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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

Bestyrelse
Formand: Søren Holbek ..........................91 81 40 54
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
Klubhus: 
Turudvalg: Claus Bendixen .....................41 43 54 51
Sejlerskole: Kristine Boesgaard..............20 72 74 48
Junior: Henrik Sonne..............................61 79 29 97

Suppleant for 1 år: Ib Christoffersen .......60 73 36 26
Suppleant for 2 år: Jan Stenfatt .............40 25 80 48
Kasserersuppleant: Leif Tvede ...............29 29 16 32
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Sejlklubben Lynetten
Refshalevej 200, 1432 K ........................32 57 57 78
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Forside: Projektet med etablering af terrasse og 
halvtag er nu færdigt og venter på sol, varme og 
gæster, der hygger i sol- eller måneskin.
Foto: Niels Bjørn Pedersen

Næste blad udkommer 17. september. Der er deadline 
den 3. september.

Du kan altid læse LynetteNyt på klubbens hjem-
meside: lynetten.dk. Du kan også blande dig i med-
lemsdebatten på klubmedlemmernes facebookside 
på adressen: https://www.facebook.com/groups/
sejlklubbenlynetten/
Du skal først godkendes som klubmedlem af vores 
webmaster.

Standeren røg til tops på den nylakerede, 
skinnende skinnede flagmast, og selv om 
vi har fået ny klubformand, var det igen 
i år kapsejladschef Rahlf Nielsen, som 
lagde op til den nye sejlsæson. Det skete 
på grund af en gammel aftale, vores nye 
formand Søren Holbek havde indgået om 
at være i Grønland på sin professions 
vegne.
 
Rahlf Nielsen startede med at trække 
tråde fra generalforsamlingen i 
februar, hvor der var et par hængere, 
som skulle på plads.
Tidligere klubmåler og medlem af 
Dansk Sejlunions tekniske udvalg 
Gunner Juul-Nyholm havde 
indstillet til klubbestyrelsen, at 
Bjarne Hansen blev æresmedlem. 
Bjarne har været medlem siden 1976, 
han var med til at bygge havnen, 
han har været juniorleder i klubben 
og i Østersøkredsen. Har arrangeret 
talrige stævner for optimistjoller 
og sommerture for juniorsejlerne 
medvirket som både stævneleder og 
dommer og er stadig med når det 
gælder vedligeholdelse af bøjer og 
udrustning og også stadig med ved 
aftenmatcher og stævner. 
- Så du må komme herop, kære 
Bjarne, så du kan få den fine nål 
med egeløv rundt om vores stander. 
(Se artikel om æresmedlem Bjarne 
Hansen andet sted i bladet). 
 
- En anden hænger fra 

generalforsamlingen er 
Lynettekosten. 
 - Vedkommende som er indstillet 
til prisen, var ikke til stede ved 
generalforsamlingen, men hun er her 
i dag: 
- Kære Ilse, kom herop og modtag 
’kosten’ som tak for din indsats og 
altid hjælpsomme indstilling. 
Du har bl.a. været den der fik gang i 
skiltning og piktogrammer, så man 
kan finde vej rundt på vores arealer, 
og så er du altid klar til at give en 
hjælpende hånd, hvor der er brug 
for det. 

Så	røg	standeren	
atter	til	tops
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Tak for det. 
Vi har fået en ny havnechef, Mie. 
Hun har sejlet på verdenshavene, 
men er nu er gået i land her hos os. 
Hun går daglige runder på havnen 
for at møde medlemmer og drøfte 
forholdene på havnen. Der ligger 
store opgaver og venter på hende, og 
Mie har heldigvis energien til at løse 
dem.. 
Vi har også fået ny bogholder, Claus 
B. Som har påtaget sig den store 
opgave med få styr på økonomi of 
administration. Han får hjælp af Bo 
Sperling, som er tilbage på deltid. Bo 
kender vores systemer og historie 
og medvirker dermed til at få 
administrationen på ret kurs. 
 
Vi har fået en ny havneassistent, 
Peter Smidt. Han skal hovedsageligt 
arbejde med vores bådhåndtering, 
sammen med vores meget erfarne 
Simon. 
Endelig har Heinrich begyndt nogle 
nye aktiviteter  med bådregistrering 
og oprydning på pladsen. Det har 
I sikkert allerede noteret jer og 
også set at det arbejde skrider godt 
fremad. 
Der trænger til en grundig 
oprydning herude. Det har 
hele besætningen fokus på med 
opbakning fra bestyrelsen. 
Så vi har et godt hold på plads. Tag 
godt imod de nye og hjælp dem med 
at udføre deres job. 
 
I forbindelse med udskiftning 
af dækkene på broerne har det 
desværre vist sig, at mange bolte 
i de langsgående lægter lige over 

vandlinjen er tæret op og skal 
udskiftes. 
Det er en større opgave, som vi ikke 
har taget højde for i budgettet. 
En anden udgift, som vi heller 
ikke har forudset er, at vores 
bådhåndteringstruck er ved at 
være godt slidt. Det er svært at få 
reservedele til den og alt i alt er det 
muligt, at vi må udskifte den helt. 
Vores nye juniorklubhus er blevet 
sat i stand og er i brug til glæde for 
det stigende antal juniorer vi nu har 
i klubben. 
I har lige været til rejsegilde i vore 
ny klublokaler med tilhørende flotte 
terrasse, som mange kommer til at 
få glæde af i de kommende måneder 
og år.  
Der er også frisket op med nye farver 
på 1. sal, i Skipperstuen, Lagunen og 
Bestikket. 
 
Den største begivenhed i år bliver 
uden tvivl fejringen af havnens 40 
års jubilæum og den 26. maj bliver 
en stor flot fest, med vældig mange 
arrangementer til fornøjelse for 
medlemmer og gæster. Her skal der 
lyde en stor tak til Klaus Sørensen og 
hans hjælpere i festudvalget. 
Og nu er det så blevet tid til at sætte 
vores stander på flagmasten, som 
blev lakeret mens der kom frost, så 
den måtte pakkes ind og varmes for 
at de i alt 11 lag lak kunne tørre.  
Så stor tak til Bjarne og Simon for det 
flotte resultat. 
Og så juniorer, Madison og Simon, 
så må i sætte standeren. 
Derefter blev der udråbt et trefoldig 
leve, og så var der lynettesæt og 
underholdning med duoen To.

 
 
 

Ilse 
Jespersen 
var 
indstillet af 
bestyrelsen 
til at få 
overrakt 
Lynette
kosten på 

generalforsamlingen i februar, 
men da hun havde meldt afbud, 
fik hun den ikke. At det var 
Ilse som skulle have ’kosten’ 
forblev en hemmelighed, indtil 
kapsejladschef Rahlf Nielsen 
offentliggjorde det i talen ved 

Ilse fik Lynettekosten
standerhejs.

Ilse får Lynettekosten for 
sin altid positive indstilling til 
klubbens aktiviteter.

Hun er den, som altid stiller 
op, hvis nogen mangler en 
hjælpende hånd.

Ilse har været drivende i 
arbejdet med at udarbejde og 
opsætte den skiltning og de 
piktogrammer som hjælpe alle 
med at finde rundt på klubbens 
område.

Så den kost er velfortjent – til 
lykke.

nbp

	
Til	lykke	med	de	40	år
 
Så er sommersæsonen ved at være i gang i Danmarks smukkeste havn, 
og vi glæder os til endnu en sæson her.  
Vi holder fast i vores åbningstider - alle dage, hverdage 11-21.30 i 
køkkenet og i weekender fra 10- 21.30.  
Vi holder åbent i baren til sidste gæst er gået.  
Som altid holder vi fast i dagens ret - dog har vi grundet generelle 
prisstigninger på driften, været nødsaget til at sætte dagens ret op til 
kr. 89,-  
Køber I et klippekort vil prisen dog være uændret. 590 for 10 klip. 
Vi glæder os til at se jer til en forrygende sæson.  
 
Og vi ønsker jer alle et stort tillykke med 40-års jubilæet! 
 
De bedste hilsner Kasper og CO.
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Tekst: Niels Bjørn Pedersen
Foto: Lars Jensen, Jesper Andersen, 
Simon Paag

De fleste sejlere kender Flakfortet 
midt i Øresund.

Den kunstigt anlagte ø har været 
en magnet for alle sejlere fra både 
dansk og svensk side af Sundet.

Flakfortet blev oprindeligt 
anlagt som et forsvarsværk i 
starten af 1900-tallet, som en del af 
Københavns søbefæstning, som igen 
indgik i det samlede københavnske 
forsvarsværk: Vestvolden.

Flakfortet var den yderste af de tre  
forsvarsøer, som også Trekroner og 
Middelgrunden  var en del af.

Øen blev på forskellige måder 
brugt af forsvaret indtil 1968, hvor 
det blev overladt til sin egen skæbne 
og triste forfald.  
 
I 1975 blev fortet udlejet til 
Københavns Sejlunion og åbnet 
for offentligheden. Fortet blev i 
1998 overdraget til det statslige 
ejendomsselskab Freja, som i 
2001 solgte det til det svenske 
ejendomsselskab Malmökranen A/B 
på betingelse af, at Malmökranen 
satte fortet i stand og vedligeholdt 
det.

Fortet blev i 1995 ophøjet til at 
være et fortidsminde, og det er her, 
at det går galt.

Det sker fordi Slots- og 
Kulturstyrelsen har afvist et ønske 
fra Malmökranen A/B om at få 

dispensation fra museumsloven. 
Og på den baggrund, har 
Malmökranens ejer, Tore Svensson, 
truffet beslutningen om at lukke øen 
for sejlere fra den 28. april i år. 
 
I Slots- og Kulturstyrelsen siger 
enhedschef Michael Lauenborg, 
at fortet godt må bruges til noget 
andet, end det blev bygget til.

- Men der er sket rigtig mange 
ødelæggelser i den tid, som ejeren 
har haft fortet, siger han til TV2 
Lorry.

Styrelsen kræver derfor, at der 
udendørs skal fjernes minigolf-
anlæg, saunahus, bænke, standere til 
hundelufteposer. Indendørs  skal et 
køkken, flisegulve og vindueskarme 
fjernes eller renoveres, da de skjuler 
kulturhistoriske værdier.

Videre har ejerne fjernet motorer 
og generatorer fra  fortet og indrettet 
lokalerne til mødelokale. Det 
kræver Styrelsen tilbageført til de 
oprindelige funktioner. 
 
Malmökranen A/B  oplyser, at man 
har brugt millioner på ændringerne 
og etablering af de faciliteter, som 
har haft glæde af. Her vil man 
undersøge mulighederne for at klage 
over afgørelsen eller tage retslige 
skridt, som kan ændre Slots- og 
Kulturstyrelsens afgørelse. 
Det er sandsynligvis i det lys, at 
man skal se ejerens beslutning om at 
lukke øen for privat sejlads. 
Tore Svensson understreger, at han 

Strid	om	kultur	lukker	Flakfortet	for	sejlere

vil overholde de indgåede kontrakter 
med restaurant, leverandører og 
færgefart året ud, men han håber 
på, at han igen kan åbne øen op for 
sejlerne. 
 
Informationsmøde på Flakfortet 
vil blive afholdt i forbindelse med 
standerhejsning d.28. april kl.13.00. 
Alle velkommen den dag, som nok 

 
 
 

vil blive den sidste dag hvor man 
kan anløbe havnen på øen.

Kilder: 
  TV2 Lorry 
  BådMagasinet 
  Vestvolden.info om Københavns
  befæstning
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Et klubmedlem, som også er medlem af Folketinget, 
Jan Erik Messmann (DF), har stillet dette spørgsmål til 
Kulturministeren:
§ 20-spørgsmål S 726 Om at Slots- og Kulturstyrelsen har krævet 
at gennemførte ændringer på Flakfortet skal føres tilbage.

Spørgsmålets ordlyd: Hvad er ministerens holdning til, at 
Slots- og Kulturstyrelsen har krævet at gennemførte ændringer 
på Flakfortet skal føres tilbage, hvilket vil være en bebyrdende 
forvaltningsakt for en virksomhed, der har brugt millioner af kroner 
på at renovere Flakfortet?

Skriftlig begrundelse: Siden 1967 har tusinder af sejlere nydt at 
komme på Flakfortet, fordi der er så gode faciliteter. Flakfortet er i 
dag et af de mest populære udflugtsmål i Øresund.

Alt	har	jo	en	ende
En god sæson er startet med stander 
hejs, rejsegilde og et godt program 
for jubilæet.

Dejligt at have været en del af.
Det er derfor nu også på det 

tidspunkt at jeg selv vil nye veje. Det 
har været opløftende og spændende 
år i festudvalget og senere 
bestyrelsen som klubhusformand.

Men alt har en ende
Jeg har derfor besluttet at udtræde 

af bestyrelsen med øjeblikkelig 
virkning, og kaste mig over andre 
spændende livgivende opgaver.

Jeg har dog tilbudt bestyrelsen 
at færdiggøre projektet om det nye 
klubhus og vores Jubilæum den 26. 
maj.

Tak for dejlige gode år i 
bestyrelsen, og jeg er sikker på 
at vi nu er på rette vej til at gøre 
sejlklubben til et endnu bedre 

sted.  Tak til jer der konstruktivt har 
meldt ind og gjort en indsats for at vi 
kunne forbedre os, men ikke mindst 
til det hold af frivillige der har gjort 
at alle aktiviteter kunne lykkes. 

Bestyrelsen er nu velkonsolideret 
og jeg er sikker på at den nye 
Klubhusformand vil bidrage til at 
samle os alle sammen til at fortsætte 
med at være måske Danmarks 
Venligste Havn

Det har også været dejligt at møde 
alle i nye medlemmer, og jeg håber 
i på sigt vil overtage de pladser i 
bestyrelsen der kan være med til 
at fastholde os som en åben venlig 
havn til stor glæde for os alle.

Jeg vil fra nu selv nyde at 
bruge grillpladsen, snakke med 
medlemmer og bare have tid også 
tid til også at sejle lidt mere med min 
dejlige hustru og nyde livet endnu 
mere.

 Mange gode hilsner 
Klaus
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Det er sjældent, at klubben 
udnævner æresmedlemmer, og Bjarne 
Hansen fik da også noget af en 
overraskelse, da han til standerhejs 
blev kaldt til ’talerstolen’ og 
udnævnt til æresmedlem.
 
Tekst: Niels Bjørn Pedersen
Foto: Niels Bjørn Pedersen
 
Det var en noget overrasket Bjarne, 
som til standerhejsningen hørte, at 
han blev udnævnt til æresmedlem af 
sejlklubben.

- Ja, det havde jeg slet ikke set 
komme, siger Bjarne, da vi en 
eftermiddag nogle dage efter sidder 
og får en snak i Klubhus Øst.

- Men jeg må sige, at jeg både er 
glad og stolt over udnævnelsen og 
den anerkendelse der ligger i det, 
fortæller han.

Selv her, adskillige dage efter at 
han modtog beskeden, kan jeg se i 
hans øjne og ansigt, hvor meget det 
betyder for ham. Hans øjne retter ind 
på uendeligt, og han er synlig rørt et  
øjeblik.

- Den her sejlklub har givet mig så 
meget og jeg føler, at jeg, selv om jeg 
har lavet meget arbejde i klubben, 
stadig skylder at give klubben noget 
mere  tilbage.

- Jeg føler virkeligt, at det er 
min klub. Jeg var med til at bygge 
den, den gang det blot var et stort 
mudderhul.

- Jeg har medlemsnummer 580. 

Jeg blev indmeldt hjemme i privaten 
hos vores første formand, salige 
Reinhardt Hansen.

- Det var inden der blev etableret 
et klublokale i Burmeistersgade. 
Hele Reinhardts lejlighed og spise-
bord var fyldt med papirer om 
projektet, så der var dårligt plads til 
at spise. 
 
Bjarne og hans familie erhvervede 
en fiskekutter i 1977, som de havde 
fået billigt. De var campister, men 
ville gerne prøve livet til søs, og den 
første ferie var 4 uger i Nordhavn, 
hvor de lå uden på tre andre både 
og ikke turde sende børnene i land, 
på grund af skibstrafikken, som trak 
kutteren ud i fortøjningerne og så 
pressede dem ind igen mod de andre 
både på en ret voldsom måde.

- Så var det jo noget helt andet, da 

Bjarne Hansen: 
Æresmedlem

vi kom herud. Så kunne ungerne få 
redningsvest på og løbe rundt som 
de ville, bare de holdt sig inden for 
hegnet.

- Den største forskel på den gang 
havnen blev bygget og nu er, at det 
er som om kampånden er svækket 
noget herude, siger Bjarne.

- Pligtarbejdet er blevet en pligt og 
ikke noget man gør af lyst.

- Den gang skulle vi selvfølgelig 
overholde vores aftaler, men jeg var 
med på et hold, som gerne ville lave 
noget mere – og det skulle vi ansøge 
om at få lov til, fordi der var så 
mange som ville til.

Bjarne var bl.a. med til at 
banke jernbaneskinner ned til 
fortøjningspælene og han var også 
med til at lægge tag på ’masteskuret’ 
– det som i dag er Lynettens 
Bådservice.

- Jeg og min kone gik til navigation 
herude, og vi fik duelighedsbevis i 
77 og jeg fik yachtskipper 3 vist nok 
året efter. Vi sejlede som gaster med 
mange skippere og har på den måde 
mødt mange venner.

 
I 80’erne blev Bjarne juniorleder i 
klubben, valgt i et kampvalg med to 
stemmer mere end modkandidaten. 
Han blev også leder af juniorarbejdet 
i Østersøkredsen, som består af 
sejlklubberne på Amager, os i 
Margretheholm Havn, sejlklubberne 
på Bornholm og optimistklubben 
i Peblingesøen. Han arrangerede 
kapsejlads og stævner for optimist-
joller og sommerstævner med op til 
100 deltagende børn. 
Senere blev han baneleder og kom 

med på klubbens dommerbåd 
Margrethe, og den har han været fast 
mand på i rigtig mange år.

- En gang havde jeg virkelig 
kæmpe sommerfugle i maven, 
husker han. - Jeg kan ikke huske, 
hvornår det var, men vi skulle have 
matchrace ude ved Flakfortet og jeg 
var baneleder.

- Jeg vidste, at hele cremen af 
Dansk Sejlunion og folk som bl.a. 
Jesper Bank og andre elitesejlere stod 
oppe på toppen af ’flakken’ og holdt 
øje med, hvad jeg lavede. Der var jeg 
sørme nervøs.

- Men ellers har arbejdet med både 
juniorer og voksne været en stor 
dejlig fornøjelse, slutter Bjarne af. 
 
Bjarne den fjerde
Tidligere er der blot udnævnt tre 
æresmedlemmer af sejlklubben.  
Det første æresmedlem var klubbens 
første formand, Reinhardt Hansen.  
Det andet var tidligere formand 
Jørgen Ulm, som døde sidste år.  
Det tredje æresmedlem er Thomas 
Ekdahl, som stadig er aktiv i 
klubben. 
Og det fjerde æresmedlem er altså 
nu: Bjarne Hansen. 
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Broerne har nået reparationsalderen
Som I nok har bemærket, har vi over 
vinteren været i gang med at lægge 
nyt dæk på vores bådbroer.  
Under dette arbejde gjorde tømrerne 
den opdagelse, at boltene der holder 
vanger og tværstivere på plads er 
som godt som rustet væk. Dette 
resulterede i, at vi har indstillet 
brolægningsarbejdet. Tømrerne er 

nu gået i gang med at udskifte bolte 
og dele af tværstiverne.  
Over sommeren ’18 vil de arbejde 
hårdt på at få broerne i god og 
forsvarlig stand igen. De er startet 
på bro 1 og arbejder sig vestover. 
Når I færdes på broerne bedes I være 
opmærksom på tømrerne, da de 
arbejder både over og under dækket.

Nyt	fra	havnechefen
Badebro
Det jernskelet, der har holdt 
tilgangen til badebroerne, var 
ligeledes i meget sølle stand, og er 
i gang med at blive udskiftet med 
et nyt galvaniseret skelet, således 
at vi kan betræde badebroerne på 
forsvarlig vis.

Parkering
Vi opfordrer jer endnu en gang til at 
parkere hensynsfuldt. Transporten 
af både på land gør, at vi optager 
meget plads.

Peter Smidt
I har nok set et nyt 
ansigt på havnen i 
den seneste tid, ja 
foruden mit eget 
selvfølgelig, det 
er Peter Smidt, 
kaldet Smidt. Smidt 
arbejder hånd i hånd med Simon. 
Han vil være med til at håndtere 
jeres både under kranløft og 
bugsering. Han er en dygtig mand 
med et positivt sind. Velkommen til 
Smidt. 

Pligtarbejde
Til de pligtarbejdere og medlemmer, 
der har givet Heinrich en hånd med 
det store arbejde i pligtarbejds-
weekender, vil vi gerne have lov at 
giver jer en stort tak.

Mie Roer Jensen
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Vores juniorafdeling består på 
nuværende tidspunkt af 15 juniorer 
samt 4 trænere. Undervisningen 
er foregået hver onsdag i hele 
vinterperioden, hvor juniorerne har 
haft teori og hygget en masse.

Undervejs har de blandt andet øvet 
knob, samt været til en prøve heri, 
hvor de har skulle lave en knobtavle 
med de knob de har lært.

Vi har investeret i en bådtrailer og 
en ladtrailer, så vi nu har mulighed 
for at deltage i stævner.

I weekenden den 21. og 22. 
april afholdt vi arbejds- og 
klargøringsweekend, hvor mange 
forældre og juniorer mødte op og 
gav den en ordentlig omgang med 

En lørdag midt i april mødte 24 
friske elever op til klargøring af 
skolebåde – bådene blev rengjort 
inde og ude, malet og riggen gjort 
klar. Ugen efter kom der master på 
alle både og de er nu klar til brug.

I år har vi sagt velkommen til 3 
nye instruktører og 2 aspiranter – 
jeg håber at eleverne vil tage godt 
imod dem, så vi også har dem 
næste år! Jeg glæder mig til at følge 
undervisningen fra sidelinjen og til 
at se resultatet af anstrengelserne 
ved eksaminerne i slutningen af 
september – god vind til alle elever 
og instruktører!

I løbet af vinteren har en række 

Sejlsæsonen	er	i	gang!

Gang	i	juniorarbejdet

elever deltaget i de teoretiske 
kurser i navigation (duelighed og 
yachtskipper 3). Alle elever bestod 
de afsluttende eksamener – STORT 
TILLYKKE til dem! 

Tilslutning til yachtskipper 
3-kursus var fin og vi håber derfor 
også på at kunne tilbyde kursus i 
Yachtskipper 1 til næste år!

Dette afhænger dog af hvorvidt 
der er interesse for det blandt 
medlemmerne – jeg vil derfor 
opfodre interesserede i at sende en 
mail til sejlerskolen@lynetten.dk!

Go’ vind!
/Kristine

klargøring af joller. Derudover blev 
der også hjulpet til med at rengøre 
følgebådene og ynglingebådene, 
samt generel oprydning af vores 
område, skure og klubhus.

Lørdag aften sluttede vi af med at 
grille og hygge med juniorerne.

Den 2. og 3. maj starter vi sejladsen 
op, og sejler herefter hver onsdag og 
torsdag fra klokken 17.

De øvede juniorer, der træner 
kapsejlads, sejler hver onsdag med 
Niels og Peter som trænere. Om 
torsdagen sejler begynderne og de 
let øvede, med Anders og Mille som 
trænere.

Henrik Sonne 
Juniorchef 
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Sejlklubben Lynetten blev stiftet 
den 3. april 1975 - og har 43 års 
jubilæum i 2018. Margretheholms 
Havn blev indviet i 1978 - og har 40 
års jubilæum i 2018. Ja hvad gør man 
så. Man holder jo en jubilæumsfest 
den 26. maj 2018 for at fejre at 
Sejlklubben fik sin egen havn, Vi 
fik egne ben at stå på, klubben fik 
vind under sejlene med egen havn 
og engagerede medlemmer der 
har drevet S/K Lynetten til det den 
er i dag. En oase i yderkanten af 
Christianshavn.

26. maj 2018. Nu bliver vi 
voksne. Glæd jer til at møde 1253 
medlemmer, besøg 730 bådpladser 
og lad os dog lære hinanden at 
kende.  Vi fejrer 40 Års Jubilæum 
den 26. maj og er sikker på, at 
alle glæder sig til at mødes med 
hinanden.

Vi starter med brovandring og 
besøger alle bådpladser og kan møde 
dem vi ellers kloger os og skriver 
med i Cyberspace.

Vi har mange aktiviteter om dagen. 
En overborgmester der kikker 
forbi, masser af konkurrencer og en 
kæmpe fest for os alle. En 3-retters 
menu, underholdning og fest hele 
natten. Det er garanteret så dejlig en 
aften, at vi kan overnatte i bådene.

Så reserver denne dag og brug 
muligheden for at vi kan tale 
sammen og hygge os uden om de 
sociale medier.

Det bliver en vidunderlig dag med at 
program der engagerer alle broerne 
allerede fra kl. 10.00 om morgenen.
Broer der inviterer nabobroer 
til alt fra en Smugkro med øl og 
musik hele dagen til broer der har 
spændende konkurrencer og broer 
der sætter fællesskab i højsædet.

Dagen bliver fyldt med 
arrangementer, men afslutningen 
hvor vi har reserveret plads til 
jer alle til en 3-retters menu, 
underholdning og dans til den lyse 
morgen med Jordans Drive, bliver 
der, hvor vi får en ekstra chance for 
at lære hinanden at kende.

Alle dagens aktiviteter er gratis for 
os alle, og aftenen med spisning og 
underholdning koster kun lidt. Tag 
nu kæresten, din ønskeven eller 
hvem du synes er relevant til at 
mødes med os alle.

Du vil om aftenen kunne tilmelde 
dig til en 3-retters menu, inkluderet 
en halv flaske jubilæumsvin til kun 
125 kr. for medlemmer og 175 kr. 
for ikke medlemmer. Tilmelding er 
nødvendig på festudvalget@lynetten.
dk eller gennem vores billetautomat, 
der er åben for tilmeldinger den 15. 
april. Programmet er klart, men der 
kan forekomme ændringer

Det bliver stort alle glæder sig og 
tænk på om alle 1253 medlemmer 
kommer og snakker og hygger sig 
med hinanden i vores vidunderlige 
sejlklub.
Skynd dig at booke dagen

Så	er	der	jo	Jubilæumsfest	for	os	alle
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Med svømmefødder, våddragt 
og dykkermaske sprang dykkere 
søndag den 22. april i Øresund ved 
Amager Strandpark for at samle 
skrald. For mens de fleste - nemlig 
omkring 200.000 danskere - i løbet 
af sidste uge samlede skrald på 
land, så var der altså også nogle, der 
koncentrerede sig om skraldet under 
havets overflade.
Det var miljøorganisationen Os Om 
Havet, som havde taget initiativ til at 
lede efter affald på havbunden.

Det var organisationens første 
officielle arrangement, og medstifter 
Marc Allentoft-Larsen var overrasket 
over, hvor meget affald der lå på 
havets bund.

- Vi fandt cirka 18 kg affald. 
Vi havde regnet med at finde en 
mindre mængde, for det er et stykke, 
hvor mange dykker, og vi har en 

Meget	affald	på	havbunden	ud	
for	Amager	Strandpark

dykkeretik om, at man ikke smider 
noget, og at man samler op, hvis 
man ser noget, siger han.

Ifølge Marc Allentoft-Larsen er 
det vigtigt at få gjort noget ved 
blandt andet plastic, inden det bliver 
nedbrudt til mikroplast, fordi det 
kan blive optaget af dyrene i havet, 
og dermed kan det også ende i vores 
maver. Og der blev fundet mange 
ting, som ikke hører hjemme i havet.

- Vi fandt blandt andet et 
skateboard, byggematerialer og 
underbukser, men primært fandt 
vi plasticflasker, glasflasker og 
mademballage, siger Marc Allentoft-
Larsen.

- Vi vil helt klar være med næste 
år, og vi håber også, at folk vil dukke 
op der, og vi vil helt sikkert
have affaldsposer til undervands-
indsamling med, siger han.
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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.

 

Efter den alvorlige ulykke, hvor to 
kvinder blev ofre for vanvidssejlads 
i Københavns havn sidste år, har 
Folketinget vedtaget skærpede 
regler.
Det skete tirsdag ved mødet i 
Folketingssalen.

 
De nye regler giver politiet bedre 
muligheder for at konfiskere fartøjer 
efter vanvidssejlads.

Reglerne træder i kraft 15. maj og 
gælder både vandscootere og mindre 
speedbåde.

Personskade og tab af forsørger 
bliver med vedtagelsen omfattet af 
objektivt ansvar.

Det betyder, at skadevolderen er 

omfattet af erstatningsansvar, selv 
om vedkommende ikke har optrådt 
forsætligt eller uagtsomt.

Objektivt ansvar skal sikre 
skadelidte
Erhvervsministeriet skriver i en 
pressemeddelelse, at det objektive 
ansvar indføres for at sikre 
skadelidte bedst muligt.

Sejler-, vandscooter og erhvervs-
organisationer har protesteret 
mod at indføre objektivt ansvar på 
området.

Derudover indføres en obligatorisk 
ansvarsforsikring. Hvis der ikke er 
tegnet en forsikring, må man ikke 
bruge fartøjet.

Allerede nu gælder det, at man 
skal være mindst 300 meter fra 
kysten, før man må sejle stærkt på en 
vandscooter.

De første 300 meter må man kun 
sejle fem knob og vinkelret ud fra 
kysten. 
 
Ritzau/DR/nyheder/
 

Nye	skærpede	
regler	mod	
vanvidssejlads	
med	vandscootere
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Af	sted	på	et	hjul
Selv om man har rundet de 74 år kan man godt føjte 
afsted  på et hjul, på sådan et moderne Solo-Wheel eller 
Airwheel, eller hvad de nu hedder. 
Det beviser Poul-Erik Andersen, som ellers gerne sejler 
og opholder sig på sin båd på Bro 2. 
Her er han fanget, på vej ud i det blå, i nærheden af 
hjemmet i Ballerup.

nbp


