-arrangementer ved 
klubhuset er det blevet til, hvem 
husker ikke ”Jordans drive”, som 
med et smittende humør og en 
fantastisk musikalitet satte gang i 
festlighederne den ene af gangene. 
Vi skylder hele festudvalget og ikke 
mindst Klaus Sørensen stor tak for 
aktiviteterne. Endnu bedre bliver 
det nok næste år, så har han nok fået 
taget armen ud af slyngen.

Vores personale har også haft 
travlt i år, vi har i denne omgang 
fået sat endnu flere opgaver i gang, 
end vi har kunnet nå at gøre færdige. 
Og så har personalet endda oven i 
købet været ramt af både sygdom og 
udskiftninger. Alligevel har vi nået 

en masse, så vi skylder stor tak til 
både Bo, Thomas, Simon og Ole. Ved 
siden af, har adskillige pligtarbejdere 
og andre frivillige også gjort en 
stor indsats. Jeg tror ikke, at det vil 
være forkert at sige ekstra tak til 
Flemming Saek, som altid er super 
til at hjælpe både den ene og den 
anden.

Og jeg ved godt, at jeg sikkert er 
kommet til at springe en af dem 
over, som gør en stor indsats og 
burde have haft en stor tak for sin 
indsats, men det vil jeg så prøve 
at råde bod på ved kommende 
lejligheder.

Så med denne lille hilsen vil jeg 
ønske alle en god vintersæson, en 
god jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen
Georg Niemann 

Turudvalget
søger

medlemmer
 
Turudvalget vil gerne have 
flere medlemmer, så hvis 
der er nogle, som ønsker 
at deltage i udvalgets 
arbejde med at planlægge 
og gennemføre ture for 
klubbens sejlere så skriv 
til turformand Navita 
Jain på mail på adressen 
navitachiquita@yahoo.com

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i 
S/K Lynetten

tirsdag den 23. februar 2016, kl. 19:00
i Amager selskabslokaler, Markmandsgade 9-11, 2300 København S

Forslag fra medlemmerne skal være sejlklubben i hænde mandag den 18. 
januar kl. 16.00 (35 dage før)
Endelig dagorden samt regnskab og revisionsprotokollat skal være udsendt 
(medlemmerne i hænde) senest den 9. februar i form af LynetteNyt GF-
nummer (2 uger før).
LynetteNyt nr. 1, 2016 har deadline for indlæg den 18. januar og udkommer 
den 1. februar 2016.

Dagsorden ifølge vedtægterne
1. Valg af dirigent
2. Uddeling af 25-års nåle 
3. Bestyrelsens beretning
4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
5. Forelæggelse og godkendelse af ydelser til klubben
6. Fremlæggelse af budget
7. Behandling af indkomne forslag
8.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Ordinært valg af:

• Formand
• Juniorformand
• Kapsejladsformand
• Havneformand
• Én bestyrelsessuppleant
• Én kasserersuppleant

10. Valg af statsautoriseret revisor
11. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
12. Valg af redaktør og webmaster
13. Eventuelt
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VMV-projekt og samle et udvalg, 
der har lyst til at deltage i 
arbejdet.  
Han ser frem til at høre om de 
erfaringer, andre VMV-havne 

får ud af  
arbejdet med 
projektet.

- Jeg 
glæder mig 
til at høre 
om andre 
havnes 
erfaringer 
og resultater 

af arbejdet med VMV. Er en 
aktivitet en succes i andre havne, 
er det sandsynligt, at vi også vil 
prøve kræfter med det her på 
Lynetten, siger Klaus Sørensen.

Han opfordrer alle, som vil 
være med i udvalgsarbejdet 
med VMV om at kontakte ham 
på telefon 40186096 eller mail 
klaus@klaus-sorensen.dk
 
 

Lynetten søger 
allerede på forskellige 
måder at åbne sig 
mod lokalområdet 
på Christianshavn. 
Her er klubben f.eks. 
repræsenteret ved 
Christianshavner 
Dagen i september 
i år

Fakta om Projekt Vild med Vand
Dansk Sejlunion, DS, og 
Foreningen for Lystbådehavne I 
Danmark, FLID, er gået sammen 
og har skabt projekt VMV, og det 
er Nordea-fonden som har gjort 
projektet muligt ved at støtte med 
otte millioner kroner over de næste 
3 ½ år frem til slutningen af 2018. 
Målet er, at der er 40 Vild med 
Vand-havne som tilslutter sig 
projektet i 2016, 80 havne i 2017 og 
at der ved udgangen af 2018 er 100 
Vild med Vand-havne. 
Den landsdækkende Havnens Dag 
afholdes i 2016 søndag den 29. maj 
og markedsføres over hele landet 
med en større kampagne. 
Læs mere på
www.vildmedvand.dk

Vild Med Vand, VMV, er resultatet 
af et nyt samarbejde imellem Dansk 
Sejlunion, DS og Foreningen af 
Lystbådehavne i Danmark, FLID.  
Sammen har de formuleret et 
projekt, som er så spændende, at 
Nordeafonden har valgt at støtte det 
med ikke mindre end 8 millioner 
kroner.

Projektet skal blandt andet 
fokusere på den service havnen 
tilbyder samt ved at invitere til 
flere åbne aktiviteter i havnen i 
løbet af 2016 - især i forbindelse 
med Havnens Dag, som afholdes 
landsdækkende den 29. maj 2016.

I forlængelse af Havnens Dag vil 
der være en række invitationer til 
åbne aktiviteter, som markedsføres 
lokalt. Det bærende i VMV-
aktiviteterne er, at disse er tilbud for 
alle, der har en drøm om livet på og 
ved havnen og på vandet.

Projektet er ambitiøst og lægger op 
til, at klubben laver en undersøgelse 
af, hvem vi skal målrette aktivite-
terne mod, men vi får også værktøjer 
fra projektsekretariatet til hjælp.

En væsentlig del af VMV-projektet 
er hele service- og værtsskabsdelen, 
hvor det er tanken, at hver havn 
tager det gode værtsskab på sig, 

Sejlklubben Lynetten er gået med i et stort projekt – Vild Med Vand, 
som skal åbne havnen og byde lokale beboere, gæstesejlere og andre 
besøgende velkommen blandt andet i forbindelse med Havnens Dag 
den 29. maj 2016
 
Tekst: Niels Bjørn Pedersen og at klubmedlemmerne bliver 

bevidste om, hvordan vi i fremtiden 
vil tage imod nye gæster – både de 
som kommer til fra vand- og fra 
landsiden.

Projektsekretariatet lancerer til 
foråret 2016 en kampagne med 
velkomstskilte og materialer, så 
det gode værtsskab bliver synligt 
manifesteret på havnen.

- Vi tror på, at VMV kan være 
medvirkende til, at vi på sigt kan 
se en forskel både i medlemsskaren 
og i stemningen på havnen. Vi tror 
også på, at det 
gør en forskel, 
at der er mange 
andre havne 
og klubber 
med i projektet 
fordelt over hele 
landet, siger 
Lone Buchardt 
fra VMV-
projektsekretariat, som holder til i 
Idrættens Hus i Brøndby.

I skrivende stund er der 36 VMV-
havne spredt over hele landet, og på 
sigt er målet at få 100 havne med i 
projektet.

På Lynetten har bestyrelsen 
tilsluttet sig projektet, og Klaus 
Sørensen har påtaget sig arbejdet 
med at være tovholder på et lokalt 

Vild	med	vand
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Marsvin (Phocoena phocoena) er 
den mindste tandhval.

Hunnen er størst. 1,7 meter og 
vejer 75 kg. Hannen er 1,6 meter og 
vejer ca. 60 kg.

Tidligere var marsvinet genstand 
for store fangster i Danmark, især 
i Gamborg og Kolding Fjord i det 
nordlige Lillebælt og ved Kulhuse 
og Bramsnæs Vig i Isefjordsområdet, 
hvor der skønsmæssigt blev taget 
hhv. 100.000 og 40.000 dyr i alt i 
1800-tallet.

Fangsten mistede sin betydning i
Lillebælt sidst i det 18. århundrede, 
men holdt sig til 1945 i Isefjords-
området.

Den kommercielle fangst er siden 
hen blevet afløst af en utilsigtet 
bifangst i fiskegarn, der måske har 

Der er mange små hvaler i både lillebælt og Kattegat og Øresund
De små tumlere kan også ses i Naturpark Lillebælt, hvor hvalerne studeres.

kostet endnu flere marsvin livet.
Forurening, ødelæggelse af 

leveområder, forstyrrelser i yngle- og 
opvækstområder samt overfiskning 
er andre trusler mod marsvinet.

I Danmark blev marsvinet fredet 
i 1967. I Kattegat og Bælthavet er 
bestanden skønnet til ca. 40.000 dyr, 
i Skagerrak og den centrale Nordsø 
til ca. 115.000 (1994).

 
 
Kilder: DR, Naturpark Lillebælt og Den 
Store Danske Encyklopædi

Der er usædvanligt mange marsvin 
i Lillebælt. Så mange, at det er helt 
unikt på verdensplan.

I en ny film viser havbiolog og 
dykker Søren Larsen, hvorfor der er 
så mange marsvin netop i Lillebælt.

- Lillebælt har en indsnævring, 
der er ret unik mellem Østersøen 
og Kattegat. På grund af vindenes 
pres er Lillebælt ligesom en stor 
flod, og fordi der er så kraftig strøm, 
kommer der meget vekslende bund, 
forklarer Søren Larsen.

- Der er både stenbund, blå-
muslingebanke, tangskov, ålegræs 
og mudderbund. De mange 
forskellig bundtyper gør, at der lever 
mange smådyr og småfisk, og når 
der gør det, så kommer der også 
de her rovdyr som marsvinene, der 

Lillebælt	er	et	paradis	for	marsvin
Mange sejlere har haft fornøjelse af at observere marsvin, når turen gik 
gennem Lillebælt, hvor det faktisk vrimler med de små hvaler.
 
Af Niels Bjørn Pedersen 
Foto: Fjord og Bælt

lever af at spise de fisk, fortæller 
havbiologen. 
 
Tæt på kysten
Søren Larsen vil gerne udbrede 
kendskabet til de store dyr og håber, 
at endnu flere vil tage sig tid til at se 
marsvinene.

- Når jeg gør opmærksom på det 
her, så er det fordi, at mange folk slet 
ikke ved, at vi har hvaler i Danmark. 
Mange ved heller ikke, hvad de skal 
kigge efter. Og faktisk kan man se 
dem ret tæt inde ved kysten, fordi 
noget andet specielt ved Lillebælt 
er, at der er ret dybt tæt inde ved 
kysten, siger Søren Larsen, der 
opfordrer gæster til både at se på 
marsvinene på land og til vands.

Filmen om marsvinene i Lillebælt 
er et led i at gøre 
Naturpark Lillebælt 
til en godkendt 
naturpark af 
Friluftrådet.

Se klip fra filmen 
på internettet og 
mere information 
om Naturpark 
Lillebælt på adressen  
naturparklillebaelt.
dk 
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Heldigvis bød vejret 
hverken på høj sø 
eller modvind, hvilket 
Resque Lynetten ellers 
normalt er ude i.

Ved hjælp af 
håndholdt VHF-
radio, kunne Resque 
Lynetten løbende 
kommunikere med 
skibets besætning, 
som klart var kyndige 
søfolk.

Dette viste sig 
nyttigt, da de 
implicerede efter 
3 timers bugsering 
begyndte en potentiel 
farlig havnemanøvre.

Et godt samarbejde 
mellem de to fartøjer 
resulterede derfor i, at 
det historiske og flotte 
træskib kom sikkert i 
havn.

Takket være den
professionelle indsats
fra Resque Lynettens 
besætning og det 
nødstedte skibs mand-
skab, blev den største 
assistance siden 
stationens genåbning 
afviklet problemfrit og 
med flot maner.

Arbejdet med bugseringen viste 
tydeligt det gode resultat af årets 
intense træning, finpudsning af 
udrykningsprocedure og målrettet 
indsats for uddannelse af personale.  
Takket være hele stationens flotte 
indsats – både fra de på land og de 

på vand, er ingen længere i tvivl om 
Søredningsstationen Lynettens høje 
niveau.

Man kan læse mere om hajkutteren 
Anna Elise på skibets hjemmeside 
http://anna-elise.dk/index.html

Søndag den 1. november 2015 
klokken 11.34 modtog Lynettens 
vagttelefon et opkald fra VFK 
(Værnsfælles forsvarskommando). 
Meldingen lød på et stort træskib, 

hajkutteren Anna Elise med en 
estimeret skibsvægt på 32 tons, som 
lå med motorstop i sejlrenden ud for 
Prøvestenen.

Om bord var en besætning på 
i alt 16 mand – alle med 
redningsveste.

Svag vind gjorde det umuligt 
for skibet at benytte sin sejl-
føring.

Resque Lynetten bistod 
med assistance inden for 
imponerende kort tid på trods 
af, at stationen udelukkende er 
drevet af frivillige kræfter.

Anna Elise var tydeligt at se
på Sundet, og et besætnings-
medlem fra redningsmandskabet 
siger:

- Vi var ikke i tvivl om, 
hvilket skib der var at tale om. 
Selv om der var en del sejlere 
ude at fiske i samme område 
som den nødstedte. Anna Elise 
er så stort et skib, at man ikke 
kan overse det.

Bådfører Kaare Skalshøi gik 
om bord hos den nødstedte, 
og det blev i samarbejde med 
skibets besætning og kaptajn 
besluttet, at på grund af skibets 
størrelse var eneste mulighed 
at bugsere det tilbage til 
hjemhavnen i Københavns 
Havn.

Redningsstationen	Lynetten	magter	
store	opgaver
 
Tekst og foto: Palle Hansen
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Nyd vinteren: 
13. januar starter Dykker-
klubben Lynetten 
dykkerkursus i havnen. 
Her er alle velkomne til at 
booke en af holdets otte 
pladser.

Kurset er et CMAS* kursus, 
der går højt op i sikkerhed og 
sjov dykning. Sammen med to 
uddannede hovedinstruktører 
og en gruppe erfarne 
hjælpe-instruktører får du 
undervisning i dykkerteori, 
-medicin, -fysik, planlægning, 
førstehjælp og sikkerhed. 
Sideløbende træner vi under 
vandet i svømmehallen.

Kurset består af 12 onsdage 
med grundig gennemgang 
af teori og praksis i 
svømmehallen. Når det er på 
plads, rykker vi kurset ud i 
Øresund. Her får du fem dyk 
med certificeret instruktion - 
heraf minimum et dyk fra båd. 
Hvis du tager kurset alvorligt, 
kommer til træning og har en 
ok sundhed, kan du formentlig 
kalde dig dykker til sommer 
2016.

Du kan læse mere om kurset 
og klubben på www.lyndyk.
dk eller maile til info@
dykkerklubbenlynetten.dk for 
yderligere information og/eller 
tilmelding!

Kurset
Kursuspris 3.000 kr
Indeholder:
- Lægeundersøgelse
- Lån af undervisningsbøger
- Lån af grej til dykning
- 6 mdr. medlemskab af 
dykkerklubben
- 6 mdr. medlemskab af DSF 
og abonnement på magasinet 
Sportsdykkeren
- 6 mdr. dykkerforsikring 
gennem DSF

Dykker-
klubben
Dykkerklubben Lynetten er en 
klub med et hyggeligt socialt 
liv, som i vintermånederne har 
omdrejningspunkt omkring 
kurset, der er baseret på 
frivillig arbejdskraft. Vi 
uddanner årligt 4 til 8 nye 
dykkere.
Dykkerklubben Lynetten har 
som en af de meget få klubber 
grej til alle kursister, så du 
ikke skal købe dit eget udstyr 
for at komme i gang. 

Lær at dykke i Lynetten
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Drikkevandet	på	broerne	er	forurenet!

En af sommerens oplevelser var en 
desværre ikke særlig god én og så 
oven i købet i vor egen havn:

Kort før ferien opdagede vi 
urenheder i bådens indbyggede 
vandtank.

Vi anskaffer os en 10 liters dunk 
og fylder den på broen efter at have 
ladet hanen løbe et stykke tid. 
Samme resultat, tydelige grønne 
dyr/planter svømmer rundt i den 
nye dunk.

Havnens svar: ”Det er ikke de løse 
slanger, det skyldes pex-rørene (de 
fast installerede plastikrør under 
broerne). De er lysgennemskinnelige 
og når solen så skinner og det er 
sommer, så gror der alger i rørene”.

Velbekomme – og nåe ja, tak for 
informationen.

Havnen var altså klar over 
problemet. Drikkevandet er ellers af 
allerfineste kvalitet (altså inden det 
når frem til vore rør)!

Men nu her i vintersæsonen, 
hvor det er tid at se frem til næste 
sommer, synes jeg ikke det er tid 
at spørge: Hvorfor skal vi selv 
ødelægge vandet?  Hvor længe har 
det stået på? etc.  
Men: Lad os i stedet se at få skiftet 
de rør!

Med sejlerhilsen 
Tolf 619

Og forøvrigt mener jeg ikke vi kan/
skal undvære ”LynetteNyt”!

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.
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Festudvalget:	2016	er	fyldt	med	festlige	tilbud
 
Klubbens festudvalg byder på en lang række sociale aktiviteter i løbet 
af næste år.
 
af Klaus Sørensen

En stor tak skal lyde til formanden 
Georg Niemann, der så venligt 
omtalte festudvalget i talen til 
Standerhal

” Festudvalget har virkelig taget fat i 
år, adskillige små fester og nogle store 
super-arrangementer ved klubhuset er 
det blevet til, hvem husker ikke Jordans 
Drive, som med et smittende humør og 
en fantastisk musikalitet satte gang i 
festlighederne den ene af gangene” 

Det varmer, men vi skal også 
evaluere, om noget kan gøres 
bedre, noget gøres anderledes, 
og især hvordan vi kan få flere af 
vore medlemmer til at deltage i 
arrangementerne.

Derfor har festudvalget, under 
hyggelige former, barslet med en 
aktivitetsplan for 2016.  En plan, 
baseret på vore erfaringer fra 2015, 
og en plan som vi håber tilgodeser 
alle.

Når I læser dette, har vi haft
standerhal, Julebanko og 
Juletræsfest. Arrangementer som er 
faste og til glæde for mange af vore 
medlemmer.

Standerhal var i år også en meget 
hyggelig dag med ca. 100 deltagere, 
men selv om festudvalget er enige 
om, at det var særdeles hyggeligt 
med labskovs og jazz, står det ikke 
mål med værdien for medlemmerne. 
Gennem de sidste mange år, har 
der maksimalt været 50-55 til 

spisning, musik og hygge. Derfor 
har festudvalget ønske om at ændre 
dette. 

For at forsøge at inddrage flere 
medlemmer til denne hyggelige 
dag, foreslås det at lave StanderHejs 
den 9. april, startende med et rigtigt 
sejlerstumpemarked, hvor alle 
medlemmer har mulighed for at 
købe /sælge brugt udstyr.

Kl 15.00 er der StanderHejs. Vi 
mødes i Bestikket, til et ”lynettesæt”, 
bestående af kaffe og en lille en. Der 
bliver ligeledes musik, leveret at 
gårdmusikanterne, der synger og 
spiller gode sømandsviser. Senere 
vil der være en øl og sandwich til 
alle. Vil man blive om aftenen, er der 
mulighed for selv at købe mad i vor 
fortrinlige restaurant.

Men inden StanderHejs, har vi den 
19. februar en fantastisk ROM aften, 
hvor du kan smage på rommen og 
lytte til fantastiske fortællinger fra 
Caribien, Syd- og Mellemamerika. 
Desuden mere om rommens historie, 
hvordan rommen produceres, og 
hvilke romtyper 
der findes.

Et andet 
spændende 
arrangement 
er Øl, Knob 
og Vejret. Vi 
har fået Jesper 
Theilgaard fra 
DR til at holde 
foredrag om 
vejr og vind den 18. marts. Aftenen 
byder desuden på, læring om knob 
og stik.
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Begge arrangementer fokuserer på 
medemmer og gæstesejlere, men 
også en ide om, at vi markedsfører 
havnen som et aktiv.

Festudvalget håber igen denne 
sommer at engagere Jordans Drive 
til enten danseaften den 2. juli eller 
kulturhavnarrangementet den 6. 
august, men uanset hvad det ender 
med, vil der for begge arrange-
menter  blive underholdning i 
topklasse.

Senere i august forventer vi, igen 
i samarbejde med Turudvalget, at 
invitere til Krebsegilde på Flakfortet.

Mange hilsner og på gensyn i 2016
Festudvalget: Jørgen og Yvonne Beiter, 
Ilse Jespersen, Flemming Angeldorf, 
Kaj Gøtsche, Susanne Abkjær Thorsen, 
Kirsten Schaffner, Roland Petersen og 
Klaus Sørensen

PS: ønsker du også, at deltage i 
festudvalget, er du velkommen. Ring 
til Klaus Sørensen 40186096 eller 
mail festudvalget@lynetten.dk og hør 
nærmere.

Lær om Knob 
og Stik den 18. 
marts.

Den 21. maj 
holder vi 
Mød nye 
medlemmer, 

der inviteres til en dag på Lynetten. 
Ideen er, at nye medlemmer skal 
lære vores klub at kende. Der vil 
være rundvisning på havnen, 
information om bådoptag, pligter 
osv. Dagen sluttes med grillaften, 
hvor det bliver muligt at møde andre 
medlemmer og udveksle historier og 
erfaringer.

Sankt Hans, arrangeres som 
sidste år, den 23. juni med sejl og 
kulørte lamper. Grill og bål ligeså. 
Musik bliver der også, men hvem 
der spiller er indtil videre en 
hemmelighed.

I år håber vi på Danseaften den 2.
juli og, hvis muligt, i samarbejde 
med Copenhagen Jazz Festival.

Endvidere at vi bliver en del af 
Kulturhavn den 6. august.
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Lynettestanderen blev sænket af klubkasserer Poul Borchum i samarbejde med 
Karsten Ljungberg  – og derefter kunne alle komme ind og varme sig med kaffe og en 
Gammel Dansk.

Vi venter på klokken. Af uransagelige årsager var tidspunktet for ceremonien i år sat 
til kl. 15.30 mod det sædvanlige klokkeslet, som ellers altid har været kl. 15.00. Det 
gav lidt ekstra ventetid inden de blå farver med det røde lynende L blev hejst ned.

Formand Georg Niemann var 
forhindret i at deltage ved klubbens 
’stander ned’ ceremoni den 14. 
november, som markerer den 
formelle afslutning på sæsonen.
 
Han havde i stedet lagt sin hilsen til 
klubmedlemmerne på hjemmesiden, 
så også de, som ikke var mødt op, 
kunne få glæde af at læse den.
 
Vi blev dog heldigvis ikke snydt 
for varsels- og startskud, som 
blev leveret med præcision af 
kapsejladschef Ralph Nielsen.

Foto: Jesper Hasseltoft Larsen

Standerhal	den	14.	november

· Bådkaleche

· Hynder

· Sprayhood

· Bompresenning

· Bøjler + beslag
Erik Mortensen

Kirstinehøj 25 B, 2770 Kastrup

Tlf. 32 58 47 47
im@imsadelmager.dk

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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Adskillige projekter som er besluttet på generalforsamlingen i februar eller 
iværksat af bestyrelsen i løbet af året er ved at være afsluttede.

Tekst: nbp
Foto: Jesper Hasseltoft Larsen

Fuldførte	projekter	i	havnen

Vandstandsmåler er 
opsat ved broen neden 
for klubhus Øst.
 
 

Vind- og 
vandstandsmåler
Vindmåleren er opsat 
og koblet til klubbens 
hjemmeside. Her kan 
du aflæse vindstyrke og 
temperatur. Selve måleren 
sidder oppe i den store 
mastekran.

Håndværkerbyen er blevet færdigmalet

Der er opsat 3 nye el-standere ved vejen hen mod klubhus Øst. Standerne 
giver også lys på vejen.

Der er opsat ny bom ved slæbestedet
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Restaurant Lynetten vil gerne takke 
alle for et fantastisk år på havnen, 
vi er blevet taget godt imod, og er 
glade for at have mødt så mange af 
jer.
 
Vi forventer at have lukket man-
ons i månederne jan, feb  – hvorfor 
onsdagsflæsk i disse måneder vil 
være om torsdagen. Pr 1. marts 
åbner vi op alle dage som tidligere.
 
Har du problemer med årets 
julegave kan vi anbefale et gavekort 
til Couloir/Lynetten, og endda til en 
særlig god pris.
 
 
Med venlig hilsen
Kasper Nielsen
Direkte tlf.: 60 17 48 32
Mail: Kasper@couloir.dk / Info@
restaurantlynetten.dk
 
Restaurant Couloir 
-Amagerstrandvej 100  / Restaurant 
Lynetten – Refshalevej 200


