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Kasserersuppleant: Leif Tvede 2929 1632
Kritiske revisorer: Jens Heilesen og Jørgen Beiter 
Kritisk revisorsuppleant: Inge Grandahl Andersen 
Statsautoriseret revisor: Thornton Grant 
Klubmålere: Mattias Bodlund, mattias@oncotype.dk 
Poul Levin, maalebrev@gmail.com 

Lynettenyt 
Ansvh. redaktør: Niels Bjørn Pedersen 4031 2822  
Lynettenyt@lynetten.dk 
Layout: Sidekick Design 
Forside: juniortræning i optimistjoller, foto: Henrik 
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Næste nummer af LynetteNyt udkommer  
24. maj. 2019
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Husk at du altid kan læse LynetteNyt på klubbens 
hjemmeside.

Den årlige generalforsamling venter lige rundt om hjørnet.
Den finder sted den 26. februar kl. 19.00 i Klubhus Øst.
Inden generalforsamlingen kan du få et godt indtryk af, hvordan det står  
til med klubbens aktiviteter ved at læse lidt i årsrapporterne fra vores flittige 
udvalg.
Kast også et blik på regnskabet, som ikke er helt så godt som budgetteret, men 
dog stadig i et særdeles beskedent plus på 145,00 kr.
Der er kommet en del forslag fra medlemmerne, som skal til afstemning på 
mødet.: Fx Hvad skal der ske med legepladsen? Skal der stadig ikke være  
køleskabe i Vestersøhus?
Der er også forslag fra bestyrelsen om tilføjelser og ændringer til klubved- 
tægter og havnereglement.
Så kig indholdet i bladet igennem, så du er velforberedt til at møde op  
i Klubhus Øst, tirsdag den 26. februar.

Niels Bjørn Pedersen
Redaktør

Generalforsamling 2019
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Ansvarsområdet er de to klubhuse med hvad der hører til af vedligeholdel-
se og aktiviteter. De aktiviteter der hører under fester varetages af festud-
valget som selv skriver her i Lynettenyt om aktiviteterne.
Der har det forløbne år været 4 store opgaver der har fyldt.

1. Samarbejdet med restauratøren. 
Der er mange medlemmer der har meninger om restauranten. Opgaven 
har været at balancere ønskerne fra medlemmerne med ønskerne fra re-
stauratøren under hensyn til kontrakten og restauratørens mulighed for 
at tjene penge. Samarbejdet har hele tiden været konstruktivt og jeg håber 
det fører til større overskud i restauranten.

2. Samarbejdet med havnechefen. 
Vi har en både dygtig og engageret havnechef. Samarbejdet er i en positiv 
ånd fra begge parter og vi er på det overordnede plan stort set altid enige 
om opgaverne og havnechefen tager sig af detaljerne.

3. Det nye klublokale og træterrassen, færdiggørelse. 
Jeg overtog et tilsyneladende færdigt projekt, men investeringen er desvær-

Klubhusformandens beretning
AF IB SKAALE CHRISTOFFERSEN
– IB GENOPSTILLER IKKE TIL POSTEN 
SOM KLUBHUSFORMAND

Jeg blev valgt til bestyrelsen 
som suppleant for et år 
februar 2018. April 2018 
blev jeg udpeget til klub-
husformand da klubhus- 
formanden trak sig fra  
bestyrelsen mellem to  
generalforsamlinger.
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re blevet væsentlig større end det på generalforsamlingen i 2017 godkend-
te beløb. Derfor har festudvalget sammen med pligtarbejdere påtaget sig 
færdiggørelse af møbler i selve lokalet. Det betyder også det tager længere 
tid end bare at købe ind fra et web-katalog. Men mon ikke lokalet er klar til 
sejlsæson 2019.

4. Vestersøhus, de mange interesser, her erfarede jeg der i årevis har væ-
ret konflikter, da det er meget forskellige brugere der er: Medlemmer der 
sejler, medlemmer der bor på deres både, gæstesejlere, lejere af lokalerne. 
Det største stridspunkt har været hvordan jeg fik skabt hygiejnisk plads til 
at grillpladsens brugere kunne have køleskabsplads og klubhusets lejere 
kunne have hygiejnisk køleskabsplads. Det er ikke lykkedes hverken at ska-
be hygiejnisk køleskabsplads for grillpladsens brugere eller for klubhusets 
lejere, hvorfor de to køleskabe er bortskaffet og der ikke fremover vil være 
køleskabe i Vestersøhus.
Da min tid som bestyrelsesmedlem er ved at rinde ud, samtidig med jeg 
ikke forventer at genopstille, vil pladsen som klubhusformand blive ledig til 
generalforsamlingen i februar 2019. Jeg har været godt tilfreds med de op-
gaver og de dejlige mennesker jeg har mødt som klubhusformand. Eneste 
årsag til jeg ikke bare fortsætter er at jeg bor langt væk, så et simpelt møde 
tager bare lige 2-3 timere mere. 

I det nye klublokale ved terrassen, 
er der bl.a. fremstillet puder fra 
udtjente sejl. Lokalet blev indviet 
i december med gløgg og æbleski-
ver.
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Havneudvalgets årsberetning
BJARNE CARLSEN, HAVNEUDVALGSFORMAND

Personale
I det tidlige forår sagde vi velkommen til vores nye haveassistent Smidt, 
som arbejder i tæt samarbejde med Simon ved bådhåndtering. Vi sagde 
ligeledes velkommen til Mie som blev vores nye Havnechef. 
Havnens personale består nu af, Mie havnechef, Simon, Smidt og Heinrich 
som er havneassistenter, de to Mostafa’er som klarer vores rengøring, samt 
vores bogholder Bo. 
Bo har hjulpet klubben med at få kontoret på rette køl igen efter nogle år 
med mange udskiftninger på den post. 
4. februar 2019 siger vi velkommen til Tina som bliver vores nye faste bog-
holder, og efter en overleverings periode, vil Bo stoppe.  

Oprydning
På pladserne har der været et stort oprydningsarbejde kørende hele året, 
det har primært været Heinrich der har stået i spidsen for denne store op-
gave. Medlemmer skal have en stor tak for deres samarbejde. 
Oprydningen har ligeledes foregået i forhold til efterladte både og trailere. 
Det har været en lang proces, ca. et halvt år fra første annoncering til at 
bådene samt trailere endelig var væk fra havnen. 
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Kontoret har nu processen for håndtering af døde både i hus, og agter i det 
kommende år, 2019, at tage hånd om den næste pulje. 
Da en oprydning som denne både er yderst tidskrævende og dyr for vores 
medlemmer, ja så opfordre vi jer stærkt til at have medlemsnumre på jeres 
både, trailere og andre brugsgenstande. 
Fremadrettet vil genstande uden medlemsnummer blive afleveret til hit-
tegods, smidt ud eller solgt i hht gældende lovgivning. Personalet vil altid 
prøve at kontakte medlemmet inden de gør noget, men det letter arbejde 
en hel del når der er medlemsnummer på.   

Pligtarbejde
Vi har haft stor succes med pligtarbejde-weekender i årets løb, og sammen 
med morgenmads-madammerne Hilda og Ilse, har vi forsøgt at gøre det til 
en social arbejdsdag, hvor vi lærer hinanden at kende og samtidig for ud-
rettet nogle rigtig gode og krævende arbejdsopgaver. Stor tak til alle jer der 
har deltaget.   

Årsmærker
Som tidligere nævnt, så kørte vi hårdt på retmæssige årsmærker i år, og vi 
kom langt. Der ligger stadig både uden årsmærker hist og her, men vi gik 
fra ca. 200 der manglede årsmærker ned til omkring 30. Vi agter at fortsæt-
te samme kurs i år. Ved retmæssig mærkning sikrer vi os, at de både der 
ligger i havnen betaler og er forsikrede. 
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Tidsfristen for årsmærker er den 1. maj, dette gælder for alle både, trailere 
og stativer, i vandet såvel som på land. Vi strækker den så langt i det kom-
mende år, og siger, at for at blive håndteret med kranen skal medlemmet, 
foruden at have betalt for kranløftet have retmæssigt årsmærke på.   

Vedligehold
Havnen er kommet i reparationsalderen, og det forgangne år har budt på 
store vedligeholdelsesprojekter. Det forventes at vi kommer til at have re-
parationsarbejde løbende de næste par år.  
Til dagligt har vi tømrerne Claus og Jesper gående, som hjælper med repa-
ration af broerne. Det viste sig, at foruden brodækket, så var boltene i fen-
derlisterne rustet væk, hvilket vil sige at de trængte til en ordentlig overha-
ling, for at sikre en stadig sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. 
Ved den lovmæssige 3-års dykkerundersøgelse, viste det sig at Østmolens 
fundament ligeledes skred ud, og det blev vurderet, at hvis der ikke blev la-
vet noget omgående ville denne have sammenstyrtningsfare. Der bliver nu 
bygget en ca. meter høj københavnervæg uden på den eksisterende Østmo-
les beklædning.  
Den eksisterende spuleplads viste sig at være ikke funktionsdygtig og i 
henhold til gældende lovgivning er vi nødsaget til at lave installationen om, 
således at der nu er blevet tilført et sandfilter samt HMR filter. 
Trucken hvorpå beddingsvognen er monteret, var ikke sikkerhedsmæssigt 
forsvarlig længere, og reservedelene var svære og få fat i, hvilket har med-

Ved den lovmæssige 3-års 
dykkerundersøgelse, viste 
det sig at Østmolens fun-
dament ligeledes skred ud, 
og det blev vurderet, at hvis 
der ikke blev lavet noget 
omgående ville denne have 
sammenstyrtningsfare. 
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ført, at der er blevet købt en ny truck og båd-
håndteringen er atter sikkerhedsmæssig for-
svarlig for både ansatte og jeres både. 
Jeg, Havneudvalgs formanden, ønsker at sen-
de en stor tak til havnens ansatte for det store 
arbejde de har udført i det forgange år. Det er 
et stærkt hold vi har, og jeg ser en god fremtid i 
dem og for havnen. 

Bagerst fra venstre: Smidt, Bo, Flemming, forrest fra venstre:  
Simon, Heinrich, Mie.
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Kapsejladsudvalgets  
årsberetning 
AF RAHLF NIELSEN, KAPSEJLADSCHEF

Amagercup

Sæsonen startede med udlægning af vores 4 kapsejladsbøjer, A, B, C og 6 - 
efter grundig gennemgang/udskiftning af kæder og ankre. 

Aftenmatch
Første sejlads tirsdag den 1. maj. Vi sejlede også i 2018 på op/ned baner 
med 2 starter pr. aften. Der blev gennemført 16 aftenmatcher, og deltager-
antallet er heldigvis stigende: vi ser flere ”nye” både på banen. 

Klubmesterskab
En seriekapsejlads, der afvikles sammen med aftenmatcherne: 3 tirsdage 
før sommerferien og 3 efter med 2 fratrækkere. Klubmester 2018 blev Mat-
tias Bodlund i Veja.

Amagercup
9. juni 2018 forsatte S/K Lynetten sammen med Sundby Sejlforening Ama-
gercup traditionen. 15 startende Spækhuggere på klassebanen – igen med 



10

Lars Møller Nielsen i Towanda som vinder. Vi måtte des-
værre aflyse DH sejladserne, da der kun var 3 tilmeldte 
både. Dagen blev om sædvanlig afsluttet med præmie-
overrækkelse og moleøl.

Rundt om Forterne 
Kapsejladsen Rundt om Forterne afholdtes lørdag den 
18. august.
En kapsejlads med ”familiepræg” – ingen spilere eller 
andre flyvesejl! Der kan sejles uden DS certifikat, og der 
sejles efter søvejsreglerne.

9 både var deltog. Banen ligesom tidligere: Start ved Trekroner, styrbord 
rundt om Middelgrunden og Flakfortet, syd om Møllerne og tilbage nordpå 
og bagbord rundt om Middelgrunden og i mål lidt øst for S/K Lynetten. Vej-
ret var perfekt med vind på 6 til 9 m/s fra øst. 
Og vinderne blev:
TCC både: 1. løb: X 99, Liv, med Kim Rene Hansen som skipper.
TCC både: 2. løb: Dehler 36, Tourbillon, med Kim Marquart som skipper.

J70 - Rio
Dansk Sejlunion arrangerede igen i 2018 en serie på 4 kapsejladser fordelt 
på 2 divisioner, hvor landets sejlklubber kæmper mod hinanden i bådtypen.
S/K Lynetten startede sæsonen i 2. division og det blev til en samlet 16. 

De trofaste Snecupofficials var 
på havet 2. Juledag. Fra venstre: 
Bent A, Lars F, Margit Å, Rahlf N, 
Roman K, Bjarne H.
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plads – ikke helt tilfredsstillende, men vi stiller op igen 
i 2019.
Endelig deltog vores J70 i Grundig Cup 6-7 oktober med 
34 deltagende både fra hele Skandinavien. 
J70 båden bliver brugt til træning både sommer og vin-
ter i samarbejde med andre J70 klubber i nærområdet. 

Snecup
Traditionen tro afholdtes Sne Cup 2. juledag - med 7 
startende både i let til jævn vind fra vest – og solen 
skinnede gennem høje skyer – så en dejlig sejlads. Og 
vinderne blev: IMX 40 Flux II med Mads Lobert og Mi-
netten Malin med Claus Jensen. Ved præmieoverræk-

kelsen som sædvanligt tid til at få varmen og en sne-øl! 

Udvalget
Bent Andersen, Bjarne Hansen, Mattias Bodlund, Lars Frandsen, Tom Niel-
sen og undertegnede.
Tak til de trofaste gaster på Margrethe, festudvalget med flere, der har bi-
draget til afvikling af S/K Lynettens kapsejladser i løbet af året. 

Snecup
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Sejlerskolen årsberetning
KRISTINE BOESGAARD, SEJLERSKOLECHEF

Så gik der endnu et år på sejlerskolen – og en masse nye sejlere er kommet 
ud på den anden siden af nogle velafviklede kurser, både i praktisk og teo-
retisk sejlads. 
Der er mange opgaver at holde styr på i en sejlerskole og en masse både 
der skal vedligeholdes. Derfor vil jeg gerne sende en særlig tak til Svend, 
Kai, Kenny og Henrik – der altid har været klar til at hjælpe når tingene 
brænder på og bådene skal tilses og lappes sammen! 
Skolesejlads slider på bådene, der heller ikke er unge længere – så jeg ved 
ikke hvad jeg skulle gøre uden et stærk hold i ryggen til at hjælpe!

Året i sejleskolen startede godt ud og i april sluttede de sidste eksamener 
på de tre teoretiske hold der startede i efteråret 2017. 
I år var det første gang at der blev afviklet eksamener i yachtskipper af 3. 
grad og det gik godt – så derfor åbnede vi op for lignende kursus i efteråret!
I april startede også sommerens kursus i praktisk sejlads med klargøring af 
skolebådene. Som altid stod de nye elever og årets 8 glade instruktører + 2 
aspiranter klar til at komme i sving med malerpensler, skrubber, klude og 
rigeligt sæbevand, så bådende igen i år kunne komme i vandet. 

Der er mange opgaver at 
holde styr på i en sejler-
skole og en masse både der 
skal vedligeholdes. Derfor 
vil jeg gerne sende en sær-
lig tak til Svend, Kai, Kenny 
og Henrik – der altid har 
været klar til at hjælpe når 
tingene brænder på og bå-
dene skal tilses og lappes 
sammen! 
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Sæsonen gik godt – og vejret var generelt bedre end i 2017, hvor mange sej-
ladser måtte aflyses pga. meget eller ingen vind, og alle elever bestod flot 
deres eksamen i slutningen af september! Tillykke til alle eleverne og stor 
ros til alle de dygtige instruktører der endnu engang overraskede censor 
med et meget højt niveau
Efteråret har igen i år budt på opstart af teoriundervisning og WOW – sej-
lads er virkelig kommet på mode… I løbet af 3 dage var alle 24 dueligheds-
teori-pladser booket og der har også været næsten fuldt hus på yachtskip-
per – kurset. Tak til Gert fra Yachtskipperskolen.dk endnu en gang at ville 
samarbejde med os!
Alt i alt har der endnu engang været fuld gang i sejlerskolen, og jeg glæder 
mig til at fortsætte arbejdet i sejlerskolen i det kommende år.

Nyt fra delebådene 
Delebådene er stadig populærere og igen i år har de været på vandet mere 
end sidste år - og det er jo skønt! 
Det er dejligt at se hvordan medlemmerne glædes over at kunne bruge bå-
dene – og i 2019 glæder vi os til at tage imod endnu flere medlemmer – der 
lige skal have afsluttet den teoretiske del af duelighedseksamen og til man-
ge flere gode oplevelser på vandet! 
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Turudvalgets årsberetning
AF CLAUS BENDIXEN, TURUDVALGSFORMAND 

Godt hjulpet i gang af tidligere formand og andre rutinerede kræfter fik vi 
i vinteren 2018 strikket et program sammen. Et program, der slavisk fulgte 
klubbens traditioner.
Det fantastisk solrige sommervejr gav mulighed for et langt og oplevelses-
rigt sejlerår, men fik desværre til følge, at vi måtte aflyse eller flytte arran-
gementer på grund af forbud imod tænding af grill på Flakfortet og Salt-
holm.

Første arrangement var pinseturen 19.-20. maj, der grundet pladsmangel i 
Rå fik Lomma som destination. 53 deltagere i 21 både havde et fornøjeligt 
døgn i og ved klubhuset i.
Kun én af flere weekendudflugter til Flakfortet blev på grund af den eks-
tremt tørre sommer gennemført. Planlagt tur til Saltholm 21.-22. juli måtte 
vi af samme årsag også aflyse.
Vejrguderne havde dog udset netop 25. august til sommerens ruskedag, så 
vi flyttede det planlagte krebsegilde fra Flakfortet til vore egne rammer på 
grillpladsen ved Klubhus Øst. Her deltog godt 50 medlemmer, der hver især 
fik krebs og rejer ”så hatten passede”.
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Afriggertur til Tolderhuset i Dragør 29.-30. september kunne højest rumme 
35 deltagere, hvilket heldigvis akkurat dækkede behovet.
Som noget nyt kan medlemmernes deltagerbetaling nu ske til klubbens 
egen ”MobilePay-nummer”, Dette tiltag er bekvemt for medlemmerne og er 
desuden befordrende for  regnskabsføringen.
Deltagerne i årets program har udtrykt tilfredshed med arrangementerne, 
men jeg tror at vi det kommende år kan udvide programmet med et par 
punkter. Nærmere herom i Lynettenyt og Lynetteinfo. 

Juniorernes 
årsberetning
AF HENRIK SONNE, JUNIORFORMAND

Det har været en skøn sejlsæson hos juniorerne med mange gode dage på 
vandet, med fantastisk vejr. 
Hele holdet bestående af 16 unge mennesker, har været en stor udvikling 
igennem, hvor vi har startet med at mange skulle ud for første gang og fin-
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de deres mod og overvinde deres 
frygt for bommen, til efter som-
merferien at kunne sejle ud af 
havnehullet og få smagt på vores 
elskede Øresund og dets bølger. 
Vi har investeret i en trailer, så 
det var muligt for os at sende Si-
mon og Lorenz til stævnet Harboe 
Cup og de opnåede gode resul-
tater, og det er vi i trænerstaben 
selvfølgelig stolte af.
Den 7. oktober blev sæsonen af-
sluttet med kapsejlads og grill-
fest. Alle 6 sejladser var uhygge-
ligt spændene og intet var afgjort 
før sidste sejlads var truttet af.
Vi vil gerne sige tusind tak for 
hjælpen til de forældre, der har 
havde tid og lyst til at give et nap 
med.
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Dagsorden 
1: Valg af dirigent
Herefter uddeling af 25-års nåle, lynettekosten og  
udnævnelse af æresmedlem iflg. Vedtægterne §4.
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
7: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg i ulige årstal er
Kasserer
Sekretær
Sejlerskoleformand
Turformand
Klubhusformand
Én bestyrelsessuppleant
8: Valg af statsautoriseret revisor
9: Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
10: Valg af redaktør og webmaster 
11: Eventuelt

General- 
forsamling
TID: 26. februar kl. 19.00  
STED: Klubhus Øst
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København, den     /     2019

      Ulrik Holt                                             Rahlf Nielsen
_______________________                    ______________________

formand                                                sekretær                                 
Søren Holbek                                           Gry Hegelund

_______________________                    ______________________

Bestyrelse

_________________________

 Dirigent

Henrik Sonne
juniorformand

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den     /     2019

___________________________

    turudvalgsformand                                 sejlerskoleformand
      Claus Bendixen                                   Kristine Boesgaard

_______________________                    ______________________

havneudvalgsformand                             klubhusformand
                 Bjarne Carlsen                                Ib Skaale Christoffersen
_______________________                    ______________________

          kasserer                                        kapsejladsformand

Ledelsens påtegning

Efterfølgende årsrapport for 2017/2018, der udviser et resultat på kr. 145 samt en foreningsformue på 
tkr. 1.401, giver efter bestyrelsens opfattelse et tilstrækkeligt retvisende billede af foreningens økonomi 
med den usikkerhed der er gengivet i revisors erklæringer, at bestyrelsen indstiller regnskabet til 
generalforsamlingens godkendelse.

2Medlem af Grant Thornton International Ltd 
Medlem af RevisorGruppen Danmark

Årsberetning

Årets økonomiske udvikling

tkr.
Driftsindtægter, Foreningen ...........................................................................................................................................................................................................................................42
Driftsindtægter, Havnen ...........................................................................................................................................................................................................................................14
Driftsudgifter, Foreningen ...........................................................................................................................................................................................................................................-64
Driftsudgifter, Havnen ...........................................................................................................................................................................................................................................-253
Finansiering ...............................................................................................................................................................................................................................-21
Kontrakter ..................................................................................................................................................................................................................................92

Afvigelse i alt, netto ...................................................................................................................................................................................................................................-190
0

Pr. 1. oktober 2018 havde foreningen 1.239 aktive medlemmer. I det forløbne år har der 
været en afgang på 183 medlemmer og en tilgang på 180 medlemmer. Sidste år var der en 
nettotilgang på i alt 24 aktive medlemmer og i år en nettoafgang på 3 medlemmer.

Årets resultat blev et overskud på kr. 145, mod et budgetteret overskud på tkr. 190, 
Afvigelsen, tkr. 190, kan i hovedtal specificeres således:

Generelt for året 2017/18 er resultatet dårligere end budgetteret. De samlede indtægter for
Sejlklubben Lynetten er tkr. 56 bedre end budgetteret. Det er både indtægterne fra
foreningen og havnen, som er højere end budgetteret.

Omkostningerne i foreningen har været tkr. 64 større end budgetteret.
Personaleomkostningerne har været væsentligt højere end budgetteret og det samme har
udgifterne til klubhus øst. Der har været besparelser på andre områder, såsom lynettenyt
og klubhus- og festudvalg. For havnen er budgettet overskredet med tkr. 253.
Omkostningerne til vedligeholdelse af broer overstiger langt budgettet, så selvom der er
besparelser på andre områder, opvejer det ikke merforbruget.

Der er indkommet tkr. 92 mere fra havnekontrakter end budgetteret for året.

1Medlem af Grant Thornton International Ltd 
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• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici 
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. 
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved 
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, 
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift er passende, og om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig 
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om forenin- 
gens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i 
vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis så- 
danne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er ba- 
seret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige 
begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder no- 
teoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder 
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Den uafhængige revisors erklæringer

Sejlklubben Lynetten har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 1. oktober 
2017 - 30. september 2018 medtaget det af ledelsen godkendte resultatbudget for 1. oktober 2017 - 30. 
september 2018. Resultatbudgettet har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt 
revision.

Supplerende oplysninger

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle 
betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder 
professionel skepsis under revisionen. Herudover:

4Medlem af Grant Thornton International Ltd 
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Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til
hensigt at likvidere foreningen eller indstille driften, eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre
dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er
uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s
Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige
etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,
som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlin-formation, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Til medlemmerne i Sejlklubben Lynetten

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Sejlklubben Lynetten for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. 
september 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Revisionen omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke 
udtrykker nogen sikkerhed herom.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr.  30. september 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 
1. oktober 2017 - 30. september 2018 i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser.

Den uafhængige revisors erklæringer

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med
en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.
Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis
det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske
beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse, Foreningen
Heri indgår indtægter og omkostninger, som først og fremmest vedrører den egentlige
"sejlklubsaktivitet". En stor del af disse aktiviteter ville Sejlklubben Lynetten i princippet også have,
selvom den ikke drev en havn.

Resultatopgørelse, Havnen
Heri indgår indtægter og omkostninger, som primært finder sted, fordi Sejlklubben Lynetten driver
en havn. Disse aktiviteter ville stoppe, såfremt driften af havnen ophørte, f.eks. ved, at
Københavns Havn overtog havnen.

Grænsen mellem foreningsaktivitet og havneaktivitet er ikke fuldstændig skarp, da det ikke er mu-
ligt at fordele alle omkostninger mellem de to med 100% sikkerhed. Udover personalet er f.eks.
kontorhold og klubhus de væsentligste andre poster, som ikke kan fordeles med fuldstændig sik-
kerhed.

Indtægtskriterium

Kontingenter og pladsleje m.v. indtægtsføres i den periode, de vedrører, uanset om de er indbetalt.

Udgiftsførsel
Alle omkostninger og anskaffelser udgiftsføres i den periode, de vedrører, uanset om de er betalt.

Værdipapirer
Værdipapirer er i regnskabet optaget til de officielle børskurser pr. statusdagen. Kursregulering
posteres direkte på konto for "foreningsformue".

Afskrivninger
Foreningen straksafskriver alle indkøb og nyinvesteringer på anskaffelsestidspunktet direkte over
driften.
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I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentlig inkonsistent med årsregnskabet eller vores 
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i 
henhold til årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors erklæringer

statsautoriseret revisor

CVR-nr.: 34 20 99 36
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Grant Thornton
København, den 26. februar 2019

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke 
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Ole Skou

Udtalelse om ledelsesberetningen
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Foreningen
2017/2018

Note 2017/2018 Budget 2016/2017
kr. tkr. tkr.

Indtægter (ej revideret)
Kontingenter .................................................................................................................................................................................................... 2.082.687 2.062 2.006
Indmeldelsesgebyr .................................................................................................................................................................................................... 57.700 40 39
Rykkergebyrer .................................................................................................................................................................................................... 14.700 35 36
Provision .................................................................................................................................................................................................. 3.602 3 3

 2.242.037 2.200 2.084

Omkostninger
Personale ....................................................................................................................................................................................forening -764.207 -437 -718
Kontorhold .................................................................................................................................................................................................. 1 -336.729 -350 -271
Klubudgifter.................................................................................................................................................................................................. 2 -559.305 -613 -464
Klubhus .................................................................................................................................................................................................... 3 -1.008.845 -890 -568
Lynettenyt ................................................................................................................................................................................................... 4 -146.802 -246 -261
Klubhus- og Festudvalget ................................................................................................................................................................................................. 5 -325.044 -449 -71
Sejlerskole ......................................................................................................................................................... 6 -61.149 -69 -72
Kapsejlads .................................................................................................................................................................................................... 7 -43.136 -70 -65
Juniorafdeling ...................................................................................................................................................................................................... 8 -101.503 -145 -62
Turudvalg .................................................................................................................................................................................................. 9 -18.239 -26 -23
Klubbåd .................................................................................................................................................................................................. 10 -6.671 -13 -21
Køb af båd ................................................................................................................................................................................................... 0 0 -116

 -3.371.630 -3.308 -2.712

Driftsresultat ................................................................................................................................................................................................... -1.129.593 -1.108 -628

Resultatopgørelse for 1. oktober 2017 - 
30. september 2018
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Samlet oversigt for Sejlklubben
2017/2018

Note 2017/2018 Budget 2016/2017
kr. tkr. tkr.

Daglig drift (ej revideret)
Driftsindtægter:
Foreningen .................................................................................................................................................................................................... 2.242.037 2.200 2.084
Havnen .................................................................................................................................................................................................. 5.833.686 5.820 5.462

 8.075.723 8.020 7.546

Driftsudgifter:
Foreningen .................................................................................................................................................................................................... -3.371.630 -3.308 -2.712
Havnen .................................................................................................................................................................................................. -5.157.395 -4.904 -5.102

Resultat af daglig drift ................................................................................................................................................................................................... -453.302 -192 -268

Finansiering, netto ................................................................................................................................................................................................. -48.601 -28 -35

Resultat før kontrakter m.v. .................................................................................................................................................................................................................................... -501.903 -220 -303

Kontrakter netto ................................................................................................................................................................................................. 11 502.048 410 439

Årets resultat .................................................................................................................................................................................................. 145 190 136
0

Resultatopgørelse for 1. oktober 2017 - 
30. september 2018
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Havnen
2017/2018

Note 2017/2018 Budget 2016/2017
kr. tkr. tkr.

Omkostninger (ej revideret)
Transport ............................................................................................................................................................................................................................................. -4.802.223 -4.449 -4.584
Forsikring ..........................................................................................................................................................................................havn -116.932 -90 -96
Slæbested .................................................................................................................................................................................................., udgift 0 -5 0
Arbejdstøj og værktøj .................................................................................................................................................................................................... -53.063 -30 -27
Bådvogn ................................................................................................................................................................................................... -30.333 -10 -6
Årsmærker ................................................................................................................................................................................................. -16.238 -13 -11
IT ................................................................................................................................................................................................. 0 0 -7
Advokat .................................................................................................................................................................................................havn -3.480 -10 -7
Køb af stativer ......................................................................................................................................................... 0 0 -27
Kørsel .................................................................................................................................................................................................... -105 -10 0
Møder m.v. ...................................................................................................................................................................................................... -5.628 -5 -3
Regulering, hensat til tab, debitorer .................................................................................................................................................................................................. 100.000 0 -80
Tab, debitorer ...................................................................................................................................................................................................  -89.206 -80 -5
Bjærgning af båd ..................................................................................................................................................................................................  -13.400 0 0
Bådhåndtering ...................................................................................................................................................................................................... -32.405 -115 -36
Drift, traktor .................................................................................................................................................................................................. -38.753 0 -20
Drift, truck .................................................................................................................................................................................................. -33.701 -30 -56
Drift, gravemaskine .................................................................................................................................................................................................. -4.579 0 -5
Legeplads ............................................................................................................................................................................................................................... -743 -10 0
Vild med vand ............................................................................................................................................................................................................................ 16.000 0 -68
Havnekulturpuljen ............................................................................................................................................................................................................................ -1.684 0 6
Markedsføring ............................................................................................................................................................................................................................ 0 -8 0
Diverse .........................................................................................................................................................................................havn -30.922 -39 -70

-5.157.395 -4.904 -5.102

Driftsresultat ................................................................................................................................................................................................... 676.291 916 360

Resultatopgørelse for 1. oktober 2017 - 
30. september 2018
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Havnen
2017/2018

Note 2017/2018 Budget 2016/2017
kr. tkr. tkr.

Indtægter (ej revideret)
Pladsleje, kontrakt .................................................................................................................................................................................................... 2.627.785 2.665 2.589
Pladsleje, andre .................................................................................................................................................................................................... 1.455.498 1.523 1.431
Skurleje .................................................................................................................................................................................................... 136.660 138 132
Manglende pligttimer .................................................................................................................................................................................................... 169.812 150 65
Slæbested ..................................................................................................................................................................................................indtægt 31.663 0 16
Elsalg .................................................................................................................................................................................................. 467.702 470 424
Brug af kran .................................................................................................................................................................................................. 197.442 195 162
Leje af stativer .................................................................................................................................................................................................... 96.770 128 103
Gæsteleje .................................................................................................................................................................................................. 221.718 226 177
Arealleje, erhverv .................................................................................................................................................................................................. 81.476 80 80
Nettoresultat, brændstof .................................................................................................................................................................................................... 12 185.285 170 208
Service, ydelser .................................................................................................................................................................................................. 11.556 3 1
FH Miljøafgift .................................................................................................................................................................................................. 42.056 32 41
Årsmærker, indtægt ................................................................................................................................................................................................. 75.819 20 6
Øvrige indtægter .................................................................................................................................................................................................. 32.444 20 27

 5.833.686 5.820 5.462

Omkostninger
Personale ......................................................................................................................................................................................havn -1.802.555 -1.837 -1.715
RKI .................................................................................................................................................................................................. -21.581 -20 -18
Omkostninger, pligtarbejde .................................................................................................................................................................................................. -813 -20 -9
Arealleje, KHV .................................................................................................................................................................................................. -1.229.800 -1.230 -1.211
Eludgift .................................................................................................................................................................................................... -456.237 -470 -414
Vand ................................................................................................................................................................................................... -85.383 -195 -110
Renovation ................................................................................................................................................................................................. -259.810 -160 -193
Andre driftsudg. havnetlf. m.m. .................................................................................................................................................................................................... -11.334 -20 0
Småreparationer ...................................................................................................................................................................................................... -14.712 -10 -1
Drift, havnebåde .................................................................................................................................................................................................. -19.207 -72 -53
Østbroen .................................................................................................................................................................................................. -25.409 -30 -34
Vedligeholdelse, broer ................................................................................................................................................................................................... -873.866 -30 -232
Overført fra "Hensat til renoveringsarbejde"................................................................................................................................................................................................... 200.000 0 0
Vedligeholdelse, plads ................................................................................................................................................................................................... -100.078 -200 -386
Vedligeholdelse, materiel ................................................................................................................................................................................................... -23.161 -25 -5
Vedligeholdelse, bygninger ................................................................................................................................................................................................... -25.623 -75 -98
Vedligeholdelse, betalingsautomat ................................................................................................................................................................................................... -26.221 -30 -75
Vedligeholdelse, standermast ................................................................................................................................................................................................... -11.880 0 -15
Vedligeholdelse, mastekran ................................................................................................................................................................................................... 0 -20 -15
Vedligeholdelse, slæbested ................................................................................................................................................................................................... -3.315 -5 0
Nøgler ................................................................................................................................................................................................... -11.238 0 0

Transport  -4.802.223 -4.449 -4.584

Resultatopgørelse for 1. oktober 2017 - 
30. september 2018
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Balance pr. 30. september
Passiver 

Note 2018 2017
kr. tkr.

Gældsforpligtelser
Diverse kreditorer ................................................................................................................................................................................................... 284.423 479
Offentlige kreditorer ................................................................................................................................................................................................... 86.555 82
Feriepengeforpligtelse ...................................................................................................................................................................................................  159.196 193
Skyldige feriepenge ................................................................................................................................................................................................... 16.621 56
Forudbetalinger ................................................................................................................................................................................................... 263.402 111
Skyldige omkostninger ................................................................................................................................................................................................... 249.240 94
Amager Cup ................................................................................................................................................................................................................................ 10.941 11
Depositum ................................................................................................................................................................................................................................ 442.897 586
Periodisering ...........................................................................................................................................................................................passiv 6.200 16
Skyldig moms ...................................................................................................................................................................................................  339.745 228

1.859.220 1.856

Hensættelser
Hensat til renoveringsarbejder ..................................................................................................................................................................................................14 1.184.989 1.414
Reetableringsfond ..................................................................................................................................................................................................15 1.158.300 1.137
Vedtagne investeringer, rest ................................................................................................................................................................................................... 250.000 655

 2.593.289 3.206

Foreningsformue ....................................................................................................................................................................................................16 1.401.301 1.684

1.401.301 1.684

Formue og hensættelser i alt ......................................................................................................................................................... 3.994.590 4.890

PASSIVER I ALT ......................................................................................................................................................... 5.853.810 6.746
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Balance pr. 30. september
Aktiver

Note 2018 2017
kr. tkr.

Omsætningsaktiver
Likvide beholdninger ................................................................................................................................................................................................ 3.555.633 4.052
Periodisering .....................................................................................................................................................................................aktiv 48.188 43
Medlemsdebitorer .......................................................................................................................................................... 13 757.178 1.057
Brændstofbeholdning .................................................................................................................................................................................................. 114.299 120
Deposita .................................................................................................................................................................................................. 1.000 1
Tilgodehavende diverse .................................................................................................................................................................................................. 12.468 65
Tilgodehavende afgifter .................................................................................................................................................................................................. 83.683 129

4.572.449 5.467

Finansielle anlægsaktiver
Sikkerhedsdepot Københavns Havn, depositum ................................................................................................................................................................................................ 1.281.361 1.279

AKTIVER I ALT ......................................................................................................................................................... 5.853.810 6.746
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Noter til årsregnskabet
Budget

2017/2018 2017/2018
kr. tkr.

3. Klubhus (ej revideret)

Klubhus - øst

Forpagtningsindtægt .................................................................................................................................................................................................. 315.328 290
El ............................................................................................................................................................................................................................................. -40.166 -65
Opvarmning ............................................................................................................................................................................................................................................. -119.441 -90
Vedligeholdelse, klubhus .................................................................................................................................................................................................................... -300.447 -150
Vedligeholdelse, køkken ...................................................................................................................................................................................................................................... -16.797 0
Forsikringer ...............................................................................................................................................................................................................................klubhus -72.717 -75
Inventaranskaffelse ............................................................................................................................................................................................................................. -7.779 -150
Rengøring ....................................................................................................................................................................................................................................øst -532.365 -315
Vedligeholdelse, terrasse ............................................................................................................................................................ -48.974 -25
Betalingsbad, indtægt ............................................................................................................................................................øst 41.703 22
Flag ............................................................................................................................................................................................................................................. -2.297 0
Møder .............................................................................................................................................................................................klubhus 0 -7
Alarm ............................................................................................................................................................................................................................................. -7.565 -6

-791.517 -571

Klubhus - vest

Leje ............................................................................................................................................................................................................................................. 8.400 8
Inventar ............................................................................................................................................................................................................................................. -3.852 -25
Vedligeholdelse ............................................................................................................................................................................................................................................. -19.732 -125
Rengøring ......................................................................................................................................................................................................................................vest -155.330 -135
Betalingsbad, indtægt ............................................................................................................................................................vest 24.905 8
El .............................................................................................................................................................................................................................................vest -71.441 -30
Grillplads m.v. ............................................................................................................................................................................................................................................. -395 -5

-217.445 -304

Vaskeri .................................................................................................................................................................................................. 82.644 75
Diverse udgifter i forbindelse med vaskeri ........................................................................................................................................................................ -82.527 -90

117 -15
 

Klubhuse i alt ............................................................................................................................................................................................................................................. -1.008.845 -890
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Noter til årsregnskabet
Budget

2017/2018 2017/2018
kr. tkr.

1. Kontorhold (ej revideret)

Telefon ............................................................................................................................................................................................................................................. -29.389 -30
Porto ............................................................................................................................................................................................................................................. -10.731 -20
Kontorartikler ............................................................................................................................................................................................................................................. -16.154 -15
Kassedifferencer/øreudligning ................................................................................................................................................................................................................ -6.537 0
Småanskaffelser og vedligeholdelse ................................................................................................................................................................................................................ -11.762 -65
IT-udgifter ............................................................................................................................................................................................................................................. -244.060 -200
Tryksager, annoncer og kuverter ............................................................................................................................................................................................................................. 0 -5
Uddannelse ............................................................................................................................................................................................................................................. -2.006 -2
Diverse ................................................................................................................................................................................................................................kontor -16.090 -13

-336.729 -350

2. Klubudgifter

Møder og generalforsamling m.v .................................................................................................................................................................................................. -31.550 -41
Dansk Sejlunion ............................................................................................................................................................................................................................................. -149.953 -151
Gager .............................................................................................................................................................................................................................................klub 0 0
Advokat ................................................................................................................................... -17.806 -15
Revision og regnskabsassistance .......................................................................................................................................................................................................... -84.811 0
Vikarservice, regnskabsassistance ................................................................................................................................... -212.141 -300
Udvalgsfest m.m. ............................................................................................................................................................................................................................................. -40.634 -40
IT-omkostninger .........................................................................................................................................................................................................................................WEB 0 -6
Annoncer .............................................................................................................................................................................................................................................klub -8.366 -10
Nyt medlemskort .........................................................................................................................................................................................................................................klub -7.686 -35
Diverse .........................................................................................................................................................................................................................................klub -6.358 -15

-559.305 -613
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Noter til årsregnskabet
Budget

2017/2018 2017/2018
kr. tkr.

7. Kapsejlads (ej revideret)

Indtægter, stævner:
Sne Cup ................................................................................................................................................................................................................................ind 700 1
Aftenmatcher ..............................................................................................................................................................................................................................ind 4.580 5
Amager Cup ..............................................................................................................................................................................................................................ind 3.400 4
R U F ................................................................................................................................................................................................................................ind 1.800 5

10.480 15

Omkostninger, stævner: 
Sne Cup ....................................................................................................................................................................................................................................ud -884 -1
Aftenmatcher .................................................................................................................................................................................................................................ud -11.079 -10
Amager Cup .................................................................................................................................................................................................................................ud -2.642 -4
Diverse stævner ......................................................................................................................................................................................................................................ud -1.200 -16
R U F ......................................................................................................................................................................................................................................ud -1.000 -4

-16.805 -35

Stævner netto ............................................................................................................................................................................................................................................. -6.325 -20

Andre kapsejladsudgifter

Materiel ............................................................................................................................................................................................................................................. -1.258 -8
Kursus og uddannelse ........................................................................................................................................................................................................... -3.697 -5
Udvalgsmøder ...............................................................................................................................................................................................................................kapsejl -2.718 -3
J 70 ................................................................................................................................................................................................................................kapsejl -19.687 -24
Diverse ................................................................................................................................................................................................................................kapsejl -6.451 -10
Forsikringer ...........................................................................................................................................................................................................................kapsejl -3.000 0

-36.811 -50

Kapsejlads i alt ............................................................................................................................................................................................................................................. -43.136 -70
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Noter til årsregnskabet
Budget

2017/2018 2017/2018
kr. tkr.

(ej revideret)
4. Lynettenyt

Annoncer ............................................................................................................................................................................................................................................. 5.550 10
Trykning ............................................................................................................................................................................................................................................. -103.209 -160
Porto og forsendelse ......................................................................................................................................................................................................................... -49.036 -105
Tilskud bladpuljen ................................................................................................................................................................................................... 0 10
Andre udgifter ................................................................................................................................................................................................... -107 -1

-146.802 -246

5. Klubhus- og festudvalget

Standerhal / standerhejs ................................................................................................................................................................................................... -39.568 -32
Klub fødselsdag ................................................................................................................................................................................................... -245.670 -310
Juletræ ................................................................................................................................................................................................... -20.876 -25
Julebanko …………………………………………………………………………………………………………………….. -1.463 -2
Udvalgsmøder ............................................................................................................................................................................................................................................. -5.794 -10
Fastelavn ............................................................................................................................................................................................................................................. 0 -10
Øvrige arrangementer ................................................................................................................................................................................................................................... -11.673 -60

-325.044 -449

6. Sejlerskole

Indtægter ............................................................................................................................................................................................................................................. 116.200 130
Weekendtur sejlerskolen ................................................................................................................................................................................................ -8.244 -36
Vedligeholdelse og klargøring .......................................................................................................................................................... -39.148 -60
Forsikring ..............................................................................................................................................................................................................................sejlerskole -12.000 -20
Undervisningsmateriale / brochurer ................................................................................................................................................................................................... -1.620 -2
Kursus ............................................................................................................................................................................................................................................. -2.521 -5
Navigation ............................................................................................................................................................................................................................................. -96.960 -65
Fester ............................................................................................................................................................................................................................................. -67 0
Beklædning ............................................................................................................................................................................................................sejlerskole -13.206 -10
Diverse ...................................................................................................................................................................................................................................sejlerskole -3.583 -1

-61.149 -69
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Noter til årsregnskabet
2017/2018 2016/2017

kr. tkr.
12. Nettoresultat, brændstof og elektricitet

Salg af brændstof .................................................................................................................................................................................................. 2.723.196 1.796
Brændstoflager, primo .................................................................................................................................................................................................................................... -119.454 -111
Køb af brændstof ............................................................................................................................................................................................................................................. -2.515.548 -1.580
Brændstoflager, ultimo ............................................................................................................................................................................................................................... 114.299 119

202.493 223
Omkostninger i forbindelse med tankanlæg ............................................................................................................................................................................ -17.208 -15

Nettoresultat brændstof ............................................................................................................................................................................................................................................. 185.285 208

Salg af elektricitet ................................................................................................................................................................................................................................. 467.702 424
Køb af elektricitet ............................................................................................................................................................................................................................... -456.237 -414

Nettoresultat, elektricitet ............................................................................................................................................................................................................................................. 11.465 10

13. Medlemsdebitorer

Tilgodehavende hos medlemmer ................................................................................................................................................................................................... 807.178 1.207
Hensat tab på debitorer .................................................................................................................................................................................................... -50.000 -150

757.178 1.057

14. Hensat til renoveringsarbejder

Saldo primo ................................................................................................................................................................................................................................. 1.414.211 1.204
Anvendt i regnskabsåret, broer …………………………………………………………………….. -200.000 0
Anvendt i regnskabsåret, stativer …………………………………………………………………….. -258.533 -20
Kontingentopkrævning 2017/2018 ......................................................................................................................................................... 229.311 230

1.184.989 1.414

18Medlem af Grant Thornton International Ltd 
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Noter til årsregnskabet
Budget

2017/2018 2017/2018
kr. tkr.

8. Juniorafdeling (ej revideret)

Optimister ................................................................................................................................................................................................. -37.379 0
Ture ............................................................................................................................................................................................................................................. 0 -4
Følgebåde ............................................................................................................................................................................................................................................. 446 -13
Forsikring .................................................................................................................................................................................................................................junior -9.339 -20
Klubmesterskab ............................................................................................................................................................................................................................................. 0 -5
Møder og fester m.m. ........................................................................................................................................................................................................................ -3.095 -3
Diverse ...............................................................................................................................................................................................................................junior -8.110 -20
Uddannelsesmateriale ...............................................................................................................................................................................................................junior -2.127 -5
Kurser ............................................................................................................................................................................................................................junior 0 -12
Vinteraktivitet ............................................................................................................................................................................................................................................ -2.973 -5
Trailer ............................................................................................................................................................................................................................................. -12.126 0
Vedligeholdelse/anskaffelser ............................................................................................................................................................................................. -26.800 -48
Beklædning .............................................................................................................................................................................................................junior 0 -10

-101.503 -145

9. Turudvalg

Turarrangementer ............................................................................................................................................................................................................................................. -14.800 -24
Medlemsmøder ............................................................................................................................................................................................................................................. -3.439 -2

-18.239 -26
10. Klubbåd

Vedligeholdelse ......................................................................................................................................................................................................................................klubbåd -7.467 0
Forsikring .............................................................................................................................................................................................................................................klubbåd -6.000 0
Delebåde drift............................................................................................................................................................................................................................................. 0 -20
Møder ............................................................................................................................................................................................................................................. -784 -1
Lån af klubbåd ............................................................................................................................................................................................................................................. 4.300 3
Delebåd ............................................................................................................................................................................................................................................. 3.280 5

-6.671 -13

11. Kontrakter

Indgået ved salg af havnekontrakter ................................................................................................................................................................................................... 436.072 375
Indgået ved salg af havneskure .................................................................................................................................................................................................... 65.976 35

502.048 410
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Medlem af RevisorGruppen Danmark



27

Noter til årsregnskabet
2017/2018

kr.
15. Reetableringsfond

Primo ............................................................................................................................................................................................................................................. 1.136.850
Årets tilgang ............................................................................................................................................................................................................................................. 21.450

1.158.300

16. Foreningsformue

Foreningsformue, primo ................................................................................................................................................................................................... 1.683.655
Hensættelser jf. generalforsamling 2016/2017 .................................................................................................................................................................................................................................. -250.000
Kursregulering af obligationsbeholdning .......................................................................................................................................................... -11.049
Overført til reetableringsfond, jf. kontrakt med Københavns Havnevæsen ......................................................................................................................................... -21.450
Årets overskud, ej disponeret ....................................................................................................................................................................................................................... 145

1.401.301

I henhold til foreningens regnskabspraksis afskrives alle investeringer fuldt ud i anskaffelses-
året. Foreningens investeringer i havneanlæg, klubhuse og klubbåde m.v. afspejles således
ikke i foreningens bogførte formue.

Bestyrelsen har foranlediget udarbejdet en oversigt over foreningens samlede investeringer.
Denne oversigt forefindes på foreningens kontor.

19Medlem af Grant Thornton International Ltd 
Medlem af RevisorGruppen Danmark



28

Årets resultat. 
 

På tidspunktet for 3. revisionsmøde var årsregnskabet revideret af statsautoriset revisor, 
som imidlertid endnu ikke var fremkommet med de sædvanligvis mange efterposteringer. 
Det er derfor på dette tidspunkt ikke muligt at give et godt bud på årets resultat. 

 
 

Investeringer. 

Efter færdiggørelse af nyt klublokale har KR revideret byggeregnskabet. 

Bevilget efter fradrag for juniorlokale og solfilm i klubhus øst 

 
 
 

562.500 

Ombygning af lokale 336.522 
Ny terrasse 135.240 
VVS og EL 76.708 
Maling 18.908 
Lås 4.618 
Byggetilladelse fra kommunen 3.596 
Arkitekt og byggetilsyn 65.612 

 
 
 
 
 
 

641,204 

Budgetoverskridelse 78.704 

Ekstraarbejder: 
Stålstolper, søgelænder 39.886 
Opgradering trægulv til terrasse m.m. 15.600 
Opsætning af loft i klublokale 31.376 
Uforudset reparation af utæthed ved gavlvindue 18.700 

 

I alt 105.562  
 

Af ovenstående beløb er 106.239 først bogført i regnskabsåret 2018-19 på grund af for 
sen fakturafremkomst. 
KR vurderer, at dette beløb bør udgiftsføres i 2017-18, hvor det hører hjemme. 

 
 

Sidste års generalforsamling bevilgede nye stativer 250.000 
Disse stativer er ikke indkøbt. 

 
 

Budget 2018 – 2019 
 

Henset til at budgettet ikke skal vedtages, men blot forelægges på generalforsamlingen, 
har KR valgt at kikke nærmere på tallene for fremtiden. 

Det udleverede, vedtagne budget udviser et underskud før kontrakter på 1.320.200 
Salg af nye bådpladser (usikkert)  372.460 

REVISIONSPROTOKOLLAT 
2017 – 2018 

Kritiske Revisorer 
Sejlklubben Lynetten 

 
 
 

De kritiske revisorer (KR) har i årets løb gennemført 3 revisionsmøder på Sejlklubbens 
kontor. 
Efter hvert møde er kritiske bemærkninger vedrørende regnskab, forretningsgange og 
procedurer fremsendt til bestyrelsen i en revisionsprotokol. 

 
 

Løbende revision. 
 

Udgiften til løn og gager har overskredet budgettet med ca. 275.000, hvilket skyldes 
udskiftning af personale på kontoret. Man må sige, at året har budt på mange nye 
ansigter, som er forsvundet lige så hurtigt, som de er kommet, men med store ekstra 
omkostninger til følge. Det ser heldigvis ud til, at det rigtige leje er fundet nu med Mie som 
havnechef og Bo som administrator. 

 
En del af klubbens dokumenter, som tidligere forefandtes i papirformat på kontoret eller 
andre steder, er nu lagt op på klubbens E:drev. Dette indebærer, at KR skal bede om en 
udskrift af de dokumenter, man ønsker at revidere. Det er tidsrøvende, men acceptabelt. 

 
KR har konstateret, at det kniber med at få referaterne af bestyrelsesmøderne lagt på 
hjemmesiden. Dette blev rettet efter revisionsmøde nr. 2, men var galt igen ved 
revisionsmøde nr. 3. 

 
KR har gjort bestyrelsen opmærksom på det utilfredsstillende i, at parkeringspladsen er 
fyldt med uvedkommende biler, når der afholdes musikarrangementer på Refshaleøen. 

 
KR har konstateret et overforbrug på rengøringskontoen på ca. 230.000. Havnechefen har 
tilsyneladende løst problemet, men de allerede forbrugte penge kommer ikke tilbage. 

 
Vedligeholdelsen af klubhus øst lader meget tilbage at ønske. KR har derfor tilskyndet 
bestyrelsen til at få udarbejdet en langsigtet vedligeholdelsesplan for huset, således at 
tilstrækkelige midler hvert år kan afsættes til dette formål. Administrationen har meddelt, at 
klubhusformanden er i gang med dette arbejde. 

 
Renovering af broer for 860.000 har ikke været budgetteret. De fleste penge er brugt til 
indkøb af træ og bolte samt til arbejdsløn til et eksternt tømrerfirma med henblik på at 
renovere broernes afstivningssystem. 

KRITISKE REVISORER
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Nettounderskud 
 
I budgettet er der afsat 126.000 til rengøring. Året før brugte vi 570.000. 
Udgifterne er nedbragt, men vel ikke i den størrelsesorden. 
 
 
Der er i budgettet afsat store beløb til vedligeholdelse af havnen. 

947.740 

Landfæste 200.000 
Broer 500.000 
Østmolen 1.020.000 
Pladsen 200.000 
Spulepladsen 100.000 
Nyt medarbejderhus 125.000 

I alt 2.145.000 
Herudover er allerede indkøbt en ny truck 247.000 

En stor del af disse beløb kan hentes i renoveringsfonden, som efter 
dækning af indeværende års formodede underskud vil indeholde ca. 
1.000.000. 
Måske kunne bestyrelsen overveje at ændre budgettet, så det i det 
mindste vil gå i nul. 
Alternativt ses kun forhøjelse af ydelser til klubben som en mulighed. 
KR spørger, om det virkelig er nødvendigt, at alle disse arbejder 
skal gennemføres indenfor et regnskabsår? Og kan det overhovedet 
lade sig gøre! 

 

 
 
 

København den 4. januar 2019 
 
 
 

Jørgen Beiter Jens Heile Hejlesen 
Kritiske revisorer 
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Prisliste for Sejlklubben Lynetten, Margreteholm havn pr. 1.4.2019
Tlf 32575778 ‐ mail info@lynetten.dk
Halvårlige ydelser pr. 1.4. og 1.10 for kontingent, pladsleje, lånepladsleje og skurleje

Indmeldelsesgebyr  340
Renoveringsfonden Halvårligt 200
Kontingent for medlemmer u/havneplads Halvårligt 710
Kontingent for medlemmer m/havneplads Halvårligt 1.100
Familiemedlemskab Halvårligt 220
Juniormedlemskab Halvårligt 210
Familie Juniormedlemskab  Halvårligt 90
Ventelistegebyr  Halvårligt 120

Sejlerskole og undervisning
Sejlerskole for medlemmer og familiemedlemmer  Halvårligt 2.170

Plads
Kategori 1 Pladsleje
Jolleplads / kajak Halvårligt 260
Jolle på håndtrailer Halvårligt 540
Jolle på biltrailer Halvårligt 1.970

Kategori/Bådbredde (m.) Engangsbeløb Pladsleje
Depositum for pligt timer alle kategorier 14.700 Halvårligt
Pligt timer gælder for alle kategorier 80
Kat. 2 op til 2,30 10.830 1.870
Kat. 3 op til 2,70 12.320 2.050
Kat. 4 op til 3,00 13.800 2.240
Kat. 5 op til 3,40 15.270 2.450
Kat. 6 op til 4,20 17.740 2.680
Kat. 7 op til 5,20 20.210 3.010
Kat. 8 fra 5,21‐? 28.100 4.530
Skur (kun med havneplads) 4.070 330

Månedsleje (kun medlemmer) 1.5 ‐ 31.10 1.750
Kun medlemmer af S/K Lynetten kan optages på venteliste til fast plads. 

Vinterlejeperioden 1.11 – 30.4
Vinterleje (medlem u/fast pl.)
kategori / Bådbredde (m.)
Kat. 2 op til 2,30 2.340
Kat. 3 op til 2,70 2.680
Kat. 4 op til 3,00 2.950
Kat. 5 op til 3,40 3.240
Kat. 6 op til 4,20 3.550
Kat. 7 op til 5,20 4.170
Kat. 8 fra 5,21 5.970

Andet
Gæsteleje, alle typer pr. døgn 180
Miljøafgift Frihavnsordning 60
Ugeleje 750
Slæbested pr åbning 90
Gebyr for manglende årsmærke 500
Indmeldelsesgebyt, delebåde 540
Delebåde, pris pr. døgn 110

Telt om båd på land aftales med havnepersonalet og 
opkræves med 100% af bådens halvårlige pladsleje.
Depositum for etablering af telt 10.000
Ekstra båd i havnen eller på land, aftales med havnepersonalet 
og opkræves med månedsleje
Havnepersonalet kan assisterer medlemmerne. 
Der faktureres herfor min. ½ time af følgende satser: 
Timebetaling 400
Maskintime med fører 430
Bugsering udført af havnens personale 470

I øvrigt henvises til klub‐ og havnereglement

Søjlekran
Prisen for medlemmer med båd i havnen (fast plads eller månedsleje)
Optagning eller søsætning, incl. forsikring og transport til landplads 500
Serviceløft max 4 timer 500

Pris pr. løft for gæster:   
* 0 – 4,9 tons 1.550
* 5 – 6,9 tons 1.900
* 7 – 9,9 tons 2.840
* 10 – 14,9 tons 5.170
* 15 – 20 tons 7.540
Transport og afsætning på pladsen kr. 190,‐ pr. påbegyndte ½ time (gælder kun for gæster).

Bukke samt skumblokke leje pr. stk. 
* 0 – 3 dage gratis
* 3 – 14 dage 90
* 14 – 8 mdr. 180
* 8 mdr. – 1 år 320
* 1 – 2 år 940
* 2 – 3 år 1.550
Bådstativ ‐ vintersæson 1.250
Bådstativ 20 tons‐ vintersæson 2.220
Bådstativ ‐ sommer regnes som bukkepris x 4 eller 6 afh. af størrelsen
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31

Indkomne forslag
A: Airo Bjarking om arbejdsdag for 
alle medlemmer
Stiller hermed følgende forslag:
At der i lige årstal afholdes en ar-
bejdsdag for alle medlemmer om 
foråret.
At der i ulige årstal afholdes ar-
bejdsdag for alle medlemmer om 
efteråret.
At klubben står for oplistning af ar-
bejdsopgaver senest en uge før.
At klubben stiller lokaler til rådig-
hed til frokost klokken 14.00 til bil-
lig pris.
At klubben stiller materialer til rå-
dighed.
At der ved hver arbejdsdag vælges 
10 medlemmer, der sammen med 
klubudvalg og Mie (anden) står for 
det praktiske.

Da der potentielt er mulighed for 
ca. 40–60% deltagelse vil vi være 
mange og alle lokaler skal reserve-
res den dag. 
Håber at alle kan se en ide i at give 
en hånd med. Der er mange der 
i det daglige yder en stor indsats, 
men det vil være godt, at alle hjalp 
til.
Det kan bidrage til at holde omkost-
ningerne nede.

B: Motivation for forslag B fra Chri-
stian Kjærgaard-Winther (med-
lemsnummer 6369). 
Jeg vil gerne stille fem separate for-
slag på dette års ordinære general-
forsamling - 2019.
Min motivering bag forslagene er 
dels at skabe mere samhørighed 

på havnen, dels at få medlemmer, 
familie og besøgende til at stoppe 
op og være sammen om en maritim 
nysgerrighed. Men også at gøre hav-
nen attraktiv for medlemmer med 
familie.
Det er nemlig i familierne, at en del 
af vores fremtid som forening lig-
ger. Det ligger mig meget på sinde, 
at vi også får skabt en interesse i 
det maritime for børn i alle aldre 
og derved sikret et medlemsoptag 
og kommende generationsskifte for 
klubben.
Min fremgangsmåde er ”mere effekt 
for mindre penge”. Der er derfor 
udtænkt forslag, som vil gøre en 
forskel i det daglige, men som ikke 
koster en større sum penge at gen-
nemføre.
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Jeg har været i kontakt med spon-
sorer, medlemmer, børnehaver, fi-
skeri- og søfartsmuseer, arkitekter, 
myndigheder og sejlklubber rundt 
om i landet for at søge inspiration 
og gode råd.
Jeg håber, at i vil tage godt imod de 
fem forslag.

B: Forslag 1 fra Christian Kjær-
gaard-Winther, medlemsnummer 
6369:
Det første forslag går på at flytte 
legepladsen til et nyt sted. Det sted, 
der eksempelvis foreslås, er sten-
parkeringen ved siden af grillstedet 
og klubhuset, hvor der allerede er 
anlagt flisesti og blomsterkummer 
og hvor bilparkering, hvis vendt 
mod vejen, kan skabe en naturlig 
barriere ud til trafikken. Ønsket om 
flytning bunder i flere forhold. 
Den nuværende placering er proble-

matisk, når man har familien med 
på havnen, da det ikke er muligt at 
befinde sig samlet eller på attrak-
tive steder som klubhus, terrasse, 
grillsted, butik og restaurant – sam-
tidigt med at man har opsyn med 
børnene. Dette gør, at folk med fa-
milier ikke naturligt samles om de 
steder i klubben, der har brug for 
social og økonomisk aktivitet.
Legepladsen er så afsides, at man 
ikke naturligt sætter sit sociale liv 
eller forbrug i restaurant, klub eller 
butik, hvilket ikke er til fordel for 
nogen.
Den nuværende placering gør også, 
at legepladsen er udsat for hærværk 
og mishandler, hvilket desværre er 
sket flere gange. Dette vil mindskes, 
når placering er tættere på, hvor 
folk opholder sig.
Men den nuværende placering af 
legepladsen ved slæbestedet er 

heller ikke hensigtsmæssig, da den 
vil være mere attraktiv at benytte 
til parkering eller opkørsel af næste 
trailer, når man vil sætte sin båd i 
vandet. 
Det anslås, at arbejdet kan udføres 
for DKK 10.000 ekskl. moms, hvilket 
indbefatter flytning, 5 ton sand og 
materialer til mindre arbejde, som 
opsætning af træhegn. Arbejdsgrup-
pe er klar, men der lægges op til at 
støtte fra klubben i form af pligtti-
mer og maskiner.

B Forslag 2 fra Christian Kjær-
gaard-Winther, medlemsnummer 
6369:
Det andet forslag går på at etablere 
en krabbevæddeløbsbane og tilhø-
rende informationsskilt, der fortæl-
ler om krabberne, samt hvordan 
man fanger dem, holder dem med 
respekt og slipper dem fri igen. Sig-
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tet er at lære medlemmer og fami-
lier noget om de dyr, der også bor i 
haven.
Mange medlemmer opholder sig om 
sommeren på flydebroerne, hvor de 
sammen med deres familier og børn 
blandt andet fisker efter krabber. 
Dette kan sejlklubben med fordel 
gøre til en fælles oplevelse, der ska-
ber en interesse for det maritime.
I mange danske lystbådehavne er 
der etableret krabbevæddeløbsba-
ner, som efter fangst leder krabber-
ne tilbage i havnen, hvilket sker på 
en måde, der er harmløst for dyret 
og sjovt for familierne.
Det anslås, at arbejdet kan udføres 
for DKK 5000 ekskl. moms, hvilket 
indbefatter vejrbestandige materia-
ler, maling, samt tekst og design af 
skilte. Arbejdsgruppe er klar.

B Forslag 3 fra Christian Kjær-
gaard-Winther, medlemsnummer 
6369:
Bandholm, Sagitta, Opus eller en 
Spækhugger. En af de oftest over-
hørte samtaler på havnen handler 
om bådtyper. 
Dette forslag går på at opstille et 
pænt skilt, som blandt andet il-
lustrerer mange af de klassiske 
sejlbådstyper, som man kan møde 
i havnen. Tanken er at skiltet for-
trinsvist vil omhandle de nordeuro-
pæiske af slagsen. 
Skiltet er tænkt som et naturligt 
samlingspunkt på havnen, hvor 
medlemmer kan diskutere både og 
bådtyper, men også som et sted, 
hvor familier og besøgende præ-
senteres for en maritim interesse. 
Hensigten er at værne om den vores 
fælles kultur inden for sejlbåde.
Det anslås, at arbejdet kan udføres 

for DKK 5.000 ekskl. moms, hvilket 
indbefatter vejrbestandige materia-
ler, maling, samt indsamling af fisk 
og design af skilt. 
Arbejdsgruppe er klar, men alle er 
velkomne.

B Forslag 4 fra Christian Kjær-
gaard-Winther, medlemsnummer 
6369:
Dette forslag går på at opstille et 
pænt skilt, som illustrerer alle de 
fisk og pattedyr, som man kan møde 
i havnen og i Øresund.
Tanken er at opstille dette skilt i 
nærheden af evt. legepladsen, så 
medlemmer, familier og besøgende 
kan blive mere vidende om de dyr, 
der er i vandet. Håbet er, at man 
derved kan samles om en interesse, 
der kan få flere til at engagere sig i 
livet på havnen.
En uformel spørgeundersøgelse 
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på havnen har vist, at folk gene-
relt ikke ved så meget om dyrene i 
vandet. Hvis vi skal værne om eller 
skabe en interesse for vores havn, 
så kan det være nødvendigt, at vi 
gør det konsekvent og i dagligdagen, 
og ikke alene på særlige dage som 
eksempelvis ”vild med vand”.
Det anslås, at arbejdet kan udføres 
for DKK 5.000 ekskl. moms, hvilket 
indbefatter vejrbestandige materia-
ler, maling, samt indsamling af data 
og design af skilt. 
Det er ikke tanken, at skiltet skal 
være dominerende eller stort, men 
derimod indarbejdes naturligt i om-
givelserne. Arbejdsgruppe er klar, 
men alle er naturligvis velkomne.

B Forslag 5 fra Christian Kjær-
gaard-Winther, medlemsnummer 
6369:
Dette forslag går på at renovere 

legepladsen, samt indpasse indhol-
det og udseendet mere til området. 
Legepladsen fremstår i dag nedslidt 
og ikke særligt indbydende, ligesom 
at sandet sikkerhedsmæssigt bør 
udskiftes, da det er beskidt og fyldt 
med glasskår.
Samtidigt har legepladsen i dag ikke 
et alt for maritimt udseende. Tan-
ken er at gøre dette på en fornuftig 
måde, hvor det eksisterende reno-
veres og genbruges, mens enkelte 
nye ting kommer til.
Ideen er, at eksempelvis en jolle 
indkøbes, tilpasses og fyldes med 
sand som en maritim sandkasse. At 
et rat opstilles, så børn kan dreje på 
det samt, at en lille rutsjebane ind-
købes og opstilles. Samtidigt males 
legepladsen i maritime farver.
Det anslås, at arbejdet kan udføres 
for DKK 30.000 ekskl. moms, hvilket 
indbefatter vejrbestandige materia-

ler, maling, samt indkøb af jolle, rat 
og metal rutsjebane. 
Arbejdsgruppe er klar og der lægges 
op til, at klubben også støtter op 
med pligttimer.

C: Forslag om flydende arbejds-
platform fra Lars Erstad-Jensen 
medl. Nr. 4054
Etablering af mobil flydende ar-
bejdsplatform. Fx 3 x 1,5 meter.
Der kan så laves en beslag til min-
dre påhængsmotor så den båd kan 
flyttes med lille påhængsmotor på 
ca. 3 hk. – Den må bruger selv frem-
bringe. Ellers kan den jo flyttes med 
pagaj/stage.
Jeg har selv arbejdet fra sådan en 
sidste forår og det giver langt mere 
stabil arbejdsforhold end en jolle 
eller lignende. Jeg polerede båden 
derfra og arbejde med folieskrift på 
hækken.
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Det kan være noget nemmere at 
arbejde herfra end at sejle til den 
flydende platform. 
Desuden er der nem adgang til vand 
og el fra broerne. Båden kan rykkes 
lidt frem og tilbage på pladsen hvis 
de forreste dele af båden kan bear-
bejdes.
Om der skal være en reservationsli-
ste og fx en kodet lås på platformen 
vil jeg være op til bestyrelsen/ledel-
sen af kontoret.
Jeg vil forvente at den kan bygges 
vha pligtarbejde for ca. 7.500 kr.
Der må kunne findes et hjørne til 
den hvor den kan ligge.

D: forslag fra medlem nr. 7955 
Merete Papapetros om køleskabe i 
Vestersøhus 
Vestersøhus er pt. uden køleskabe. 
Der har tidligere været et køleskab 
i køkkenet og et i gangen (der var til 

brug for de medlemmer, der lejede 
huset).  
Køleskabene mangler!! Både i det 
daglige for medlemmer og gæstesej-
lere og når huset er lejet ud. 
Jeg foreslår derfor, at der igen opstil-
les et eller to køleskabe i huset. Der 
kan være 3 muligheder: 
1. Et køleskab med en lille fryser (til 
fryseelementer) i køkkenet og et kø-
leskab med lille fryser (til isternin-
ger osv.) i gangen til brug for fester. 
Dette køleskab udstyres med en lås, 
hvortil nøglen udleveres, når huset 
lejes. 
2. Et køleskab med lille fryser (til 
isterninger osv.) i gangen til brug for 
fester. Dette køleskab udstyres med 
en lås, hvortil nøglen udleveres, når 
huset lejes. 
3. Et køleskab med en lille fryser (til 
fryseelementer) i køkkenet.
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Klubvedtægter med  
ændringsforslag 
Til generalforsamlingen 26. februar 2019 
Sejlklubben Lynetten
Medlem af Dansk Sejlunion og Danmarks Idrætsforbund

§ 1. Klubbens navn og hjemsted
Klubbens navn er sejlklubben Lynetten, i det følgende 
kaldet ”klubben”. Dens hjemsted er Københavns kom-
mune.

Tilføjelse, forslag:
Klubben har hjemmeside: ’S/K Lynetten’ og email: 
info@lynetten.dk 
Al skriftlig kommunikation foregår såvidt muligt kun 
elektronisk

§ 2. Klubbens formål
Klubbens formål er at fremme medlemmernes sam¬-

menhold og kendskabet til sejlsporten og dens forsvar-
lige udøvelse ved bl.a.:
• at drive sejlerskole
• at drive juniorafdeling
• at arrangere kapsejladser
• at tilbyde medlemmerne havneplads med de hermed 
naturligt tilhørende faciliteter
• at tilbyde turarrangementer

§ 3. Medlemskab af organisation
Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergi-
vet dennes vedtægter.
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§ 4. Optagelse af medlemmer
Som medlem kan klubben optage enhver, som er myn-
dig.
Som juniormedlem kan klubben optage enhver, i alde-
ren 8 til det fyldte 24. år. Optagelse af umyndige junior-
medlemmer kræver skriftligt samtykke fra forældre/
værge.
Som familiemedlem kan klubben optage et medlems 
ægtefælle/samlever og deres umyndige børn.

Ny tilføjelse, forslag:
Som seniormedlem kan klubben optage enhver med 
min. 10 års medlemskab og med fraskrivelse af stem-
meret til Generalforsamling. 

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnæv-
nes af generalforsamlingen. Beslutning herom kræver, 
at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for udnævnel-
sen.
Spørgsmål om udnævnelse af æresmedlemmer kan 
ikke gøres til genstand for diskussion på generalfor-
samlingen.
Optagelse af personer, der er i restance til klubben eller 

en anden klub under Dansk Sejlunion, kan ikke finde 
sted, før det belastende forhold er bragt i orden.
Optagelse af personer, der er ekskluderet af klubber 
under Dansk Sejlunion, kan ikke finde sted.
Hvis det efter optagelsen konstateres, at optagelse har 
fundet sted på grundlag af urigtige oplysninger, mistes 
medlemsretten straks.
Ethvert medlem skal ved optagelse have udleveret 
klubbens vedtægter.

§ 5. Ydelser til klubben
Alle faste ydelser til klubben fastsættes af general-
forsamlingen. Dog pristalsreguleres havnepladslejen, 
skurlejen samt medlemsgebyrer automatisk pr. 1.3. 
hvert år, i takt med tilsvarende regulering af den hav-
neleje vi betaler til By & Havn.
De nye satser offentliggøres i LynetteNyt, på Facebook 
medlemsgruppe, på klubbens hjemmeside samt ved 
udsendelse af e-mail.
Ydelser opkræves halvårligt forud og forfalder til beta-
ling 1. april og 1. oktober. Sidste rettidige indbetalings-
dag er den 1. i forfaldsmåneden.
Under særlige forhold kan bestyrelsen dispensere 
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fra bestemmelserne om betalingsfristen, såfremt der 
fremsættes begrundet anmodning om udsættelse in-
den betalingsfristens udløb.
Bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, redak-
tøren af klubbladet, webmaster og kritiske revisorer 
samt æresmedlemmer er fritaget for klubkontingent.

§ 6. Udmeldelse, sletning, eksklusion 
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til 
Klubben med mindst én måneds varsel til en 1. april 
eller 1. oktober. Medlemmet har krav på en skriftlig 
bekræftelse.

Ny tilføjelse, forslag:
Et medlem, der ikke overholder betalingsfristen, får 
en påmindelse tillagt et rykkergebyr. Har medlemmet 
ikke senest 14 dage efter 2. påmindelse betalt restan-
cen og rykkergebyrerne, slettes medlemmet uden 
yderligere varsel af Klubben. 

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige for-
hold giver anledning dertil. 
Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 

2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusi-
onen. 
Medlemmet skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørel-
se, have lejlighed til at fremføre sit forsvar. Medlemmet 
kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på den 
førstkommende ordinære generalforsamling, dette har 
ikke opsættende virkning på eksklusionen.
Ved eksklusion af klubben ophører/fortabes alle rettig-
heder i klubben, herunder en eventuel havneplads. 
I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en 
generalforsamling, har den ekskluderede krav på at få 
meddelelse herom 3 døgn før generalforsamlingens af-
holdelse, ligesom vedkommende har adgang til denne 
med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion 
skal optages, som et særskilt punkt på dagsordenen.
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræ-
ver, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for beslut-
ningen.
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til generalfor-
samlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved 
en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves sam-
me stemmeflerhed som foreskrevet til beslutning om 
eksklusion.
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§ 7. Ordinær generalforsamling 
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, 
som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndig-
hed i alle klubbens anliggender. Den ordinære general-
forsamling, der afholdes hvert år i februar, indkaldes 
med mindst 5 ugers varsel med angivelse af dagsorden.
Indkaldelse kan ske ved meddelelse i LynetteNyt, på 
Facebook medlemsgruppen og på klubbens hjemmesi-
de samt ved udsendelse af e-mail.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til 
vedtagelse, skal være klubben i hænde skriftligt senest 
35 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Indkomne forslag samt regnskab, budget og revisions-
protokollatet fra de kritiske revisorer bekendtgøres 
senest 2 uger før generalforsamlingen i LynetteNyt, 
på Facebook medlemsgruppe samt ved udsendelse af 
e-mail. 
Medlemmer, familiemedlemmer og myndige junior-
medlemmer, der ikke er i restance, har stemmeret. 
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde 
eller ved fuldmagt til ægtefælle eller samlever. Øvrige 
juniorer kan overvære generalforsamlingen.

§ 8. Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal 
have følgende punkter:
1. Valg af dirigent
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
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af statsautoriseret revisor
9. Valg af én kritisk revisor og suppleant
10. Valg af redaktør og webmaster 
11. Eventuelt
Dirigenten kan foreslå at der ændres på rækkefølgen af 
punkterne hvis et eller flere forslag berettiger dette.

§ 9. Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må 
være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlinger-
ne.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt 
flertal, såfremt andet ikke er fastsat i disse vedtægter. 
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Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. På begæ-
ring af mindst 10 stemmeberettigede medlemmer skal 
afstemning og valg foregå skriftligt. Alle afstemninger 
om eksklusion skal foregå skriftligt.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en pro-
tokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i 
det omfang dirigenten bestemmer. Referatet offentlig-
gøres på klubbens hjemmeside.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid 
indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 
50 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav 
herom til bestyrelsen.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afhol-
des senest 5 uger efter, at begæringen er frem¬sat over 
for bestyrelsen, med oplysninger om det emne, der 
ønskes behandlet.
Indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers varsel ved 
meddelelse i LynetteNyt på Facebook medlemsgruppe 
samt ved udsendelse af e-mail. 

§ 11. Bestyrelsen og valg
Bestyrelsen er klubbens overordnede ledelse og repræ-
senterer klubben i alle forhold.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger for-
pligter klubben i henhold til vedtægterne.
Bestyrelsen består af:
• Formand
• Sekretær
• Kasserer
• Kapsejladsformand
• Sejlerskoleformand
• Juniorformand
• Turformand
• Havneformand
• Klubhusformand
Bestyrelsen og suppleanter vælges af den ordinære ge-
neralforsamling for 2 år ad gangen.
Valgbare til bestyrelsen er kun stemmeberettigede 
medlemmer. 
På valg i lige årstal er:
• Formand
• Juniorformand
• Kapsejladsformand
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• Havneformand
• Én bestyrelsessuppleant
• Én kasserersuppleant
På valg i ulige årstal er:
• Kasserer
• Sekretær
• Sejlerskoleformand
• Turformand
• Klubhusformand
• Én bestyrelsessuppleant
Genvalg kan finde sted.

§ 12. Konstituering og tegningsret
Bestyrelsen konstituerer sig inden 14 dage efter gene-
ralforsamlingen på et bestyrelsesmøde med næstfor-
mand. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
Denne skal tillige indeholde et værdigrundlag og en 
funktionsbeskrivelse for de enkelte bestyrelsesmed-
lemmer. Forretningsordenen skal være offentlig tilgæn-
gelig på klubbens hjemmeside og kan rekvireres på 
kontoret i åbningstiden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 besty-
relsesmedlemmer, hvoriblandt formanden eller næst-

formanden, er til stede. Ved beslutningsdygtighed i 
sager om eksklusion gælder særlige bestemmelser 
jævnfør § 6.
Har formanden forfald indtræder næstformanden i 
dennes sted.
Udtræder formanden af bestyrelsen konstituerer be-
styrelsen sig med formand og næstformand.
Ved stemmelighed, under afstemninger på bestyrel-
sesmøder, er formandens eller ved formandens forfald, 
næstformandens stemme afgørende.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol i 
form af beslutningsreferat.
Ved dispositioner fra klubbens driftskonti godkendes 
udbetalinger af bogholder eller havnechef, i forening 
med kassereren, formanden eller næstformanden.
Ved dispositioner fra klubbens øvrige konti tegnes 
klubben af formanden, næstformanden og kassereren i 
forening.
Udbetalinger via Betalingsservice må kun undtagelses-
vis finde sted og da kun til regulering af medlemsbi-
drag og efter kassererens forudgående godkendelse. 
Bestyrelsen kan meddele prokura. Klubben hæfter kun 
for sine forpligtigelser med sin formue.
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§ 13. Regnskab
Klubbens regnskabsår er 1. oktober til 30. september. 
Bestyrelsen skal inden den 31. december afgive drifts-
regnskab for det foregående år og status pr. 30. septem-
ber til både eksterne og kritiske revisorer. 
Driftsregnskab og status, underskrevet af bestyrelsen, 
forelægges den ordinære generalforsamling til godken-
delse og skal være forsynet med både eksterne og kriti-
ske revisorers påtegning.

§ 14. Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad 
gangen en statsautoriseret revisor til at revidere regn-
skaberne. 
På generalforsamlingen vælges hvert år 1 kritisk revi-
sor samt 1 revisorsuppleant for 2 år ad gangen.
Revisorerne skal hvert år i december måned gennemgå 
resultatopgørelse og balance samt kontrollere, at be-
holdningerne er til stede. Resultatopgørelse og balance 
forsynes med såvel den eksterne som de kritiske revi-
sorers påtegning.
Regelsæt for kritisk revisor
Bestyrelsen må ikke lægge hindringer i vejen for den 

kritiske revisor.
Der er ingen begrænsninger i den kritiske revisors vir-
keområde.
Den kritiske revisor meddeler sig til bestyrelsen ved 
hjælp af revisionsprotokollen.
Den kritiske revisor meddeler sig til medlemmerne på 
den ordinære generalforsamling ved hjælp af et revisi-
onsprotokollat, der vedlægges regnskabet.
Den kritiske revisor er lydhør overfor oplysninger fra 
medlemmerne i klubben.
Fører en evt. undersøgelse til påtale, meddeles denne 
til bestyrelsen gennem revisionsprotokollen.
Den kritiske revisor har adgang til alt materiale, der 
vedrører klubben. Den kritiske revisor får adgang til 
materiale om klubben ved at henvende sig på klubbens 
kontor. Alt materiale, som den kritiske revisor ønsker 
at revidere, skal fremskaffes i original tilstand, så vidt 
det er praktisk muligt. Den kritiske revisor kan medta-
ge kopier af materiale til en nærmere gennemgang.
Den kritiske revisor skal i revisionsprotokollen notere 
hvilket materiale, der ved besøget er gennemgået og 
skal efterfølgende meddele sine konklusioner til kasse-
reren med kopi til formanden.
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Udøvelsen af virket som kritisk revisor sker under iagt-
tagelse af ”god revisionsskik” og det udleverede ma-
teriale er udelukkende til brug for kritisk revisor. Den 
kritiske revisor søger ikke oplysninger direkte hos le-
verandører eller andre samarbejdspartnere; men kan 
meddele sine iagttagelser direkte til klubbens stats-
autoriserede revisor.
Den kritiske revisor kan ikke uden om bestyrelsen for-
anledige ændringer i forretningsgange eller iværksætte 
aktiviteter i klubregi. Bestyrelsesmødernes dagsorden 
bør indeholde et fast punkt, der angår gennemgang af 
revisionsprotokol. 

§ 15. Medlemsinformation 
Forslag ny tilføjelse
Klubben udgiver klubbladet ”LynetteNyt” samt ad 
hoc meddelelser ”Lynetteinfo” Begge udgives elektro-
nisk men LynetteNyt trykkes også i begrænset om-
fang til afhentning på kontoret. Bestyrelsen og redak-
tøren fastsætter i fællesskab det praktiske mønster.

Der skal altid annonceres på klubbens hjemmeside 
samt på Medlemsgruppen på Facebook. Derudover skal 

der enten udsendes LynetteNyt/Lynetteinfo, eller en 
e-mail direkte til det enkelte medlem. 
Medlemmet er altid selv ansvarlig for, at mailadressen 
er korrekt registreret i klubbens medlemssystem.
Klubben ejer domænerne lynetten.dk, restaurantlynet-
ten.dk samt restaurantlynetten.com, hvis formål er at 
bringe meddelelser fra bestyrelsen samt formidling af 
anden klubinformation og annoncer, som er i overens-
stemmelse med klubbens formål og vedtægter.
På den ordinære generalforsamling vælges blandt 
medlemmerne for ét år ad gangen:
1. en ansvarshavende redaktør af LynetteNyt
2. en webmaster for klubbens domæner
Redaktør og webmaster kan være samme person. Gen-
valg kan finde sted.
Såfremt den ansvarshavende redaktør og webmaster 
fratræder i løbet af en valgperiode, kan bestyrelsen, 
blandt klubbens medlemmer, udpege et medlem til at 
fungere i den resterende del af perioden.

§16. Vedtægtsændringer
Ændringer af klubvedtægterne og Havnereglementet 
kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 
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af de afgivne stemmer er for forslaget. Ændringer kan 
også vedtages på ekstraordinære generalforsamlinger. 

§17 Klubbens opløsning
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på 
en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær gene-
ralforsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves, 
at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede 
medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse 
kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for for-
slaget.
Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der på 
grund af fremmødet ikke er beslutningsdygtig, indkal-
des en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træf-
fes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket 
antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestem-
melse om, hvorledes der skal forholdes med klubbens 
formue, herunder faste ejendom og løsøre. Dog er sim-
pelt flertal her tilstrækkeligt.
I tilfælde af klubbens opløsning skal formuen, der er i 
behold, anvendes til almene søsportslige formål.

§ 18. Ikrafttrædelse
Disse vedtægter afløser i deres helhed de ved stiftel-
sen af sejlklubben den 3. april 1975 vedtagne love med 
senere ændringer. 
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Havnereglement for S/K Lynetten med ændringsfor-
slag fra bestyrelsen til generalforsamlingen 26. febru-
ar 2019.

§ 1. Havneplads – havnepladskontrakt m.v.
Fast havneplads kan tildeles medlemmer ved tegning 
af en havnepladskontrakt med klubben. Lånehavne-
plads i sejlsæsonen kan tildeles medlemmer, såfremt 
klubben ikke kan tilbyde fast havneplads. Lånehavne-
plads uden for sejlsæsonen kan tildeles medlemmer, 
såfremt der er plads. Gæstehavneplads kan tildeles 
enhver, såfremt der er plads i havnen. Plads på land til-
deles medlemmer med havnepladskontrakt. Låneplads 
på land kan tildeles medlemmer med låneplads. Med-
lemmer uden fast havneplads eller låneplads kan til-
deles plads på land efter havneudvalgets bestemmelse.

Jolleplads kan tildeles medlemmer og juniormedlem-
mer. Skur kan kun tildeles medlemmer med havne-
pladskontrakt eller jolleplads.

§ 2. Tildeling af havneplads
Forslag om ny tilføjelse:
Ledige faste havnepladser tilbydes medlemmer, der 
har søgt den pågældende kategori, i den datorække-
følge de er skrevet på venteliste. Ved tildeling vælges 
den båd, der bedst udfylder det ledige vandareal.

For at stå på ventelisten opkræves et administrations-
gebyr i henhold til klubbens prisliste.
Junior-medlemmer kan skrives på venteliste til havne-
plads, men man kan først tildeles havneplads, når man 
er myndig og er indtrådt som medlem.

Havnereglement  
med ændringsforslag 
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Hvis et medlem får tilbudt en havneplads ikke ønsker 
at tegne havnepladskontrakt beholdes placeringen på 
ventelisten, men muligheden for en lånehavneplads 
bortfalder.
Medlemmer der har haft havnepladskontrakt i 3 år, 
som skriftligt søger anden havneplads, går forud for 
medlemmer på ventelisten til havneplads.
Større pladser etableres til Lynettens medlemmer med 
havneplads. Etableringen foregår i takt med behov og 
mulighed.
Ved flytning af nuværende medlemmer tages der hen-
syn til ønske om ny placering. Flytning kræver de be-
rørte medlemmers accept.

§ 3. Overdragelse af havneplads og skur - Bådlaug
Havneplads og skur kan kun overdrages til klubben, 
dog med følgende undtagelser: 
• Ved et medlems død kan overdrages til en ægtefælle/
samlever eller en livsarving. 
• Ved skilsmisse kan overdrages til den ægtefælle, som 
får ejendomsret til båden. 
Overtagelsen skal straks meddeles klubben og er be-
tinget af, at den pågældende er eller kan optages som 

medlem af klubben. Den nye kontraktindehaver ind-
træder derefter i samme rettigheder og forpligtelser i 
forhold til klubben.
Forslag om præcisering vedrørende bådlaug:

For bådlaug gælder følgende betingelser:
1. Ved registrering og person-ændringer i lauget beta-
les et administrationsgebyr
2. Der må højest være 4 personer i lauget og de skal 
have lige store ejerandele
3. Alle skal være medforsikret på ansvarsforsikringen
4. Alle skal være fuldt betalende medlemmer af klub-
ben
5. Nye medlemmer kan først optages i et laug efter 2 
års medlemskab af klubben
6. Ét af laugsmedlemmerne er formel indehaver af 
pladskontrakten. Overdragelse af denne post til an-
det laugsmedlem kan tidligst finde sted, når den nye 
pladsindehaver har været registreret laugsmedlem i 3 
år
7. Ved en sådan overdragelse erlægges det normale 
administrationsgebyr, og der betales indskud for den 
nye pladskontakt
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§ 4. Bytning af havneplads
Bytning af havneplads kan finde sted, såfremt der til 
klubben indgives skriftlig anmodning herom, under-
skrevet af begge bytteparter. Fartøjerne må først bytte 
plads, når godkendelse foreligger.

§ 5. Ophør af ret til havneplads m.v.
Når et medlem ophører med at have ret til en havne-
plads, jolleplads eller plads på land, skal vedkommen-
de omgående fjerne sit fartøj og andre ejendele fra 
havnens område.

Forslag om tilføjelse:
Såfremt fartøjet ikke straks fjernes, kan klubben sæl-
ge det til indfrielse af manglende havneleje. (jf. Stan-
dard reglement for danske lystbådehavne §2, stk. 16)

Når et medlem ophører med at have ret til et skur, skal 
dette straks tømmes og efterlades rengjort og ulåst.

§ 6. Anvendelse af havnepladsen
På havnens område skal fartøjet godkendes af havne-
chefen eller havneudvalget, og følgende betingelser 

skal mindst være opfyldt:
Fartøjet skal:
1. være sødygtigt og kunne sejle
2. have maksimal totalvægt på 20 tons
3. ikke være en husbåd
4. have længde over alt (incl. bovspryd og davider) in-
den for pladsen fra bro til pæl), og bredde mindst 10 
cm smallere end passagen mellem pælene.
5. have dybgang, som er mindre end middelvandstan-
den på pladsen
6. tilhøre medlemmet, evt. som anpart, hvor medlem-
met skal hæfte for mindst ¼ af fartøjet
7. være ansvarsforsikret med medlemmet som forsik-
ringstager. 

Forslag om tilføjelse til stk 7:
Manglende ansvarsforsikring kan medføre tab af 
havnepladsen. 

Forslag om nyt stk. 8:
8. være tydeligt mærket på skroget med fartøjets 
Navn og Margretheholm Havn eller København samt 
evt. S/K Lynetten
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9. føre klubbens stander
10. være forsynet med gyldigt årsmærke senest 1. maj. 
Efter 1. juni tilkommer et gebyr
11. være forsvarligt fortøjet med tovværk (ikke kæder), 
således at det er muligt at slække fra broen
12. være forsvarligt affendret

Forslag om nyt stk 13
13. tilses regelmæssigt

I forbindelse med ovennævnte godkendelse har med-
lemmet pligt til at forevise fornøden dokumentation.
Er der uenighed om fartøjets sødygtighed, udfærdiges 
rapport af uvildig bådebygger / synsmand. Rapportens 
konklusion lægges til grund for vurdering af sødyg-
tighed, og skal efterkommes af partnerne. Rapporten 
betales af medlemmet.

Forslag om brændeovne, nyt:
Brændeovne: Fartøjer med brændeovn skal forevise 
skriftlig skorstensfejergodkendelse før ibrugtagning. 
Denne skal fornys årligt.

Havnepladsen må ikke anvendes af fartøjer, der be-
nyttes til erhvervsbetonet fiskeri og jagt, eller som be-
nyttes i andet erhvervsmæssigt øjemed, herunder til 
udlejning.
Salg af fartøj skal skriftligt meddeles klubben senest 1 
uge efter salget. Havnepladsen kan aldrig indgå i hand-
len.
Dersom et medlem ikke benytter sin havneplads, dis-
ponerer klubben over denne.
Dersom et medlem skriftligt stiller sin plads til rådig-
hed for klubben en hel sejlsæson, vil medlemmet kun-
ne få refunderet op til 50% af pladslejen baseret på den 
indkomne leje fra ledige pladser i den pågældende hav-
nepladskategori.

§ 7. Sæsonen – vinterliggeplads
Sejlsæsonen regnes fra 1. april til 15. november. I sejl-
sæsonen må et fartøj kun ligge på den tildelte havne-
plads.
Ved kortvarigt ophold andre steder i havnen skal fartø-
jet være bemandet.
Uden for sejlsæsonen anviser havnechefen vinterligge-
plads i den mest beskyttede del af havnen (A-området).
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§ 8. Anvendelse af landareal
Plads på land er forbeholdt medlemmers fartøjer.
Fartøjerne skal anbringes efter anvisning af havneche-
fen.
For arealet syd for kørevejen skal fartøjerne være søsat 
inden 1. maj. Fartøjer, der i dette område ikke er søsat 
inden 1. maj, skal flyttes til en af havnechefen anvist 
landplads.
Østmolen kan benyttes til landsættelse fortrinsvis af 
både over 7 tons eller 12 meter, samt til både der i sejl-
sæsonen skal på land på grund af nød- eller smårepa-
rationer.
Fartøjer, der ikke er søsat inden 1. juni, skal flyttes til 
en af havnechefen anvist plads på land.

Medlemmer, der ønsker at være selvbyggere eller øn-
sker at udføre større reparationsarbejder på deres far-
tøjer, skal have anvist landplads af havnechefen og skal 
have udfærdiget en skriftlig aftale indeholdende tids- 
og aktivitetsplan for arbejdet.
Vinteropbevaringsstativer skal overholde havnechefens 
bestemmelser. Vinteropbevaringsstativer m.v. skal være 
tydeligt afmærket med medlemsnummer og skal se-

nest 2 døgn efter anvendelsen anbringes på det af hav-
nechefen anviste område. 

Forslag om trailer opbevaring, nyt: 
Trailere, der står på S/K Lynettens område, skal være 
forsynet med gyldigt årsmærke og biltrailere skal 
være indregistrerede. Trailer opbevaring er kun tilladt 
for medlemmer med trailerplads og medlemmer med 
fast havneplads, hvor traileren fungerer som vinter-
stativ.

Landarealet må i øvrigt kun anvendes til parkering for 
medlemmer og gæster herunder besøgende til havnens 
erhvervsdrivende.

§ 9. Opbevaring af mast og bom
Mast og bom, der opbevares i masteskuret, skal an-
bringes efter anvisning af havnechefen og skal, inden 
de oplægges i skuret, være fuldstændigt afriggede eller 
være indpakkede.
Salingshorn skal under alle omstændigheder være 
afmonterede. Mast og bom skal være tydeligt mærket 
med medlemsnummer.
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Ny tilføjelse vedr. mastepladsen:
Master må kun henligge én uge på pladsen foran ma-
steskuret, herefter vil de blive flyttet for ejers regning 
og risiko.

§ 10. Søsætning og optagning af fartøjer
Søsætning og optagning aftales på kontoret. 

Ny tilføjelse vedr. kranløft:
Kranløft foretages kun for både med gyldigt årsmær-
ke og kvittering for betaling. 

- Før optagning skal båden være afrigget.
- I sommerperioden kan båden stå med mast på øst-
molen i en kortere periode max. 3 uger.
- Tidsfrister for at kunne komme på listen for bådop-
tagning
- Medlemmer med havneplads skal bestille tid senest 
d.1.11
- Medlemmer på månedsleje kan bestille tid i perioden 
fra d. 2.11 og til og med d.15.11
For medlemmer der ikke har båd i Lynetten, kan tid 
bestilles tidligst d.16.11

§ 11. Anvendelse af slæbestedet
Slæbestedet kan benyttes mod betaling. 

Ny tilføjelse:
Medlemmer med fast trailer plads kan benytte slæ-
bestedet gratis. Slæbestedet må i lighed med havne-
pladsen ikke benyttes af medlemmer i erhvervsmæs-
sigt øjemed.

§ 12. Anvendelse af mastekraner
Mastekranerne kan frit afbenyttes af medlemmerne.
Medlemmerne bærer selv risikoen for beskadigelse af 
enhver art, opstået under afbenyttelse af mastekraner-
ne.

§ 13. Anvendelse af el- og vandinstallationer
Der må kun strømforsynes med én bevægelig ledning 
pr. båd.
Vand må benyttes til at forsyne fartøjet med ferskvand 
samt til rengøring. Såfremt der anvendes vand fra slan-
ge til rengøring, skal det gøres med omtanke.
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§ 14. Ordensregler
Al handel og erhverv på havnens område, som ikke er 
godkendt af klubben, er ikke tilladt.
Al sejlads i havneindsejlingen, ved brændstofsalget og i 
havnen skal foregå hensynsfuldt og med max. 3 knob.
Affald af enhver art må ikke henkastes på pladsen eller 
i havnen, men skal anbringes i de dertil anbragte be-
holdere. Spildolie skal anbringes i spildolietønderne.
På broerne må ikke anbringes nogen form for udrust-
ning. Cykler og lignende må ikke henstilles på broen, 
trapper eller i beplantninger.
Fortøjninger skal, når de ikke anvendes, anbringes såle-
des, at de ikke er til gene for færdsel på broen.
Vandslanger skal, når de ikke anvendes, være oprullet 
ved vandhanerne.
Fiskeri, badning og leg med motordrevne gummibåde 
og joller i havnen er ikke tilladt.
Hunde skal føres i bånd, og ejeren skal omgående sørge 
for rengøring efter hundens eventuelle forurening.
Afbrænding af festfyrværkeri på klubbens område er 
forbudt.
Fortøjning ved østlige side af østmolen er kun tilladt 
når man er i kø ved tankstanderen.

Ny tilføjelse:
Det er ikke tilladt at anvende eller være påvirket af 
euforiserende stoffer på klubbens fællesarealer, jf. 
gældende lovgivning.

§ 15. Overtrædelse af havnereglementet
Medlemmer, der ikke efterlever havnereglementet, kan 
bortvises fra klubben, jf. klubbens reglement, § 6, stk. 3.

§ 16. Havnemyndigheder
Tilsyn med havnereglementets overholdelse samt for-
midling af havneudvalgets anvisninger varetages af 
havnechefen eller dennes stedfortrædere. Havneche-
fens anvisninger og påtaler skal efterkommes.

§ 17. Ændringer af havnereglement
Ændringer af havnereglementet kan foretages på klub-
bens generalforsamling og efter samme regler, som er 
gældende for ændringer af klubbens vedtægter.

§ 18. Ikrafttrædelse
Havnereglement afløser i dets helhed tidligere vedtag-
ne havnereglement med senere ændringer.
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Seneste ændringer er vedtaget på generalforsamlingen 
den 26. februar 2019.
Dette ordensreglement er udfærdiget i medfør af § 15, 
stk. 2, i lov om havne, lovbekendtgørelse nr. 457. af 23. 
maj 2012 og godkendt af Trafikstyrelsen ved brev af 
16.6.2017 i henhold til § 7 i bekendtgørelse nr. 580 af 
29. maj 2013 om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser 
sker i henhold til ”Bekendtgørelse for standardordens-
reglementer for lystbådehavne”.
Ordensreglementet træder i kraft 14 dage efter, der har 
været bragt meddelelse i Efterretninger for Søfarende.
Havnens søområde er vest for linien mellem yderste 
østlige hjørne (1) af dækmolen til inderste røde fyr (2).
[1] 55°41’19”N 12°37’13”E [2] 55°41’16”N 12°37’12”E

Yacht Service

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

Alle Sejlklubben Lynettens klubmedlemmer
tilbydes 5% rabat på alt service

og opbevaring i 2018

www.yase.dk 
jb@yase.dk

Refshalevej 200  Tlf. 2624-3045



NYT BRÆNDSTOF
TIL DIESELMOTORER
RENERE LUFT OG BEDRE NÆRMILJØ

Shell GTL Fuel er et nyt og renere brændstof til 
dieselmotorer. Det er fremstillet af naturgas i stedet 
for råolie.

Shell GTL Fuel anvendes direkte i eksisterende 
dieselmotorer og fungerer i alle blandingsforhold 
med diesel fra 0 til 100 %. Motoren skal ikke 
omstilles, og du kan se og lugte forskel fra første 
øjeblik motoren kører på ren GTL.

Shell GTL Fuel opfylder den nye norm for brænd-
stof til dieselmotorer EN 15940 klasse A.

Fordele ved Shell GTL Fuel
✓ Praktisk taget fri for svovl og 
 aromater
✓ Farveløs og næsten lugtfri
✓ Højt cetantal (75-80)

✓ Brænder renere – mindre røg

✓ Høj biologisk nedbrydelighed

✓ Sænker NOx- og partikel-
 udledningen med op til 37 - 38 %

PÅ LYNETTEN TANKER DU SHELL GTL FUEL
”Alle er glade. Sejlerne slipper for diesellugt og sod fra 
udstødningen, og der er ingen sort røg, når havnens 
forskellige maskiner er i funktion. Produktet holder det, 
det lover, ingen diesellugt, mindre os og lavere motorstøj. 
Og så mindsker det problemet med oliefi lm på vandet 
ved spild.” Sejlklubben Lynetten

Læs mere om Shell GTL Fuel på www.dccenergi.dk/gtl

Arrangementer 2019
Restaurant Lynetten

SANKT HANS 
23. juni 

Lækker, midsommerinspireret 3-retters 
DKK. 299,-

BQQ NIGHT 
13., 20. og 27. juli 

All you can eat i spareribs, pølser og andre grilllækkerier! 
DKK. 250,-

MORTENS AFTEN  
10.  november 

Lækker 4-retters menu med and og andet godt! 
DKK. 350,-

NYTÅRSAFTEN  
31. december 

4 retter take away dkk. 350,- 
4 retter i huset dkk. 975,-

Vi glæder os til at se jer!


