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prisoverrækkelsen ved at 
henvise til klubbens tradition for 
medlemsaktiviteter.

Poul Cohrt begrundede videre 
prisen med, at klubben også har 
formået at åbne sig op i forhold 
til Christianshavns beboere og 
dermed skabt en sammenhæng til 

Christianshavns 
historiske fortid 
som maritim 
købstad.

Blandt andet 
har klubben i 
flere år deltaget i 
Christianshavner-
dagen ligesom 
den har tiltrukket 
beboere fra 
lokalområdet til 
begivenheder som 
’Havnens Dag’ og 
’Vild Med Vand’ 
og ikke mindst de 
tilbud, som havnen 
tilbyder medlemmer 
og naboer. 
bp

Bestyrelse
Formand: Georg Niemann ......................26 21 64 84
Sekretær: Gry Hegelund .........................25 56 30 28
Kasserer: Ulrik Holt ................................93 93 29 09
Kapsejlads: Rahlf Nielsen .......................21 26 43 23
Havneudvalg: Bjarne Carlsen  ................20 96 26 85
Klubhusformand: Klaus Sørensen  ..........40 18 60 96
Turudvalgsformand: Poul Borchum .........20 89 59 80
Sejlerskoleformand:
Kristine Boesgaard....................... ..........20 72 74 48
Junior koordinator: Bodil Vestergaard. ....21 90 25 53

Suppleanter o.a.:
Suppleant for 1 år: Søren Holbek............91 81 40 54
Suppleant for 2 år: Svend Hillerup Hansen
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Kritiske revisorer: Jens Heilesen og Jørgen Beiter
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Statsautoriseret revisor: Thornton Grant
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Forside: Havnechef Ole Nissen og klubformand 
Georg Niemann var glade, da klubben modtog 
Christianshavnerprisen.

LynetteNyt nr. 1/2018 udkommer den 22. januar 2018. 
Sidste frist for indlæg og annoncer er mandag den 8. 
januar 2018.

Husk at du altid kan læse LynetteNyt på klubbens 
hjemmeside.

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

Yacht Service

•	 FORSIKRINGSSKADER
•	 GLASFIBERARBEJDE
•	 GELCOATSKADER
•	 TRÆARBEJDE
•	 MOTORSERVICE
•	 INDENDØRS	OPBEVARING
•	Alle Sejlklubben Lynettens klubmedlemmer 

tilbydes 5% rabat på alt service
og opbevaring i 2017

Refshalevej 200  .  Tlf. 2624-3045

				
www.yase.dk . jb@yase.dk

I forbindelse med den årligt 
tilbagevendene Christianshavner-
Dag i september blev sejlklubben 
Lynetten hædret med 
Christianshavnerprisen.

Prisen blev overrakt af formanden 
for Christianshavns Lokaludvalg, 
Poul Cohrt, som bl.a. begrundede 

Vi	fik	Christianshavner-
prisen

Havnechef Ole Nissen 
modtog bevis på, 
at sejlklubben fik 
Christianshavner-
prisen
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Kære	medlemmer
Så er sæsonen ved at gå imod 
slutningen. Selvom sommeren ikke 
var noget særligt, så kan man nu 
mærke, at det bliver både koldere og 
mørkere.

Dette indlæg kommer efter alt at 
dømme frem, efter at vi har afholdt 
Stander Ned, garanteret en hyggelig 
dag og aften, men personligt kan 
jeg desværre ikke være til stede. 
Årsagen er dog ikke så trist endda, 
for vi har været på en sviptur sydpå 
og når først hjem sidst på dagen 11. 
november.

Denne dag har der endda været 
et ekstra arrangement, nemlig 
velkomst-arrangement for nye og 
nyere medlemmer. En tradition som 

er startet så sent som i 2016, så det er 
altså kun anden gang.

Det er så til gengæld første gang, 
at der bliver Saunafestival på 
Lynetten. En uge efter Stander Ned. I 
weekenden 18.- 19. november, løber 
det så af stablen. Der bliver tale om 
nogle såkaldte ”Sauna Trucks” hvor 
det hele er indkapslet i en større 
eller mindre lastbil, samt nogle 
såkaldte Vildmarkskar, hvor man 
kan sidde i skønt varmt vand og 
se ud over vores smukke område, 
hvor der ellers er ganske koldt på 
den tid. Arrangementet afholdes af 
en frivillig forening og altså ikke 
af noget Lynette-udvalg. Der vil 
komme deltagere udefra, men også 

Lynettemedlemmer kan deltage, 
men der er en deltagerbetaling 
på uanset hvem man er. Der vil 
også være diverse boder at besøge. 
Bestyrelsen har foreløbigt givet sin 
velsignelse for dette ene år, så om 
det kommer igen senere, afhænger 
af hvor godt det hele spænder af. 
De unge initiativtagere er nu ikke 
ganske ukendte for Lynettens 
medlemmer, idet de stillede op 
ganske frivilligt og gratis sidst vi 
afholdte havnens dag i foråret. 

Man kan læse mere om 
Saunafestivallen og købe billetter 
her: https://billetto.dk/en/e/
sauna-attack-festival-en-brandvarm-
weekend-tickets-221894

For at skaffe plads til 
arrangementet flytter vi de få 
master, som ikke er kommet på 
plads allerede, over ved siden af det 
nye Junior-hus som tidligere var 
”Bådmægleren”. 

Juniorhuset er i 
øvrigt kommet langt 
i forhold til at blive 
renoveret, så det 
bliver et attraktivt 
sted for de unge 
mennesker som er 
begyndt at deltage 
i juniorsejlads i 
forskellige joller, 
primært om 
sommeren. Men også 
om vinteren vil der 
blive afholdt diverse 
arrangementer med 
undervisning og 
fælleshygge. Huset 

er kommet så langt som det er, i 
kraft af en flot indsats fra forskellige 
Lynettemedlemmer som har gjort 
en fortrinligt job, mestendels helt 
frivilligt. Vi er dog ikke helt færdige 
med Lynettehuset endnu, men det 
går fint fremad.

Vi havde i årets løb igen taget hul 
på at afholde et medlemsmøde i 
klubben, helt usædvanligt besluttede 
vi at holde mødet i Vestersøhus, 
men det blev det da ikke ringere 
af. Jeg tror at både deltagerantallet 
og spørgelysten toppede skalaen i 
forhold til tidligere medlemsmøder. 
Bestyrelsen vil også fremover 
sørge for at komme tættere på 
medlemmerne i det nye år, men om 
det bliver i øst eller vest afhænger 
mest af hvor det er praktisk. Vi 
kan da roligt sige, at alle blev budt 
varmt velkomne  i Vestersøhus, så 
det kan sagtens gentages. Der var 
rigtigt mange emner som kom til 

Fra medlemsmødet i Vestersøhus
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debat, så det ville føre alt for vidt at 
referere dem alle her på denne plads. 
Bestyrelsen har taget et udførligt 
referat, som vi kigger energisk i, 
for at se hvor vi kan forbedre os og 
klubben.

Og så netop LynetteNyt, hvor 
denne artikel er planlagt har også 
været til debat. Det har det været 
mange gange før, men de stærkt 
stigende portopriser og tilsvarende 
faldende service gør at vi igen leder 
efter nye måder at få information 
ud til medlemmerne på. Den første 
praktiske hurdle er at få ændret 
klubbens vedtægter, således at der 
ikke er noget krav om, at f.eks. 
indkaldelser til generalforsamling 
ikke nødvendigvis skal annonceres 
i et skriftligt papirmedie, udsendt 
til samtlige medlemmer direkte i 
postkassen. Men stemningen er da, 
at vi fortsat skal have et begreb som 
er nogenlunde håndgribeligt og som 
fortsat hedder LynetteNyt.

Når vi nu lige har fået nævnt 
generalforsamlingen, har bestyrelsen 

vedtaget at afprøve at afholde den 
i Klubhus Øst tirsdag 27. februar 
2018. Der er jo en begrænsning på, at 
der max må være 149 personer på 1. 
sal i klubhus øst, men der har jo også 
været begrænsninger i de lokaler vi 
tidligere har benyttet. Tilslutningen 
har desværre været stagnerende og 
endda faldende nogle gange, men 
hvis der skulle ankomme mere end 
149 stemmeberettigede deltagere 
på dagen, vil vi søge at løse det på 
forskellig vis med teknisk udstyr.

Og nu til det, som vi ikke må 
glemme!  Der er nu ikke særligt 
lang tid til jul, så det er nu, at der 
skal sendest de bedste ønsker om en 
”Glædelig jul” og et ”Godt Nytår” 
til alle medlemmer, nye som gamle, 
kvinder som mænd, med båd og 
uden båd!

Med de bedste julehilsner
Georg Niemann

Klubformand S/K Lynetten

Søndag den 10. december klokken 14 skal alle børnene i S/K Lynetten være 
klar til at byde julemanden velkommen. Han kommer sejlende helt fra Grøn-
land – og han har hele skibet fuldt af gaver til børnene.

Vi beder alle børn om at lave et stykke julepynt, som hænges på træet af
kunstneren selv.

Børn og voksne skal sammen med julemanden danse rundt om det store, flot 
pyntede juletræ til musik fra julemandens orkester. Og så skal vi lege, inden 
julemanden deler gaver og store, flotte godteposer ud.

Senere på eftermiddagen kommer den verdensberømte tryllekunstner, Hen-
rik, fra Aarhus for at trylle for børnene. Al erfaring viser, at forældre og bed-
steforældre nyder showet mindst lige så meget som børnene.

Vi skal have god tid til at finde de rigtige julegaver, så derfor er vi nødt til at 
have Jeres tilmeldinger til kontoret senest den 24. november. Det gælder an-
tal voksne såvel som børn. Der er kun gaver til børn til og med 15 år.  Telefon-
nummeret til kontoret er 32 57 57 78.  Julemanden vil gerne  have, at I oplyser 
børnenes navn, alder og køn. Husk, at brandvæsenet har fastsat en øvre 
grænse for, hvor mange vi må være. Derfor gælder ”først til mølle” princip-
pet. Vi modtager ingen tilmeldinger efter 24. november.

Pris pr. barn er 100,00 kr.

Restauranten tilbyder en julebuffet til 150,00 kr. Børn u/12 
år 50,00 kr. fra klokken 12.30. Af hensyn til restauratøren 

bedes I ved tilmeldingen oplyse hvor mange, der ønsker 
at spise.   

Juleudvalget glæder sig til at 
byde velkommen til årets 

glade begivenhed i sejlklub-
bens dejlige klubhus. 

Vi håber på et rigtig stort 
fremmøde.

Julemanden kommer!

På gensyn søndag den 10. december klokken 14
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Af Niels Bjørn Pedersen 
 
Fra hele det daværende Østpreussen 
strømmede titusindvis af flygtninge 
til de store tyske byer Danzig, i 
dag Gdansk, og Gotenhafen, i dag 
Gdynia. De vidste, at det tidligere 
krydstogtskib ’Wilhelm Gustloff’ lå i 
havnen sammen med flere store tyske 
krigsskibe.

Flygtningene håbede at komme 
med om bord på rejsen vestpå til 

den tyske flådehavn i Kiel, som alle 
regnede med ville blive britisk eller 
amerikansk besættelseszone. Alle 
havde kun én ting i hovedet: at slippe 
væk fra Den Røde Hær.

Passagererne var hovedsageligt 
tyske kvinder og børn, som i vild 
panik var på vej mod vest på flugt fra 
den fremrykkende Røde Hær.

I januar 1945 giver storadmiral 
Dönitz ordre til, at alle tyske skibe i 
området skal sejle vestpå.

Det er indledningen på ’Operation 
Hannibal’, historiens største 
evakuering ad søvejen. Mere end 
to millioner mennesker kommer 
på få uger mod den vestlige del 
af Tyskland, og omkring 10.000 
forsamlede sig omkring ’Wilhelm 
Gustloff’, næsten alle kvinder og 
børn.

Mænd og drenge fra 14 til 65 
havde ordre om at blive tilbage 
for at kæmpe videre for føreren og 
fædrelandet. 
Verdens største krydstogtskib 
Wilhelm Gustloff var et af Det 
Tredje Riges klenodier. Det 
blev bygget i 1937 som verdens 
største krydstogtskib. Efter 
stabelafløbningen blev det 

overdraget arbejderorganisationen 
Kraft durch Freude, Kraft gennem 
Glæde, der var en af nazistyrets 
front-organisationer.

Skibet var opkaldt efter Wilhelm 
Gustloff, som  ledede de nazistiske 
partiorganisa-tioner i Schweiz, 
indtil han blev skudt af en ung, 
nazifjendtlig student i 1936.

Men i januar 1945 var glansen 
gået af både krydstogtskibet og 
naziregimet.

’Wilhelm Gustloff’ havde 
tilbragt krigen i Gotenhafen som 
hospitalsskib, men blev rigget til for 
at kunne stå ud på rejsen mod vest.

Den 29. januar trak slæbebåde 
det store skib ud af havnen med 
officielt 7.956 mennesker om bord. 

Anden Verdenskrig lakker mod enden. Fra øst næmer den russiske hær 
sig Polen og Østpreussen og det udløser en kæmpe flygtningestrøm af 
tyskere mod vest og mod det nuværende Danzig og Gdynia, hvor tyske 
flygtninge håber på skibspassage til Tyskland

Det	største	forlis	i	historien	-	
Wilhelm	Gustloffs	sidste	rejse
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Ud over dem var omkring 2.000, som 
kæmpede sig op på skibet i de sidste 
timer, inden landgangen gik.  
 
Kaos på broen 
Erfarne officerer havde rådet 
kaptajnen Friedrich Petersen til at 
sejle med fuld skrue for at ryste 
eventuelle sovjetiske ubåde af sig. 
Det ville han dog ikke af frygt for at 
fremprovokere en maskinskade.

Da ’Wilhelm Gustloff’ får melding 
om en tysk minestrygereskadre, 
tænder kaptajnen, mod alle råd, 
skibets positionslys, så det bliver 
synligt i vinternatten.

Principielt var der ingen fare, for 
den tyske krigsmarine havde inden 
’Wilhelm Gustloff’s afrejse givet 
meldingen: ubådsfri zone.  
 
Ubåd S-13
Men der var faktisk en enkelt 
russisk ubåd under kommando af 
kommandant Alexander Marinesko. 
Den krydsede alene rundt i Østersøen 
og fik pludselig øje på ’Wilhelm 
Gustloff’. Marinesko ser chancen 
for et stort bytte, og han angriber 
omgående i ly af mørket.

Klokken 21.16 affyrer Marinesko 
fire torpedoer mod skibet, som ifølge 
den sovjetiske terminologi er fyldt 
med ’hitlerister’.

Tre af torpedoerne er fuldtræffere. 
På få sekunder er ’Wilhelm Gustloff’ 
et flydende helvede, der hurtigt 
lægger sig på siden.

Nogle af de mange passsagerer  
prøver at komme i bådene, Men de 
fleste er ødelagt, og panikken breder 
sig.

Kaptajn Petersen sikrer sig dog 
plads i en båd som en af de første og 
han og andre officerer samles op af en 
tysk torpedobåd.

De passagerer, som havner i 
vandet, oplever hvordan en tysk 
krydser sejler gennem de mange 
tusinde som kæmper for livet i 
vandet. Den tør ikke stoppe af frygt 
for ubåde.

Natten i gennem redder mindre 
skibe et lille antal skibbrudne. 
 
Fra hospitals- til krigsskib
Adolf Hitler havde erklæret 
Østersøen for ’total krigszone’ og 
givet tyske skibe ordre til at skyde på 
alt. Dertil kom, at ’Wilhelm Gustloff’ 
inden flugten fra Gotenhafen blev 
udstyret med lette kanoner, og 
dermed fik status som krigsskib. 
Efter krigen var det ikke velset at tale 
om tyske ofre - eller om tyskere som 
ofre.

’Wilhelm Gustloff’, de døde og de 
overlevende blev glemt. Sagen var 
et smertefuldt kapitel i Tysklands 
historie, som man i lighed med 
mange andre hurtigt skulle glemme.

Og glemt var historien lige indtil 
forfatteren Günter Grass, der selv 
stammer fra Danzig, skrev historien 
om de 9.000 ofre fra ’Wilhelm 
Gustloff’. 
 
Kilder: 
Politiken/Michael Seidelin 
Wikipedia 
Den Store Danske Encyklopedi 
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Vintersæsonen	i	Sejlerskolen	er	i	gang!
Sommerens praktiske sejladskursus er nu vel overstået, alle både 
er kommet sikkert på land og alle 21 elever, der havde valgt at 
gå op til eksamen, bestod. Stort tillykke til alle!
 
Tekst og foto: Kristine Boesgaard, sejlerskoleformand

Vejret var ikke helt med os til afrigningen – så der blev arbejdet hurtigt og effektivt!

En håndfuld håbefulde elever på vej til eksamen. Første prøvelse var at få båden sikkert 
over til Øst-molen hvor censor stod på.

Som ny sejlerskoleformand har 
det været en fornøjelse at følge 
både instruktørernes og elevernes 
engagement og glæde ved de ugelige 
sejladser. Tak til alle der har lagt en 

indsats i løbet af sæsonen!
Nu hvor de kolde mørke 

måneder er over os, er det blevet 
tid til at kaste sig over navigation 
og sejladsplanlægning, samt 

diverse andre praktiske gøremål 
i Sejlerskolen. I år har vi hele tre 
navigationshold og vi er glade 
for vores fortsat gode samarbejde 
med ’Yachtskipperskolen’ og 
underviseren Gert Christensen. 

Som noget nyt har vi i år, et kursus 
i Yachtskipper af 3. grad – hvis det 
viser sig at der er interesse for det, 
er det muligt at vi opretter et kursus 
med Yachtskipper af 1. grad næste 
år.

Delebådene er blevet en del af 
Sejlerskolen
De sidste par år har en flok unge og 
et par garvede medlemmer kæmpet 

for, at klubbens to delebåde er 
blevet gjort i stand og at systemet 
for benyttelse af bådene er blevet 
udviklet.

Bådene har været administreret af 
Havneudvalget, men da brugerne 
af bådene typisk er unge sejlere, der 
ikke selv har mulighed for at have 
båd, eller er nye sejlere, der efter 
sejlerskolen skal finde ud af hvilken 
båd man skal anskaffe sig, ligger 
administrationen og økonomien 
af delebådene mere naturligt i 
Sejlerskolen.

Derfor har Sejlerskoleudvalget 
og bådsmændene her overtaget 
ansvaret for delebådene, og vi 
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glæder os til at forsætte projektet 
næste år.

Igen i år, som er andet år 
ordningen med delebåde fungerer, 
har interessen og brugen af bådene 
være fortsat stigende, og jeg ser 
frem til endnu en god sæson næste 
år, med endnu mere interesse. I 
gruppen af delebådsbrugere glæder 
vi os til endnu flere gode sejlture og 
hyggestunder på havnen næste år!

Instruktører søges!
Lynettens sejlerskole er populær, og 
der er en stadig stigende interesse 
for at deltage på vores sejlerskole – 
hvilket jo er rigtig dejligt. Men selv 

om vi har bådene og faciliteterne, 
er vi hvert år nødt til at sige nej 
til elever. Vi mangler dygtige 
og engagerede sejlere, der som 
instruktør vil  undervise og give 
deres sejlerglæde videre til de mange 
nye sejlere. Så er du en af dem der 
gerne vil være med til at give din 
sejlerglæde videre, savner du at 
komme mere på vandet  - så meld 
dig som instruktør i sæsonen 2018. 

Vil du vide mere om delebåde eller 
om det at være instruktør kan jeg 
kontaktes på sejlerskolen.lynetten@
gmail.com eller på telefon 20727448.

TAK for en god sommer 2017!

Instruktører søges
 
Kunne du tænke dig at komme på vandet en gang om ugen? At lære 
mere om dine egne sejladsegenskaber og lære fra dig?
Så er det allerede nu du skal overveje, om du skal være instruktør på 
sejlerskolen i 2018?
Der er stor interesse for vores sejlerskole, og vi har derfor brug for flere 
erfarne sejlere, der gerne vil lære fra sig.
Som instruktør kommer du jævnligt på vandet og bliver en del af et 
dejligt fælleskab og giver din sejlglæde videre til nye sejlere. Kunne du 
tænke dig at vide mere, så send en mail til sejlerskolen.lynette@gmail.
com.
Vi ses på havnen!

/Kristine Boesgaard
Sejlerskoleformand
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Den 25. oktober blev navnene 
offentliggjort på vinderne af den 
fotokonkurrence som organisationen 
Plastic Change udskrev i foråret.

Der var fire kategorier: Den grimme: 
Den smukke, Den kreative og 
yderligere var der kategorien Kun 
For Børn

Plastic	foto-
konkurrence	
slut

Første præmie i kategorien Den Grimme indsendt af Sune Riis Sørensen
Se de andre præmierede fotos på bagsiden 

De vindene fotos blev udvalgt 
af en jury bestående af tidligere 
miljøminister Ida Auken, stifter 
af Plastic Change Henrik Beha 
Pedersen, kurator på Den Blå Planet 
Lars Skou Olsen og fotograf Casper 
Tybjerg.
 
                                                              bp

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i 
S/K Lynetten

Tirsdag den 27. februar 2018, kl. 19:00
OBS. Generalforsamlingen afholdes i sejlklubben i Klubhus Øst, 
Refshalevej 200.
Dagsorden ifølge lovene.

Standarddagsorden
1. Valg af dirigent
2. Uddeling af Lynettekosten
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. På valg i lige årstal er:
 •   Formand
 •   Juniorleder
 •   Kapsejladschef
 •   Havneudvalgsformand
 •   Én bestyrelsessuppleant
 •   Én kasserersuppleant 
10. Valg af statsautoriseret revisor
11. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
12. Valg af redaktør og webmaster
13. Eventuelt

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være 
sejlklubbens bestyrelse i hænde skriftligt 28 dage før generalforsamlingens 
afholdelse. 

Bestyrelsen
 
 

Vinderne i fotokonkurrencen fra Plastic Change er fundet.
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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.

 

Glæden ved at sejle kan også findes i en lille gummibåd med plads til to. Det er fra et 
DM i optimistjolle på Peblingesøen. Billedet er indsendt af Bjarne Hansen.
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Første præmie i kategorien Den Smukke 
indsendt af Bo Jacobsen

Anden præmie i kategorien For Børn 
vundet af Victoria Grandal

Første præmie i kategorien Den 
Kreative indsendt af Birgitte Lund


