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Af Georg Niemann
Formand for S/K 
Lynetten

Kære medlemmer, 
så indkalder vi atter 

en gang til generalforsamling i 
Sejlklubben Lynetten.

Hvis vi gør status på det 
forgangne år, så er der generelt 
mere godt end skidt. De mange 
aktiviteter, som vi enten har valgt 
at gå i gang med eller som vi er 
påtvunget af vind og vejr har lagt 
store byrder på vores personale, 
og vi kommer ind imellem ind i 
situationer, hvor det ser ud til at vi 
ikke kommer ud af stedet.  Den slags 
er smadderfrustrerende for både 
medlemmer og personale.

Men vi er faktisk kommet igennem 
masser af opgaver i årets løb. Det 
store el-projekt på land er kommet 
ca. halvvejs, idet undergrunden var 
endnu mere hård at grave i, end man 
allerede på forhånd havde frygtet.

Vi købte efter sidste års 
generalforsamling en minigraver 
og den kører såmænd fint nok, men 
der viste sig at være behov for nogle 
ekstra redskaber til den.

Da vi så også fik en ekstra mand, 
Jørgen, til at betjene den i en periode, 
hjalp det rigtigt godt. Personalet, 
Havneudvalget og måske i 
særdeleshed Havneudvalgsformand 
Bjarne Carlsen tog ordentlig fat og 
fik de nye standere til at tage form.

De som ikke nåede at få standere 

op i år kan godt glæde sig, når vi 
i løbet af året får lavet de sidste 
standere.

På havnen er der stor rift om de 
nye gode stativer. Man kan jo selv 
købe et stativ, som man så til enhver 
tid har ret til at bruge, eller man kan 
leje et af de stativer, som klubben 
køber hjem til fælles brug. Begge 
dele er jo nemt nok, da personalet 
stabler dem og kører dem væk, når 
båden skal i vandet og henter det 
tilbage igen, når den atter skal op.

Bådene står sikkert og stabilt i 
stativerne og når man bruger disse 
stativer, går bådhåndteringen langt 
mere smidigt og hurtigt. Derfor har 
Havneudvalget også besluttet at 
indstille til Generalforsamlingen at 
indkøbe en ny sending stativer,
så havnen kan følge med efter-
spørgslen. I dag er det jo sådan, at 
der langtfra er nok stativer i forhold 
til dem, som ønsker at leje.

Fest og hygge har der i løbet af
2015 været masser af og det vil jeg
gerne sige tak for til både 
festudvalget, turudvalget og 
julefestudvalget. Det har været nogle 
gode arrangementer og heldigvis har 
der også været en ret god tilslutning.

I 2016 kan der nemt hænde at 
komme endnu flere arrangementer, 
idet S/K Lynetten har valgt at slutte 
op om initiativet ”Vild med Vand”.

Det er FLID og Dansk Sejlunion, 
som er gået sammen om at sætte 
gang i dette projekt.

Det første man som medlem vil 

Årets	gang	i	S/K	Lynetten	2015-2016
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Året startede med
udbedring af land-
fæstet efter stormen 
Bodil. Vi rådspurgte 
os i forskellige 

firmaer og fik priser hjem på udbed-
ringen, og besluttede derefter, at vi 
genopførte landfæstet som det var 
oprindeligt, dog med en beklædning 
af træ uden på svellerne for at 
lovliggøre det.

Vi indkøbte sveller og træ og gik i 
gang med pligtarbejdere. Landfæstet 
er nu færdigt fra Østmolen og hen 
til bro 5. Arbejdet bliver genoptaget 
igen i foråret. Når landfæstet er 
færdigt går arbejdet i gang med 
broerne, hvor bro 3 står først for.

Nye standere med strøm og 
vand på land er blevet ca. halvvejs 
færdigt. Vi indkøbte en minigraver 
som indgår i vores maskinpark for 
eftertiden.

Vi fik en maskinfører med tilskud 
til at køre minigraveren, det var 
en rigtig god løsning idet han var 
utroligt dygtig til sit arbejde.

Værkstedsbyen og miljøgården  
mangler kun den sidste finish, så 
er den færdig. Så skal vi blot lære 
at bruge containere til hvad de er 
beregnet til, vi skal betale ekstra for 
hver sortering. Affald fra ”hjemmet” 
er nemmere at komme af med oppe 
for enden af Kløvermarksvej og der 
er det gratis.

Der bliver opsat grill og bænke på 
gårdspladsen mellem bygningerne i 
løbet af foråret.

Strømmen på broerne skal frigøres 
til gæstesejlere når man tager af 
sted på tur, husk at sætte skiltet på 
grønt til hjælp for gæstesejlerne (der 
kommer rigtigt mange gæstesejlere). 
Er der ændringer i hjemkomst- 
tidspunktet så ring til kontoret, der 
er behjælpelige med at vende skiltet/
ændre datoen.

På land er der ikke strøm til 
alle, så i forårstiden må man deles 
om stikkene. Der er ikke ”lås” på 
stikkene.

Der er 3 frivillige der er gået i gang 
med vores ramslag, og vi forventer 
det bliver færdigt i løbet af året.

Der er indkøbt nye stiger til 
masteskuret i træ.

Jeg vil godt takke ansatte, 
pligtarbejdere og frivillige for det 
store stykke arbejde der er udført.

Årsrapport	for	Havneudvalget	S/K	Lynetten	2015blive udsat for i den forbindelse 
er ”Havnens dag”, som i år vil 
løbe af stablen 29. maj. Det er en 
landsdækkende aktivitet som 
forløber i alle ca. 40 aktive VILD 
Med Vand” havne på samme dag, 
så der er chance for rigtigt meget 
opmærksomhed og rigtigt mange 
gæster på havnen. Og, glemte jeg 
at sige, at det bliver en aldeles 
fremragende dag?

Jeg vil ikke uddybe mere om 
projektet på dette sted, for der 
kommer mere om Vild med vand 
andet steds i bladet.

Bestyrelsen har i det forgangne 
år haft den fornøjelse at have nogle 
nye og yngre medlemmer med 
ved bordet, men desværre er både 
Navita Jain og David Brandenhoff 
så belastede af arbejde og studier, så 
de har følt sig nødsaget til melde fra, 
derfor håber bestyrelsen at det kan 
lykkes at finde nye medlemmer til at 
lede henholdsvis Junior-udvalget og 

Turudvalget. Jeg vil gerne sige dem 
begge tak for indsatsen.

Og der er så også et noget mere 
garvet bestyrelsesmedlem, som 
trækker sig i år, nemlig Poul 
Borchum. Poul har ikke kun været 
kasserer i de foregående par år, 
men har også haft store opgaver 
som formand for Havn og Plads 
i tidligere bestyrelser. Poul er en 
alsidig mand og har også deltaget 
aktivt i ”hovedorganisationerne” 
FLID og Dansk Sejlunion.  En stor 
tak til Poul Borchum for indsatsen 
igennem årene.

Omkring den kommende store 
begivenhed, Generalforsamlingen, 
kan jeg kun endnu en gang 
understrege, hvor vigtigt, det er at 
tage med 23. februar og gøre sin 
stemme gældende.

Så jeg håber at se rigtigt mange 
medlemmer møde op og få en god 
aften. 

Kære medlemmer

Grundet et voldsomt stigende 
vandforbrug i vores klubhuse har 
bestyrelsen besluttet, at der ikke 
vil være gratis bade længere. 
Etableringen af det sker i uge 3. 
Prisen bliver 2 kr./min., og 
medlemskortet skal bruges til 
betaling. 
Der vil blive opsat vejledning i de 
enkelte baderum.

Administrationen

Af Bjarne Carlsen
Formand for
Havneudvalget
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Sæsonen startede med udlægning 
af vores 4 kapsejladsbøjer, A, B, C 
og 6 efter grundig gennemgang/
udskiftning af bøjer, kæder og ankre. 
Vi mistede i løbet af sæsonen  1 
bøje – formegentlig på grund af en 
påsejling.
 
Aftenmatch
1. sejlads tirsdag den 5. maj. Vi 
sejlede også i 2015 på op/ned 
baner. Der blev gennemført 15 
aftenmatcher.

Deltagerantallet har været vigende 
i forhold til tidligere år: I gennemsnit 
8 - 10 tilmeldte både.  
Kapsejlads udvalget er i gang med 
overvejelser om tiltag, der kan få 
flere ud på banen i 2016: Vi dropper 
bl.a. vores særlige handicapsystem. 
Vi overvejer ligeledes at åbne op for 
deltagelse uden DH certifikat.

Vi hører meget gerne fra jer sejlere 
om ændringer/tiltag der kan få flere 
ud på vandet tirsdag aften.

  
Klubmesterskab
En seriekapsejlads der afvikledes 

sammen med aftenmatcherne: 2 
tirsdage før sommerferien og 2 
efter: Klubmester 2015 blev: Joacim 
Nickelsen i Chess. Også her er vi 
inde i overvejelser om formen.
 
Amagercup
I 2015 forsatte Amager klubberne 
Sundby, Kastrup, Dragør og 
S/K Lynetten det efterhånden 
mangeårige samarbejde omkring 
Amagercup: Et stævne juni med S/K 
Lynetten som arrangør, og et stævne 
i september med Kastrup Sejlklub 
som vært.

Lynettens stævne i juni var igen i 
år en del af Øresundcup – en serie af 
sejladser arrangeret af 4 svenske og 2 
danske Øresundsklubber. 

Det var frisk vejr og det blev til 
nogle spændende dyster mellem de 
25 startende både.

Dagen blev som sædvanlig 
afsluttet med moleøl og præmie-
overrækkelse.

Amagercup i juni blev igen støttet 
med gode præmier fra vores lokale 
Lynettens Bådservice. Tak for det.

  
Øresundsugen – Rundt om forterne
Kapsejladsen Rundt om Forterne 
– en del af Øresundsugen - blev 
afholdt lørdag den 15. august 
arrangeret i fællesskab af LLB 
Sejlklub og S/K Lynetten.

En kapsejlads med ”familiepræg” 
– ingen spilere eller andre flyvesejl!

30 både var tilmeldt. Største båd en 
Hanse 531 – mindste en H båd.

En solrig dag med vind startende 

Årsberetning	fra	Kapsejladsudvalget	-	2015 med 8 m/s aftagende til 5 
m/s fra øst og sydøst.

Banen lå perfekt til 
vinden: en krydsstart 
lidt øst for Trekroner 
mod et udlagt mærke - 
videre på bidevind mod 
Middelgrundsfortet 
– og igen bidevid mod 
Flakfortet.

En foran for tværs mod 
kompas-
afmærkningen syd 
for Middel-grunden 
– herfra lænser tilbage mod 
Middelgrundsfortet. Og endelig 
måltagning ud for Trekroner.
Efter sejladsen tid til hygge med 
fadøl sponseret af Restaurant 
Lynetten – samt tilhørende snacks og 
selvfølgelig præmieoverrækkelse.
 
Sejlsportsligaen
Dansk Sejlunion arrangerede en 
serie på 4 kapsejladser fordelt på 2 
divisioner hvor landets sejlklubber 
kæmper mod hinanden i samme 
bådtype, en J/70.

S/K Lynetten kvalificerede sig 
i efteråret 2014 til 2. division og 
deltog derfor i 4 ligasejladser i 2015. 
Resultaterne var noget svingende, så 
det endte med at vi røg ud af ligaen. 
Men vi vil forsøge at komme stærkt 
tilbage. 

Snecup
Traditionen tro afholdtes Sne Cup 
2. juledag! Med 6 startende både: 3 
minetter, en 806, en Granada 31 og 
en Bandholm 27.

Sejladsen blev gennemført i let 

vind og let regn. 
Ved præmieoverrækkelsen var der 

som sædvanligt hygge med sne-øl og 
snaks! 

 
Udvalget
Besætning: Bent Andersen, Bjarne 
Hansen, Gunner Juul-Nyholm, 
Peter Ahrens, Mattias Brodlund, 
vores nye medlem Lars Frandsen og 
undertegnede.

På årets sidste møde meddelte 
Gunner Juul-Nyholm at han ønskede 
at træde ud af udvalget efter op i 
mod 20 års medlemskab. Gunner 
stopper også som Klubmåler – her 
tager Mattias over.

Vi takker Gunner for hans 
ihærdige og meget kompetente 
indsats gennem alle årene.

Også tak til det øvrige udvalg, 
de trofaste på Margrethe og mange 
andre der har bidraget til afvikling 
af S/K Lynettens kapsejladser i løbet 
af 2015. 

Rahlf Nielsen,  
Kapsejladsudvalget



8 Lynettenyt/1 . februar 2016 9Lynettenyt/1 . februar 2016

Af juniorchef David Brandenhoff

Da jeg blev valgt anede jeg intet om 
hvad jeg gik ind til, og jeg kendte 
ingen af de øvrige medlemmer 
i klubben. Selve valget udløste 
et bifald der bestemt gav mig en 
oplevelse af at være velkommen og 
derefter henvendte flere personer til 
mig og mellem dem var Niels, der 
kom hen og sagde at han gerne ville 
hjælpe til i afdelingen hvorefter vi 
udvekslede telefonnumre.

Jeg mødtes efterfølgende med 
forskellige personer, i form af 
tidligere formænd for afdelingen, 
andre medlemmer af klubben, 
bestyrelsesmedlemmer og en 
konsulent fra Dansk Sejl Union.

Ud over at det gik op for mig at 
afdelingen havde en del joller og 
udstyr og ingen aktive medlemmer 
fik jeg en masse input som jeg 
besluttede at lade være inspiration. 
Jeg tog udgangspunkt i egne ideer 
og min intuition, samt input fra de 
personer der i den efterfølgende tid 
skulle blive til juniorudvalget. Et 
juniorudvalg der skulle vise sig at 
have stor betydning for udvikling og 
drift af afdelingen.

Som noget af det første forfattede 
jeg en kort profiltekst, som skulle 
danne grundlag for mit arbejde og 
for den tilgang jeg ønskede vi skulle 
have til ungdomsarbejdet:

Lynetten Junior: 
- giver børn, unge og deres forældre 
mulighed for at udfordre og udvikle 
sig selv, udføre fælles sociale 
aktiviteter og konkurrere - med 
havet som omdrejningspunkt. 
- er et samlingssted for børn og unge 
der ønsker at koble det mentale 
med det aktive, indgå venskaber 
og i fællesskaber, samt udleve egne 
ambitioner både individuelt og som 
del af et team.

 
Jeg udarbejdede en strategi der 
indeholdt målsætninger for hvad vi 
skulle opnå og hvilke aktiviteter og 
tiltag der skulle til for at opnå dette.

Jeg blev enig med mig selv om at 
afdelingen skulle have en lidt mere 
tidsaktuel og ”skarp” visuel profil 
og jeg udarbejdede derfor et nyt 
logo til afdelingen sammen med 
min grafiker. Da jeg så det færdige 
logo savnede jeg et payoff (slogan) 
til at akkompagnere logoet og jeg 
læste min profiltekst igennem et 
par gange, tænkte 
lidt over havnens 
beliggenhed og 
kom frem til at det 
skulle være ”Aktiv 
på havet - midt i 
byen”

Jeg fik samtidigt udarbejdet den 
visuelle stil for det materiale jeg 
efterfølgende forfattede indhold til 

Lynetten	Junior	–	årsberetning i form af plakater, flyers, facebook-
opslag mm. Dette materiale 
blev brugt til markedsføring af 
afdelingen.

Jeg havde sideløbende arbejdet 
på at finde både medlemmer og 
andre engagerede voksne der 
kunne bidrage til at udvikle og køre 
afdelingen. Efter kort tid meldte 
Steffen og Henrik sig til at hjælpe. 
Steffen er pædagog og Henrik 
har gode erfaringer fra Næstved 
sejlklub – og deres kompetencer og 
erfaringer kom til stor nytte i vores 
arbejde.

En dag i restauranten mødte jeg en 
far, der havde læst mit første indlæg 
i LynetteNyt, hvor jeg introducerede 
mig selv og efterspurgte junior-
medlemmer. Hans datter ville gerne 
lære at sejle og vi havde nu vores 
første medlem.

I den følgende tid meldte David
Paag sig yderligere til juniorud-
valget, så vi til den første træning
den 4. maj 2015 havde 5 potentielle
juniorsejlere og var 4 i junior-
udvalget til at byde dem velkommen 
og introducere dem for sejlsporten.

Vi kørte efterfølgende træning 
hver mandag, og i foråret afviklede 
vi yderligere to aktivitetsdage, med 
udstyr vi havde lånt af sejlunionen 
og særligt den sidste var godt besøgt.

Vores indsatser kombineret med 
at slæbestedet er et yndet badested 
for børnefamilier gjorde, at vi havde 
et fantastisk liv og højt humør ved 
træningsaftnerne og løbende tilgang 
af nye nysgerrige sejlere frem til 
sommerferien, hvor vi blev enige 
om, at der nu var behov for mere 

struktur på træningen.
David Paag og Lars (der var

kommet til udvalget som far til
Johanna) udviklede et trænings-
koncept med to halvlege og en 
indbygget ”snackpause” og det blev 
en stor succes.

Første halvleg foregik i jollerne 
eller ynglingen hvor vi trænede 
sejlfærdigheder og anden halvleg 
var ”action” aktiviteter ved broen 
der skabte højt humør og overskred 
grænser og derfor også gjorde de 
unge sejlere trygge ved vandet.

Vi kørte resten af sæsonen med 
vores træningskoncept, og Niels, 
der nu var vendt hjem fra sit arbejde 
på havet, var nu en aktiv del af 
Juniorudvalget.

Vi har gennem hele sæsonen haft 
god tilslutning af nysgerrige børn 
og deres forældre, der kom for at 
prøve det af, og det blev til en fast 
”besætning” på 9 tilbagevendende 
juniorsejlere, der i dag er nye 
medlemmer i klubben.

Når jeg i dag tænker over at 
alle de nye Juniormedlemmer var 

Årsberetningen for Lynettens Juniorafdeling tager samtidig udgangspunkt 
i den periode jeg har været engageret i klubben, siden jeg til 
generalforsamlingen i 2015 blev valgt til posten som ”juniorformand”.



10 Lynettenyt/1 . februar 2016 11Lynettenyt/1 . februar 2016

nybegyndere da de startede, er jeg 
meget stolt over, hvor meget de 
enkelte sejlere har udviklet sig i løbet 
af sæsonen, og at vi i juniorudvalget 
har været med til at ”føde” et kuld 
nye sejlere. der kan være med til at 
bringe sejlsporten videre i Danmark.

 Dette blev også meget synligt 
ved vores klubmesterskab, som vi 
afviklede den 18. oktober på en kold 
men solskinsfyldt dag.

Vi havde planlagt forskellige 
aktiviteter, hvor sejlerne blev inddelt 
på tværs af alder og niveau, så der 
blev skabt højt humør og intens 
konkurrencestemning på en gang. 
En lang og god dag på vandet blev 
afsluttet med en kapsejlads hvor 
Max blev kåret som klubmester 
i Optimist og Savannah som 
klubmester i Zoom. Der blev uddelt 
personlige medaljer til alle sejlere 
under den efterfølgende evaluering 
inden vi satte os til bords og nød 
Kaspers mad i restauranten.

Det har for mig været en sand 
fornøjelse at være en del af et 
energifyldt, positivt og hårdt 
arbejdende juniorudvalg og en stor 
gave for mig at 
være en del af 
de nye sejleres 
introduktion til 
sejlsporten.

Det har derfor 
også været en
yderst svær 
beslutning for 
mig at jeg ikke 
genopstiller 
til posten som 
formand for 

juniorudvalget ved den kommende 
generalforsamling.

Kombinationen af at drive egen 
virksomhed med mit ønske om at 
være mere sammen med min familie 
har gjort, at jeg må erkende at jeg 
ikke har tiden og overskuddet til at 
yde den indsats, som jeg synes vores 
medlemmer i afdelingen fortjener.

Jeg vil her gerne benytte lejlig-
heden til at sige tak til alle de 
positive mennesker jeg har mødt 
på havnen, til havnekontoret for 
deres opbakning og hjælp, til de 
udvalgsmedlemmer der har været 
med til at skabe de gode rammer for 
sejlerne og ikke mindst til de børn og 
deres forældre som har været og er 
en del af Juniorafdelingen.

Og jeg vil opfordre alle interes-
serede til at opstille til posten ved 
den kommende generalforsamling 
23. februar 2016 og videreføre det
arbejde, vi har sat i gang. Jeg 

bidrager meget gerne med 
erfaringer, ideer og andet til den nye 
juniorformand i klubben.

God vind til alle
Med venlig hilsen David   

Det var atter et 
godt år hvor vi 
havde optaget 
27 elever, 

men også en lang venteliste på 
interesserede.

Antallet af elever er afhængig af 
antallet af instruktører. Vi søgte med 
alle midler efter nye instruktører og 
kom op på 9 plus et par reserver der 
kunne træde til hvis der var behov.

Hver instruktør har 3 elever. I 
2014 forsøgte vi med 4 elever til 
hver instruktør for at opfylde alle 
henvendelser. Denne ordning 
viste sig ikke at være særlig god. 
I en undervisnings situation er 5 
personer i vore både for mange.

Alle instruktører udførte et stort 
arbejde. Vi havde 23 til praktisk 
prøve i september og alle bestod 
og censor var helt tilfreds med 
aspiranternes kunnen.

For første gang besluttede vi at 
holde ferie i hele juli måned så 
alle kunne bruge denne periode til 
at være sammen med familie og 
venner. Det betød dog også at der 
blev 4 undervisnings dage mindre. 
Flere af holdene sejlede alligevel 
i denne periode. De ville ikke 
undvære de gode timer på vandet.

Årets store højdepunkt er jo 

sommerturen. Af uforklarlige 
grunde var tilmeldingen til 
arrangementet meget ringe, og det 
blev årsag til, at turen blev afkortet 
med en dag.

Sejlerskolen ser jo gerne at klub- 
medlemmer også deltager og her 
havde vi pæn tilslutning. Turen 
gik til Nivå hvor vi kan disponere 
over Nivå Tursejlernes dejlige 
klubhus. Havnefogeden anviste 
os plads bagerst i havnen så alle 
både lå lige bag klubhuset. Vejret 
var med os, så det blev atter en god 
weekend. Sommerturen gentager sig 
naturligvis i 2016 i august måned.

Sejlerskoleudvalget vil finde en ny 
destination, eksempelvis et sted vi 
ikke tidligere har besøgt.

Sejlerskolen fik i løbet af året 
en stor gave. Et klubmedlem 
skænkede sin Spæghugger kvit og 
frit til sejlerskolen med det håb at 
mange nye sejlere kunne få glæde af 
båden. Båden er i fin stand og godt 
udrustet. Den er på land sammen 
med de øvrige skolebåde og vil i det 
kommende forår blive overhalet til 
fuld ydelse som skolebåd.

Vi har i tankerne at gøre det muligt 
for vore sejlerskole elever at kunne 
låne en skolebåd til tursejlads. Det 
forudsætter naturligvis at man 
har Duelighedsbevis og på anden 
måde har bevist at være i stand til 
at føre en sejlbåd på betryggende og 
forsvarlig vis.

En sådan ordning henvender sig 
hovedsagelig til medlemmer som 

Årsberetning	Sejlerskolen	2015

Af sejlerskolechef 
Preben Pold
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ikke selv har båd, men som gerne 
forsat vil være medlem af vor klub.

Vi har naturligvis også en 
bagtanke med det, nemlig at vi 
derigennem kan skabe interesse 
for instruktørarbejde. En skolebåd 
kan naturligvis kun være til 
rådighed når den ikke anvendes til 
undervisning, så det vil kun være 
muligt at låne højst en weekend. 
Projektet er slet ikke færdigarbejdet, 
men det kommer ,hvis der ikke 
blive vanskeligheder med bådens 
forsikring.

Sejlerskole udvalget siger mange 
tak til alle instruktørerne og håber 
de vil fortsætte deres gode arbejde 
i 2016. Enkelte har trukket sig, mest 
på grund af arbejde og af hensyn til 
familielivet. Det er meget forståeligt, 

Tekst og foto: Klaus Sørensen

Som du kunne læse i sidste Lynette 
Nyt, er Sejlklubben Lynetten gået 
med i et stort projekt, som skal åbne 
havnen og byde lokale beboere, 
gæstesejlere og andre besøgende 
velkommen.

Det skal blandt andet ske ved at 
have fokus på den service havnen 
tilbyder, samt ved at invitere til flere 
åbne aktiviteter i havnen i løbet 
af hele 2016. Selvfølgelig, især på 
Havnens Dag som afholdes den 29. 
maj 2016.

Man kunne også tænke, at vi 
vil gennemføre alle disse tiltag af 
andre årsager, som f.eks. havnens 
fremtid og placering i Københavns 
Kommunes bevidsthed, så vi står 
bedre i enhver dialog, der vil være 
med dem fremover - specielt mht. 
en evt. havnetunnel. Man kan være 
ret sikker på, at vi vil stå bedre i 
fremtidige forhandlinger, hvis vi 
bliver opfattet ”også”, som et reelt 
”kulturtilbud” til Københavnske 
borgere og ikke ”bare en havn”.

Derfor har vi brug for dig og din 
mening.

Den 12. januar mødtes 7 repræsen-
tanter for sejlklubben og havnens 
erhverv til første møde om Havnens 
Dag, der afholdes den 29. maj 2016.

Under og inden mødet fremkom 

flere medlemmer med forslag til 
aktiviteter på Havnes Dag, men 
også forslag til aktiviteter ved andre 
arrangementer hen over året i 
sejlklubben. 

Vi fik rigtig mange gode forslag, 
men selvfølgelig kan vi ikke 
gennemføre dem alle. Så vi har brug 
for jer for at gennemgå og prioritere 
forslagene, så arrangementet den 29. 
maj bliver med så bred opbakning 
som muligt.

Vi har derfor besluttet at indkalde 
et bredere udsnit af medlemmerne 
til en Work Shop og en sildemad, 
søndag den 21. februar 2016 mellem 
11-15 i klubhuset.

Vi satser på mindst 40 
tilmeldinger, både fra nye og gamle 
medlemmer. Ideen er at vi kan lave 
4 grupper, der hver især vurderer og 
kommer med forslag til, hvordan vi 
kan få aktiviteterne gennemført på 
Havnens Dag, og prioritere resten 
af forslagene til gennemførelse på et 
senere tidspunkt.

Der er mange forslag, men 
nedenfor et udpluk af indkomne 
forslag til aktiviteter på Havnens 
Dag 29. maj 2016:

Dykkerklubben præsenterer 
udstyr, orientering om sporten og 
uddannelse, prøvedyk.
Sejlerskolen, prøvesejlads 
med instruktør, demonstrerer 

Sejlklubben mangler dig, kom 
med til vores workshop den 
21. februar 2016

Lynettens Bådservice
- mest for pengene

Refshalevej 200
Tlf 3257-6106

www.baadservice.dk

MATROMARINE EL TOILET

PRIS 1.999,-
SPAR 1000,-   

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

99,-
JOTUN PLEJEPRODUKTER

Uanset førpris nu kunBATTERIER
I år får vi endnu flere 
batterier hjem og mange 
flere varianter. Nu både 
almindelige, AGM, GEL og 
”USB”
 

Flere varianter 
end de viste

ANDERSEN SKØDESPIL

28 ST KUN KR. 4.899,-
Normalpris kr 7.383,-

40 ST KUN KR. 5.999,-
Normalpris kr 9.224,-

Frit valg ml sort top eller  
helt rustfrit

Kvalitets 
toilet med 
indbygget 
macerator 
og skyl-
lepumpe 
samt hvid 
lakeret 
træsæde

USB BATTERI
KUN 495,-

AGM 75A Batteri 
KUN 995,-

80A  

ALM. DEEPCYCLE 
KUN 699,-

TRYKVANDSPUMPE
Kvalitets trykvands-
pumpe 

 - 3 kamre  
 - 11,6 ltr i min
 - 3,1 bar
 PRIS 698,-

og vi håber da også at de kommer 
tilbage når tiden tillader det.

Nu venter vi bare på foråret, så 
vi kan komme i gang igen med 
klargøring og nye elever.

Der er 2 hold til navigations-
undervisning. De skal til prøve, 
sikkert i begyndelsen af april. Lad os 
ønske dem god vind og byde dem 
velkommen på sommerens skole 
med praktisk sejlads. 
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Et godt badested midt i byen - 
dyrk det og udvid det? Måske 
vinterbadning, måske hjælp fra 
Københavns Kommune til etablering 
af badebroer langs Refshalevej. 
Kajakklub, undersøge adgang 
fra sejlklubben til havneområdet 
omkring Christiania/Voldområdet.
 ”Gratis” slæbested” 
Velkommen til vore naboer, 
Hvordan inddrager vi naboerne, og 
gør havnen attraktiv for dem.
Opsamling på Refshaleøens 
historie, herunder B&W og havnen
SaunaGus og/eller vildmarksbad. 
Hele Året. 
Lokale udbydere er overfyldt og der 
mangler i vores nærområde. F.eks. 
samarbejde mellem Restaurant, Klub 
og ’Sauna mester’ (Mobile saunaer)
Ungdomsdag hvor der inviteres til 
orientering om sejlads, prøvesejlads 
med ”aftersailing” og musik i 
målgruppens smag. 
Og mange flere forslag, deriblandt 
20 forslag fra Vild med Vand 
sekretariatet, og måske får vi også et 
fra DIG?

Der er ligeledes nye forslag til 
aktiviteter mere beregnet for 
medlemmer 

Der er ligeledes kommet en 
række andre forslag, der er 
mere medlemsorienterede. 
Vi vil derfor sikre, at en af 
grupperne til workshoppen 
den 21. februar, vurderer og 
prioriteter disse forslag, igen 
- vi kan jo ikke det hele på en 
gang.

Stumpemarked 2 gange årligt.
Værkstedsgruppe med ansvar for 
værkstedet, indkøb af udstyr osv. 
Der planlægges afholdelse af mindre 
kurser i 12 volt systemet i en båd, 
vinter/sommer klargøring af båd. 
Bundmaling og primer. Lakering og 
glasfiberreparation m.m.
Mindre dagligvarebiks 
Reparation af sejl og kaleche. 
Foredrag af sejlmager samt 
vejledning om reparation. Klubben 
stiller symaskinen til rådighed 2 
gang månedligt. Erfarne medlemmer 
vejleder.
Hvordan modtager vi nye 
medlemmer? Er vi gode nok til at 
byde velkommen?
Mentor ordninger. Flere om 
istandsættelse af en båd med det 
sociale for øje og undervisning i gør- 
det-selv-arbejdets kunst fra nogle 
af de erfarne sejlere til nogle af de 
unge. Prøve at fastholde de ældre, 
som ikke helt magter egen båd mere. 
Fakta om hvor billigt det kan gøres 
at få en lille brugt sejlbåd eller 
blot en jolle til ture i Københavns 

brug af nødblus i samarbejde 
med Københavns Brandvæsen 
og Pionerer. Orientering om 
Uddannelse.
JuniorKlubben, sejlads med 
optimister, orientering om 
uddannelse.
Ramper og moler åben, kom med 
din båd, vandscooter, kajak.
Havnens Erhverv, En åben butik ved 
arrangementer, måske med hjælp fra 
leverandører til udstilling/demoer/
undervisning/foredragsaftener. 
Bådservice har jo normalt åbent alle 
dage, når der holdes arrangementer, 
men vil også gerne holde længere 
åben f.eks. ved Havnens Dag, 
Søredningen, SOK og Marine-
hjemmeværn samt vores egen 
søredning
Nye muligheder som anlæggelse af 

Petanque bane og krabbeløb/fiskeri 
for børn.
Knob og stik, undervisning for børn. 
Vind børnenes interesse, så følger 
forældrene med.
Restaurant åben, inddragelse af 
område nedenunder, overdækkes, 
musik, restaurant åben, Vild med 

Vand menu, kaffe, kage, pølser, 
sodavand og grillpakker til grillene 
på havnen. Legeplads åben. Grill 
aften.
Refshaleøen, repræsentanter 
fra Refshaleøen der fortæller om 
aktiviteterne, f.eks KYS teateret.
Sociale medier, mere info på 
hjemmeside og sociale medier 
om livet på havnen, historie og 
medlemskab.
Informationsmøder om S/K 
Lynetten, om medlemskab, mulig-
heder. Hvordan kommer du på 
vandet uden båd (gastebørs,bådlaug) 
Bedre skiltning, flere sprog
Bådsalg, salg og fremvisning af både 
til salg på Lynetten. Skiltning viser 
vej. Bådfinansiering.
Tilbud om sejltur, medlemmer 
der frivilligt tilbyder en sejlads 

med egen båd til gæster under 
Havnens Dag.
Invitere andre sejlklubber 
omkring Øresund med til 
Havnens Dag.
Informationsfolder om havnen 
og aktiviteter.
En ”Lynettens Lynguide” der 
fortæller lidt om faciliteter, 
praktisk info/trafikforhold og 
interessante steder omkring 
havnen. Lidt om vores enestående 
historie, som Danmarks største 

selvbyggerhavn.  
Folder om hvad der skal til, hvis 
du er ny og måske gerne vil ind 
i sejlerverdenen. Jeg er ret sikker 
på, at vi også kan finde andre 
annoncører i området omkring os. 
En folder der sælger vores havn fra 
den bedste side. 
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Workshop	den	21.	februar
Tilmeld dig workshoppen senest den 15. februar. Det bliver en forrygende 
dag, hvor du kan sætte dit præg på aktiviteterne, og medvirke til at vore 
aktiviteter har så bred en opbakning som muligt. 
Klubben sørger for en sildemad til frokosten den 21 februar, derfor er 
tilmelding nødvendig.

Dagsorden for workshop
11.00 Velkomst og orientering om Vild med Vand Projektet
11.15 Opdeling i 4 grupper
 Gruppe 1-3 Vild med Vand aktiviteter
 Gruppe 4 Medlemsaktiviteter
12.30 Frokost
13.00 Gruppearbejde fortsat
14.00 Prioritering af aktiviteter for Vild Med Vand 29 Maj 2016
14.30 Prioritering af medlemsaktiviteter 2016-2017
15.00 Slut på en god dag

Tilmelding til vildmedvand@lynetten.dk eller SMS 40186096. Du er også 
velkommen til at ringe til Klaus Sørensen på Telefon 40186096.

Du er ligeledes velkommen til at indsende forslag om aktiviteter, især 
til Havnens Dag den 29. maj. Send dine forslag til Klaus Sørensen 
vildmedvand@lynetten.dk.

Mange hilsner og på gensyn den 21. februar.
Vild med Vand udvalget

Havn (http://www.sejlsport.dk/
media/45424/dansksejlunion_
baadens_driftsbudget.pdf)
Jollepladser langs Refshalevej i 
yderbassinet
 WIFi på broerne
Lystfiskerture
Uformel sejlerskole. Sejl i 
klubbens både. Sponsorbåde, dele/
fællesbåde, bådlaug eller private 
osv. Alle aktiviteter med erfaren 
skipper/mentor. Learning by doing. 
(Spejdermetoden) 
NB! Kan også anvendes af 
’bådløse’ elever fra sejlerskolen 
samt idrætsforeninger fra især 
uddannelsessteder på Amager og 
nærområdet generelt. (Der er mange 
efterhånden).
Bådlaug. (Del af den uformelle 
sejlerskole) Fællesbåde, som kan 
benyttes af medlemmer af et laug. 
Erfarne medlemmer er mentorer. 
Her kan også gives rådgivning til 
nye sejlere om bådvedligeholdelse, 
turforslag etc. Selvstyrende grupper.
Informationsindhentning: (Evt. 
del af studenterpraktik. Vi er ved at 
få en aftale med CPH Business om 
brug af praktikanter)

Kunne	du	tænke	dig	at	være	en	del	af	Vild	med	vand	holdet	på	

Lynetten?	Så	kontakt	Klaus	Sørensen	e-mail

vildmedvand@lynetten.dk	

Du	kan	også	SMS	eller	ringe	på	telefon	40186096

Hvad savner de besøgende/nye 
medlemmer? Er de villige til at 
’trække ’ en ny aktivitet i gang. Med 
support fra et medlem/klubben? 
Gæstesejlere, modtagelse og system 
med røde og grønne pladser
Og flere andre spændende 
aktiviteter.
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Vi får fint besøg af Jakob 
Vestergaard Bunch fra Juul`s 
vin og spiritus.

Smag og lyt til fortællinger 
fra det fantastiske Caribien 
og hør rommens historie.

Jakob er ekspert i rom og vi 
får lov til at smage et bredt 
udvalg af mørke romtyper.

Der vil være mulighed for at 
handle til gode priser efter 
smagningen.

Pris for medlemmer 75,00 kr. 
Ikke-medlemmer 100,00 kr.

Billetter kan købes i 
automaten udenfor kontoret eller ved indgangen hvis du 
tilmelder dig på e-mail
festudvalget@lynetten.dk

Der er begrænset antal billetter, så dem der kommer først til 
mølle….

Mange hilsner
Ilse Jespersen, Festudvalget

Den er fin med kompasset! Slå rommen i glasset

Fantastisk	Rom-smagning	i	Sejlklubben	
Lynetten	fredag	d.	19/2	kl.	19.00

i	Bestikket	/restauranten

Oplev verden under havet - på en aften
Foredrag i S/K Lynetten den 1. marts kl. 19-21

Dykkerklubben og Technical Diving Courses inviterer alle i Lynetten 
til et foredrag om huledykning i Florida og Norge, minedykning i 
Sverige og Tyskland og spændede teknisk dykning i The Keys, Malta 
og Egypten. Foredraget vil tage dig med ned under overfladen vha. af 
video, billeder og røverhistorier fra dykkeroplevelserne.
Bag foredraget står Olav Bro, der underviser i teknisk dykning, 
rebreather, sidemount, service af dykkerudstyr m.m.
Foredraget er ganske gratis. Olav lever bl.a. af at sælge kurser, og 
Dykkerklubben lever for at lave spændende dykning. Sammen har vi 
arrangeret foredraget, og flere af os nyder nok en bid mad i restauranten 
inden showet starter.
Tilmelding er ikke nødvendig. Men af hensyn til planlægningen af 
aftenen, vil vi alligevel være glade for en tilmelding her: 
kortlink.dk/kbtf
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Seks friske besætninger - heraf 3 
minneter: en bådtype på 21 fod, 
brede 2,18 m, et storsejl på 7 kvm 
og spiler på 20 kvm. Den ene med 
en 606 mast, en 1,6 m dyb køl med 
bulp og ikke mindst en ”Spækker” i 
sejlmærket.

Vejret: let vind fra øst, nord øst og 
let regn, 6 til 8 graders varme. Banen: 
op/ned, 0,8 sm 3 gange rundt.

Vores lokales DSRS RIB båd med 
skipper Nicolaj brugte anledningen 
til øvelsessejlads – var også 
behjælpelig med bøjehåndtering – 
tak for det.

Det blev dog til lidt mere end 
øvelse: Mens DSRS lå bi og fik en 
kop velfortjent kaffe, blev de kaldt 
på VHF ”16” til et fartøj i nød (to 
overophedede motorer) syd for 
Hven – så afsted. Alarmen blev 

Snecup	2.	juledag	2015

dog senere afblæst, da den svenske 
redningstjeneste kom først.

Kapsejladsens største ”drama” var 
en minetteoverhaling mindre end 20 
meter fra målstregen!

Vores ”polske” gast Roman, havde 
sørget for vodka med hindbærlikør 
og tabasco – så kan man holde 
varmen!

Vinden aftog – Dommeren valgte 
at afkorte banen, så vi kunne komme 
i havn til varm kaffe og sne!

Og selvfølgelig kåring af vindere af 
de to løb: kølbåde: 806 Bo Sørensen 
med besætning og Minetteløbet: 
Claus Jensen! Tillykke.

Håber vi ses på banerne til næste 
år og godt nytår til jer alle. 
 
Sejlklubben Lynetten.
Foto: Lars Frandsen.

Det viser sig desværre, at omkring 
en ¼ af dem ikke virker. Det er ikke 
fordi apparatet er dårligt, men fordi 
batteriet er opbrugt.

Apparaterne viser selv, at de er 
klar ved med korte intervaller at 
afgive et lille blink. Udebliver dette 
blink, er batteriet fladt, og apparatet 
er ikke arbejdsdygtigt.

Hjertestartere er i langt de 
fleste tilfælde sponseret af fonde, 
men det er den nye ejer, der skal 
vedligeholde dem. En udskiftning af 
batteriet koster ca. 2000 kroner, men 
det kan ejeren nok overkomme.

De fleste hjertestartere er givet til 
foreninger og sportsklubber, som 
sikkert kan bære denne udgift en 
gang hver 4. år, som er batteriets 
normale levetid.

På næste alle nyere mobiltelefoner 
kan man indsætte en app, som er 
gratis. Man får en ikon på skærmen, 
og når den aktiveres, fremkommer 
et kort som viser de hjertestartere, 
der findes nær ved det sted, hvor 
din telefon er. Din telefon sender 
din position. Herefter kan man 
markere den, der er nærmest, og 
der ses nu den nøjagtige adresse og 

Ved	du	hvor	
Hjertestarteren	er?
	
Der findes i dag mere end 
12000 hjertestartere opsat 
over hele landet. De kan 
være livreddende i en kritisk 
situation.

starterens placering på stedet, eller 
hvis det er en adresse, som ikke er 
tilgængelig døgnet rundt, da hvilke 
åbningstider der er. Den findes ved 
at gå ind på Google og skrive ”find 
hjertestarter”.

Vi har 2 hjertestartere hos S/K 
Lynetten, lad os værne om dem, der 
er måske en dag et menneske der 
redder livet.

Preben Pold
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Den 29. november var der 
traditionen tro stort Julebanko i 
sejlklubben.

Der var indkøbt præmier for 5.500 
kr og sponsorpræmier for over 3.000. 
Af en eller anden grund fik vi helt 
glemt at annoncere omkring dette i 
de to sidste udgaver af Lynettenyt, 
så derfor var der desværre 
kun 31, der mødte op til denne 
enorme gavebod af spændende 
overraskelser.

Der var i alt ca. 54 præmier og 
50 sidegevinster, så det var næsten 
alle, der gik hjem med en præmie, 
og stemningen var høj i de tre timer, 
bankoen fandt sted.

Klubben havde som sædvanlig 
udlovet 2.000 kr. som supplement til 
præmier, men de er indtil nu aldrig 

Klubben har som bekendt fået to 
sejlbåde foræret. Begge trænger til 
en meget kærlig hånd. Og Henrik 
brugte flere dage med at få alt vandet 
ud af Shipman’en og rengøre den 
indeni for mug og slam, efter den 
havde stået urørt i måneder eller var 
det år?

Vi var tre frivillige, som havde 
påtaget os opgaven.  Og med hjælp 
fra  5 elever fra sejlerskolen var vi 
næsten færdige med Shipman ’en. 
Kølen blev sandblæst og havde 
fået én gang epoxy-primer, (skal 
have 6-7 gange);  søventiler og 
skroggennemføringer er skiftet, 
bunden slebet helt i bund og 
repareret. (Skal snarest have primer, 
da det ellers er spildt arbejde).

Da fik vi at vide at VHF-radio, 
ekkolod,  log, kompas m.m. ikke 
var sikkerhedsudstyr, og det skulle 
der ikke bruges penge på. Og så 
stoppede vi arbejdet.

Hvis det er klubbens  - læs 
bestyrelsens -  mening, fralægger  vi  
os ethvert ansvar for bådene. Man 
kan ikke sende mindre erfarne sejlere 
på havet uden sikkerhedsudstyr.

Og hvad sker der nu med bådene, 
som har henstået, snart  et par 
måneder, uden der er rørt en finger 
på dem?  Skal Sagitta’en ikke på 
land? Hvem checker den? Er den 
tæt? Er den ok om læ?  Og skal 
Shipman’en ikke dækkes med 
presenning, inden der trænger for 
meget fugt i glasfiberen?  Eller skal 
de bare skrottes til næste år?

Det kan da ikke være i bestyrelsens 

Læserbrev:	Dele-bådene
interesse, at den fravælger tre 
medlemmer, der vil klargøre og 
vedligeholde bådene, for derefter at 
overlade arbejdet til pligtarbejdere; 
alene med den begrundelse at dele-
bådene skal være et bestyrelses- 
anliggende.

Jeg synes bestyrelsen skal tage 
sig sammen, og finde en ansvarlig 
person, der vil tage ansvaret for, at 
bådene er sødygtige, når de sendes 
på havet.

Og hvad med de 5  ”hjælpere”?  
Er de stadig medlem af klubben, 
eller har de fundet en anden med 
sødygtige både?

 
Svend Hillerup Hansen, Medl. 5141 
Kai Gøtsche                         Henrik Bo

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

Julebanko	i	
Sejlklubben	Lynetten

blevet brugt, da der hvert år altid har 
været større indtægt end udgifter. Så 
trods det lille fremmødetal i år, var 
der alligevel ca. 800 kr. i overskud.

Sponsorer var som vanligt Pro-
Safe, der gav mange flotte præmier 
samt Lynetten Bådservice, der 
ligeledes gav 10 lækre præmier, 
samt 500 kr. som de lagde oveni 
hovedpræmien, således at den 
samlet blev på 2.500 kr.

På billedet ser i den heldige vinder 
af hovedpræmien.

Vi blev enige om, at næste års 
julebanko afholdes søndag d 27. 
november, og at vi holder os fast til 
første søndag i advent de kommende 
år.
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Kai og jeg sluttede som medhjælper 
og instruktør på skolebådene, 
efter uoverensstemmelse med 
skolechefen,  og siden er der ikke 
rørt en finger på bådene, som alle er 
utætte og har mange fejl og mangler.

Bådene kom på land i starten 
af november og står stadig 
utildækkede og med fendere og 
fortøjninger liggende og flyde på 
bådene. Hynderne er ikke taget ud 
af bådene, der er sikkert ikke meget 
tilbage af de hynder til foråret; 
for ikke at tale om apteringen, 
som kan frostspringe, når den er 
gennemblødt. Bl.a. ruftaget på Den 
Grønne, hvor skødevisere er revet 
op og ruftaget er gennemblødt, så 
vandet drypper ned i kahyt;  pøs på 

Er det meningen, at klubbens  joller  
skal ligge og flyde udendørs og 
utildækkede, når der er et skur, hvor 
alle joller kan være?  Det må da høre 
med til sæsonafslutning, at jollerne 
og andet udstyr lægges tilbage i 
skuret; så det ikke flyver rundt når 
”Gorm” og ”Helga” kommer forbi. 
Den ene Yngling blev for nylig tømt 
for ca. 600 l vand, fordi presenningen 
var faldet af.  Det var vist havnens 
personale, der gjorde det. Er det ikke 
junior- afdelingen selv, der skal tage 
vare på deres udstyr? 
Skal den yngling, der står på land, 
ikke pakkes ind, inden det bliver 
rigtig vinter? 
Jeg synes, det er synd at lade et par 
ellers gode både forfalde og gå i 
opløsning. 
Svend Hillerup Hansen, Medl. 5141

Læserbrev:	Skolebåde

Læserbrev:	Juniorafdelingens	joller	og	både

· Bådkaleche

· Hynder

· Sprayhood

· Bompresenning

· Bøjler + beslag
Erik Mortensen

Kirstinehøj 25 B, 2770 Kastrup

Tlf. 32 58 47 47
im@imsadelmager.dk

mastespor på folkebådene er blæst af 
så regnen har fri adgang osv. osv.

Hvorfor skal vi som medlemmer af 
klubben, stiltiende se på, at klubbens 
både ”går i opløsning”, fordi den 
ansvarlige  ikke har evnerne til at 
holde materialet i orden.

Det må være klubbens bestyrelse, 
som skal tage affære og overbevise 
nuværende skolechef om, han bør 
trække sig, når han ikke formår, at 
få instruktører og elever til at hjælpe 
med at holde bådene i bare rimelig 
stand. 
 
Svend Hillerup Hansen 
medl.5141 
Kai Gøtsche
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m.	 Forslag	fra	Michael	Toppenberg	om	maling	i	Vestersøhus
n.	 Forslag	fra	Michael	Toppenberg	om	belysning	på	bagsiden	

af	Vestersøhus
o.	 Forslag	fra	Michael	Toppenberg	om	færdiggørelse	af	

værkstedsbyen
p.	 Forslag	fra	Michael	Toppenberg	om	kølekapacitet	i	Bestikket
q.	 Forslag	fra	bestyrelsen	om	vedtægtsændring	i	§15	om	

betalingsfrist
r.	 Forslag	fra	bestyrelsen	om	etablering	af	internetadgang	i	

havnen

7.	 Valg	af	bestyrelsesmedlemmer	og	suppleanter
Ordinært	valg	af:	

a.	 Formand
b.	 Juniorformand
c.	 Kapsejladsformand
d.	 Havneformand
e.	 Kasserer	–	ekstraordinært	idet	Poul	Borchum	blev	valgt	for	

1	år	i	2015
f.	 Turudvalgsformand	-	ekstraordinært
g.	 Én	bestyrelsessuppleant
h.	 Én	kasserersuppleant

8.	 Valg	af	statsautoriseret	revisor
9.	 Valg	af	kritisk	revisor	og	revisorsuppleant
10.	Valg	af	redaktør	og	webmaster
11.	Eventuelt

1.	 Valg	af	dirigent
a.	 Uddeling	af	25-års	nåle	og	’Lynettekosten’

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	bestyrelsen	om	indkøb	af	J70
b.	 Forslag	fra	medlem	nr.	4931	Svend	Fischer	om	udlevering	af	

klubstander	hvert	andet	år
c.	 Forslag	fra	havneudvalget	om	indkøb	af	bådstativer
d.	 Forslag	fra	sejlerskolen	om	kontingentfritagelse	for	

instruktørerne
e.	 Forslag	fra	medlem	nr.	619	Tolf	Askier	om	udskiftning	af	

vandrør
f.	 Forslag	fra	medlem	nr.	5877	Flemming	Lund	om	udsugning	i	

baderummene
g.	 Forslag	fra	medlem	nr.	5877	Flemming	Lund	om	udsugning	i	

metalværkstedet
h.	 Forslag	fra	medlem	nr.	5877	Flemming	Lund	om	opsætning	af	

brandbekæmpelsesudstyr
i.	 Forslag	fra	Michael	Toppenberg	om	opsætning	af	

værktøjsskabe
j.	 Forslag	fra	Michael	Toppenberg	om	indkøb	af	fastmonteret	

bænksliber
k.	 Forslag	fra	Michael	Toppenberg	om	forsøg	med	kiosk
l.	 Forslag	fra	Michael	Toppenberg	om	rygeforbud	i	Vestersøhus

DAGSORDEN	for
ordinær	Generalforsamling	i	S/K	Lynetten
tirsdag	den	23.	februar	2016,	kl.	19:00
i	Amager	selskabslokaler,	Markmandsgade	9-11,
2300	København	S
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Bestyrelsens budget for 2015-2016 resultat 15-16 Budget 15-16
Kontingenter

10195 Kontingenter ialt -1.847.044        -1.888.500        
10295 Andre indtægter ialt -74.997              -63.000              
10297 Driftsindtægter Forening -1.922.040        -1.951.500        

20095 Personale klubandel 381.248             387.876             
20195 Kontorhold ialt 206.580             158.500             
20280 Klubudgifter ialt 313.173             369.500             
20356 Klubhus - øst ialt 526.575             581.177             
20369 Klubhus - vest ialt 204.843             257.071             
20390 Vaskeri ialt -22.982              -21.000              
20395 KLubhus øst-vest ialt 708.436             804.248             
20495 Lynettenyt ialt 168.785             186.000             
20595 Festudvalget ialt 64.289               122.000             
20695 Sejlerskolen ialt 33.125               76.500               
20797 Kapsejlads ialt 33.816               37.800               
20901 Juniorafdelingen, ialt 91.406               139.000             
20970 Turudvalget ialt 10.138               27.000               
20995 Klub både ialt 39.014               30.000               
20997 Driftudgifter Forening 2.050.010         2.338.424         
20998 Drift Forening ialt 127.969             386.924             

30095 Pladsleje ialt -2.578.706        -2.625.000        
30195 Pladsleje, øvrige -1.446.732        -1.426.000        
30297 Driftsindtægter Havn -4.022.439        -4.051.000        
31190 Bådhåndtering Netto -32.612              -38.000              
31250 El Netto 53.124               75.000               
31350 Brændstof netto -162.241           -170.000           
31449 Andre indtægter ialt -95.387              -90.700              
31470 Andre udgifter i alt 6.800                 6.800                 
31498 Havneindtægter ialt -230.316           -216.900           
31499 Driftsindtægter i alt -4.252.755        -4.267.900        

40011 Løn omkostninger i alt 1.493.265         1.547.504         
40095 Almene udgifter i alt 1.608.195         1.622.500         
40165 Havnemateriel ialt 41.697               66.500               
40295 Vedligeholdelse havn ialt 492.639             550.000             
40297 Driftsudgifter havn 3.635.796         3.786.504         
40299 Drift Havnen ialt -616.959           -481.396           

50095 Kontrakter ialt -534.686           -426.000           
50195 Finansiering ialt -3.029                -7.000                
50500 Årets resultat -1.029.705        -527.472           
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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.
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Forslag til generalforsamlingenForslag til generalforsamlingen
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Forslag nr. 6 a til indkøb af J70 som klubbåd
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Forslag nr. 6 i

Forslag om opsætning af 
værktøjsskabe
For at afhjælpe ventelisten på 
skure foreslås det at indkøbe og 
opsætte et antal såkaldte aflåselige 
garderobeskabe i etager, som 
værktøjsskabe, der monteres 
i det lille rum til venstre på 
metalværkstedet.
 Det foreslås at medlemmer derefter 
kan leje et sådan skab af klubben 
– efter samme lejemodel som 
postkasseordningen.
 Det foreslås, at placere 
skabsarrangementet indenfor det 
lille rum med ryggen mod vest, 
så der er fri adgang til skabene. 
Væggen i rummet er 275 cm bred og 
240 cm høj. Der kan derfor monteres 
ikke mindre end 9 søjler med hver 3 
skabe – altså 27 skabe.
Det foreslås at der bevilliges 9 søjler 
af 1353 + moms altså 12.177 kr.
Hvis hvert skab lejes ud for 300 kr. 
om året er omkostningen indhentet 
på 1,5 år
Nedenstående skabssøjle er 180 x 30 

http://www.ssg.eu/
garderobe/garderobeskabe/
garderobeskab-3-delt-
1x300mm-blaa-doer-
cylinderlaas.html#

Michael Toppenberg

Forslag til generalforsamlingen

Forslag nr. 6 f

Det foreslås, at der opsættes
tvangsudsugere i baderummet 
i Klubhus Øst med henblik på 
at forbedre indeklimaet. Hvis 
flere personer har taget bad, er 
der ekstremt høj luftfugtighed i 
baderummet længe efter. Dels 
er det ubehageligt, og dels er 
der øget risiko for dannelse af 
skimmelsvamp.

Flemming Lund
Medlem nr. 5877

Forslag nr. 6 g

Det foreslås, at der opsættes 
en punktudsugningsenhed i 
metalværkstedet, så det er muligt at 
svejse uden risiko for indånding af 
svejserøg.

Flemming Lund
Medlem nr. 5877

Forslag nr. 6 h

Det foreslås, at der opsættes 
brandbekæmpelsesudstyr i 
værkstederne.

Flemming Lund
Medlem nr. 5877

Forslag til generalforsamlingen

Forslag nr. 6 b

Jeg vil gerne stille et forslag til 
punkt 7. indkomne forslag
At man udleverer en stander til hvert 
medlem i ulige år, når man henter sit 
årsmærke.
Årsagen er at der er mange der sejler 
rundt med en falmet eller flosset 
stander eller en SOK stander uden at 
føre klubbens stander.

Svend Fischer, Mdl.4931

Forslag nr. 6 c

Forslag om indkøb af stativer 
Hermed stilles der forslag om 
indkøb af 30 stativer.
10 stk. 3 tons stativer 
20 stk. 6 tons stativer
Samlet pris 250000 kr. + moms.

Havneudvalget

Forslag nr. 6 d

Forslag fra Sejlerskoleudvalget
Udvalget beder Generalforsamlingen 
godkende, at frivillige, faste
instruktører tildeles kontingent-
frihed som anerkendelse for det 
arbejde de yder for klubben.
Med faste instruktører forstås de 
klubmedlemmer som aktivt udfører 
arbejde i hele sæsonen og som har 
ansvar for at deres elever modtager 
undervisning i føring af et fartøj, så 
de kan bestå prøverne for opnåelse 
af Duelighedsbevis.
Den faste instruktør skal bruge en 
ugentlig aften/dag på ca. 3 timer, 
samt deltage i heldagsture og 
skolens store sommertur.
Ved kontingent forstås kun 
klubkontingentet uden andre 
vedtagne ydelser.

Preben Pold, Sejlerskoleformand

Forslag nr. 6 e

Forslag til behandling på 
Sejlklubben Lynetten’s 
generalforsamlingen d.23.febr. 
2016:  
Det foreslås at udskifte alle de under 
broerne fast installerede pex-rør 
snarest muligt p.gr.a. konstateret 
alge udvikling. 
Materiale udgiften anslås til under 
100.000 kr.  
MSH

Tolf 619
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Forslag til generalforsamlingen

Forslag nr. 6 j

Forslag om indkøb af fastmonteret 
bænksliber
Forslag om indkøb af fastmonteret 
bænksliber med roterende stålbørste 
til brug i metalværkstedet med 
stålbørste. Der afsættes hertil 2500 
kr.

Michael Toppenberg

Forslag nr. 6 k

Forslag om forsøg med Kiosk
Det foreslås at gennemføre et 
eksperiment med en kiosk på 
havnen og dermed begrænset udsalg 
af dagligvarer
Klubbens kontrakt med By og Havn 
rummer mulighed for drift af en 
skibsprovianteringsforretning/kiosk.
Det foreslås, at eksperimentet løber i 
4 måneder – fra 1. maj til 31. august 
2016 – altså i kommende sæson.
En passende lokalitet, der er egnet 
til formålet udpeges af bestyrelsen 
og egnetheden vurderes alene af 
driftspersonen.
Kasper Nielsen – klubbens 
restauratør – er villig til at drive 
kiosken under eksperimentet 
og som en del af eksperimentet 
påtager Kasper Nielsen sig at 
indhente de fornødne tilladelser 
fra de pågældende myndigheder, 
således at klubben på enhver måde 
er fritaget for drift, ansvar og 
forpligtigelser som andet end ejer af 
ejendommen.
Det er muligt at lease alt inventar 

Forslag til generalforsamlingen

til brug for drift af en kiosk, så der 
er ikke tale om at der skal foretages 
en investering – alt kommer nemt 
og går lige så nemt igen – og i 
forsøgsperioden påhviler enhver 
indretning Kasper Nielsen.
Da der er tale om et eksperiment 
tilfalder en eventuel indtægt fra 
kiosken under eksperimentet Kasper 
Nielsen.
Efter forsøgsperioden evalueres 
forløbet og hvis klubben og 
restauratøren ser et potentiale 
i fremtidig drift af en kiosk på 
aftales det nærmere mellem 
bestyrelse og restauratøren og et 
udredningsarbejde igangsættes 
herom og betingelser, lokalitet og 
leje kan eventuelt fastlægges.
Forslaget er ene og alene mit - men 
jeg har præsenteret det for Kasper 
Nielsen, der finder det interessant.
Forslaget indebærer i denne form 
ingen omkostninger for klubben.

Michael Toppenberg

Forslag nr. 6 l

Forslag om rygeforbud
Det foreslås at forbyde rygning 
inden for i Vestersøhus. Det 
foreslås i forbindelse hermed at 
etablere en overdækket terrasse i 
forlængelse ud mod haven med 
udgang fra havedøren, hvor rygning 
kan være mulig. Jeg tilbyder at 
tegne og bygge terrassen efter 
bestyrelsens godkendelse, begge 
dele i samarbejde med sejlklubbens 
medlemmer og Vestersøhus 

brugere – eventuelt med assistance 
fra pligtarbejdere med passende 
forudsætninger. Min indsats vil være 
omkostningsfri for klubben. Der 
afsættes 20.000 kr. til materialer.

Michael Toppenberg

Forslag nr. 6 m

Forslag om maling
Det foreslås at male og opfriske 
Vestersøhus indvendigt ved 
fornøjelses- eller pligtarbejde. Der 
afsættes hertil 10.000 til materialer.

Michael Toppenberg

Forslag nr. 6 n

Forslag om belysning
Det forslås at forbedre natbelysning 
på bagsiden af Vestersøhus. Det 
forslås at opsætte passende lampe 
på husets hjørne mod haven og en 
nedstøbt lampe ved indgangen fra 
parkeringspladsen til græsplænen 
med el fra huset. Der afsættes hertil 
5000 kr.

Michael Toppenberg

Forslag nr. 6 o

Forslag om færdiggørelse
Det foreslås at pålægge Havn 
og Plads snarlig færdiggørelse 
af værkstedsbyen. Der mangler 
udvendig nat og pladsbelysning, 
maling af huse, montage af 
tagrender osv, osv. I det oprindelige 

forslag var indeholdt etablering af 
et hyggeligt miljø med bord/bænk, 
blomsterkasser, planter osv. – samt 
at etablere grill på baggrund af 
de nedlagte grill fra den gamle 
grillplads. Det foreslås at afsætte 
15.000 til udvendig færdiggørelse af 
værkstedsbyen.

Michael Toppenberg
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Forslag til generalforsamlingen

skitserede budget kan holdes 
indenfor en rimelig margin:

Etablering af sendeudstyr
på alle broer    40.000
Montering og EL-forsyning
af udstyr på broer 25.000
Etablering af kraftigere net-
forbindelse (fiber)  7.000
Samlet etablering 72.000
Årlige driftsomkostninger 43.750
Alle priser er ex. moms.

Forbindelsen udbydes gratis 
til medlemmer og gæstesejlere. 
Der budgetteres således ikke 
med indtægter på ordningen. 
Gæstesejlere får adgangskode når 
man registrerer sig på automaten. 
Medlemmer får adgangskoden ved 
at aflæse status på medlemskortet i 
automaten. Adgangskoden skiftes 
efter behov, dog mindst en gang 
årligt.

På bestyrelsens vegne
Georg Niemann

Forslag til generalforsamlingen

Forslag nr. 6 p

Forslag om kølekapacitet i 
Bestikket
Det lille køkken i Bestikket er 
uformålstjensligt til brug ved 
medlemmers private fester. 
Køkkenet er for lille og for 
uhensigtsmæssigt udrustet. 
Medlemmers mad - indkøbt eller 
produceret udefra - kan ikke 
holdes hverken varm eller kold. 
Der foreslås derfor indkøbt køle- 
og frysekapacitet – henholdsvis 
et 3-400 liter køleskab og en 3-400 
liter fryser – begge skabsmodeller. 
Begge opstilles på en såkaldt mindre 
”hund” – en lille ramme med 4 TV-
hjul under, så de gøres transportable 
- og kan henstå i det lille køkken, 
når de ikke er i brug og placeres i 
Bestikket, når medlemmer har lejet 
lokalet og vil anvende dem.
Der afsættes hertil 6000 kr.

Michael Toppenberg

Forslag nr. 6 q

Forslag om ændring af 
betalingsfrister
Bestyrelsen foreslår, at ændre 
klubbens vedtægter således:
§15, 2. afsnit ændres, således, at 
”sidste rettidige indbetalingsdato er 
den 20. i forfaldsmåneden” udgår.
Dermed skal alle ydelser betales 
senest den 1. i de nævnte måneder.

På bestyrelsens vegne
Georg Niemann

Forslag nr. 6 r

Forslag om trådløst internet-adgang 
på havnen
Bestyrelsen foreslår at der etableres 
en trådløst internetløsning på alle 
broer. Bestyrelsen er/ har været i 
kontakt med et medlem fra en anden 
havn, som har etableret et selskab, 
som kan sælge en samlet løsning 
baseret på standard enheder.
Der er en udfordring i, at skaffe en 
basis-forbindelse med tilstrækkelig 
båndbredde til at en enkelt bruger 
ikke kan bruge alt kapacitet, dette 
har hidtil forsinket processen. Vi 
mener dog, at vi nu har en brugbar 
løsning, med en relativt lille 
engangsinvestering.
Bestyrelsen ønsker at få 
generalforsamlingens godkendelse 
til at der arbejdes videre med 
løsningen, så den kan gennemføres 
i den kommende sæson, under 
forudsætning af, at det herunder 
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