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Tillykke med kortet!

Tro det eller ej: ”Den Gamle Redacteur”
har netop bestået ”Duelighedsprøve i
sejlads for fritidssejlere”. Nogen vil selv-
følgelig spørge sig selv ”hvorfor først nu”,
men jeg/ vi har faktisk ikke haft båd ret
længe og der var jo allerede et dueligheds-
bevis ombord. Andre vil til gengæld
mene at det er noget ”overflødigt pjat”
og sige ”alle kan da sejle”, og det er spe-
cielt dem, jeg gerne vil nå med denne
leder. Det er bestemt ikke ligegyldigt at
modtage både teoretisk og praktisk un-
dervisning i at sejle et skib og det er
uanset om man er den faste skipper eller
måske ”bare” ægtefælle eller gast. Som
man kan læse i avisen hvert år sker det
jo jævnligt, at en person bliver kastet
ombord og hvem skal så vende skuden og
finde den anden, hvis det er ”skipper”,
der går udenbords eller måske bare bli-
ver alvorligt syg ?

Din sejlklub ”Lynetten” har en stor og
veludbygget sejlerskole med ikke min-
dre end 4 både og mange dygtige, frivil-
lige og ulønnede instruktører. De er alle
er klar til at gøre deres indsats for at få
lært dig, ikke blot at føre et skib men
også at klare nogen af de manøvrer, som
vi alle håber at vi aldrig får brug for. Så:
”BRUG DIN SEJLERSKOLE”. I et se-
nere nummer af Lynette Nyt kommer
der mere information om tilbud og
tilmeldingsfrister på sejlerskolen.

Som redaktør får jeg heldigvis en hel
del stof tilsendt på mail eller igennem
kontoret. Der kommer meget forskelligt
og jeg er taknemmelig for det hele. Der
er meget af stoffet, der ”rækker bagud”,
og fortæller om ting der er sket i den
nærmeste fortid og det er spændende at
følge med i, men det er endnu mere
spændende når der kommer stof, der
”rækker frem i tiden”, så hvis du har

stof om noget der er under opsejling, så
tøv endelig ikke med at sende til mig,
det vil både jeg og dine klub-kammera-
ter sætte pris på. Når dette blad kom-
mer til dig, så er størsteparten af som-
merferien gået, men fortvivl ikke, det
meste af det gode sejlvejr ligger stadig
foran os.

Med venlig hilsen
Georg Niemann, Redaktør

Georg@daab.dk
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Sankt Hans aften
i Lynetten
Så lykkedes det alligevel, at få en Sankt
Hans aften op at stå, med et pænt frem-
møde af medlemmer trods den noget
sløve start. Bål blev der ikke meget af,
da man ikke havde et sted at anbringe
det. (Flåden som man de forrige år har
benyttet er gået til de evige jagtmarker)
så 9 stk. fakler var så ”bålet” og et par
terrassevarmere var varmen fra samme.

Grillen var klar kl. 18:00 og fadøllet

var koldt og rødvinen varm, og blev an-
nonceret og serveret ad – libitum. Så lidt
over 18:00 ”luskede” der nogle medlem-
mer frem bag busk og hegn med taller-
kener og ”tilbehør” under armen. Selv
sange havde man medbragt, og efterhån-
den som grilltemperaturen steg til
uanede højder, fulgte humøret med, så
inden længe var et Lynette kor på ba-
nen, og udgød Midsommervisen med
klare ”barnestemmer” plus en enkel ba-
ryton og en sopran, samtidigt med at
snakken gik lystigt medlemmerne imel-
lem.

Det var med stor glæde, at jeg så med-
lemmer fra begge ender af hav-
nen komme og være sammen
denne aften. Ja, selv en forhen-
værende formands joviale frem-
toning kastede sin milde glans
over vores lille flok, det tændte
et spirende håb, for at vi mulig-
vis kan få gang i et bredt socialt
sammenvær i klubben.

Vejret var med os bortset fra
et par ”dryp” i starten, så der
var hygge og en liflig duft af grill
bøffer, pølser, laks, majs og et
rigt sortiment af brød, med og
uden hvidløg.

Så hen under midnat havde
man nedsvælget 1½ junge kold
øl af et landsdækkende fabrikat
samt nogle flasker rødvin fra de
Maldiviske vingårdes syd-skrå-
ninger.

Festen ebbede langsomt ud
hen ad 01:25 hvor faklerne
brændte ud en efter en, som
elskovsgløder i en gammel
jomfrus bryst. Jo det gik vist
meget godt? Nå!- men hva’ fa’en
livet er for kort til, at nogen kan
blive professionel. Så! Tak for
jeres fremmøde venner!

Medlem nr. 1745..

Vådt VM med tysk
overherredømme
Sejlklubben Lynetten arrangerede VM
for X99 både i sidste uge. Og selv om
bådtypen er dansk, var det tyskerne, der
dominerede sejladserne i den silende
regn ved Flakfortet.

„I dag er der ingen, der kan komme
med ud. Sejlerne har nok at gøre. Kom i

morgen klokken ni, så kan I komme med
en af de store både,“ lyder meldingen fra
Lynetten torsdag, mens den danske som-
mer hærger. Slagregn og oversvømmel-
ser skyller ind over Sjælland. Der er gang
i raflebægrene og kortspillene i sommer-
husene, mens en strid blæst piber uden-
for.

Men i Sejlklubben Lynetten på Refs-
halevej er der ivrig udendørs aktivitet.
Mere end 250 gæster fra hele verden har
slået lejr på havnen, og 50 frivillige fra
klubben sørger for, at arrangementet
ikke drukner helt. Ugen igennem står
den på intet mindre end Verdensmester-
skabet i bådtypen X99, og de 39 tilmeldte
både skal efter planen igennem 12 sej-
ladser, før mesteren kan kåres.

X99 er konstrueret af Niels Jeppesen
fra danske X-Yachts. Inden den blev ta-
get ud af produktion og afløst af X35,
nød den stor popularitet hos alverdens
sejlere og handles stadig brugt for om-
kring en kvart million kroner. Det er en
rummelig båd, 10 meter lang med en 16
meter høj mast, besætningen må maksi-
malt veje 512 kilo - normalt seks-syv
personer - og den kan skyde en fart på
otte knob - 15 kilometer i timen.

Blæsten torsdag har dog sat nye stan-
darder: Flere af bådene i feltet var oppe
på næsten den dobbelte hastighed, og
Kastrup-båden X-tacy måtte søge ly på
Flakfortet med en brækket mast, inden
sidste sejlads blev afblæst. Fredag mor-
gen er vinden løjet noget af, og der er håb
om, at dagens to sejladser kan afvikles
planmæssigt, inden den nye verdensme-
ster kåres ved gallamiddag og fest i af-
ten.

Vi stævner ud med dommerbåden
‘Cheers’, en 25 år gammel Motiva 40,
der skal lægge banen ud til dagens stra-
badser. Skipper Ole Rabjerg Poulsen og
dommerholdet byder velkommen. Fort-
ællinger om gårsdagens bølger og grønne

VM for X99 2007

Amagerbladets journalist Jacob Schnei-
der dækkede X99 konkurrencen både på
havet og i land, og det kunne redaktøren
ikke selv have gjort bedre, så Lynette Nyt
har tilladt sig at sakse den flotte dæk-
ning.
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ansigter flyver gennem luften, mens vi
vugger relativt stille mod destinationen
en sømil - 1,852 kilometer - nord for
Flakfortet på Saltholm Flak.

Banen er 1,2 sømil lang, og bådene
skal rundt om de fire mærker tre gange
per sejlads. Vi kaster ankeret på seks en
halv meters dybde, og motorbådene kom-
manderes rundt med bøjerne gennem
walkie-talkies. Banen skal
ligge i en helt præcis vinkel
på vindretningen, og den er
heldigvis stabil i dag - el-
lers skal bøjerne flyttes i
tide og utide under ræset.

Regnen siler stadig ned
over Øresund, mens bådene
begynder at indfinde sig ved
startlinjen. Dagens over-
dommer Søren Badstue for-
klarer taktikken:

„Den båd, der ligger styr-
bord for vindretningen har
retten til at sejle først. Du
vil se en masse både
klumpe sig sammen her til
højre for startlinjen, så de
kan skære ind foran de an-
dre. De har været meget
aggressive ugen igennem og

er næsten sejlet ind i os. Men dem,
der ikke kommer først, kan risi-
kere en skidt start, så det er en
satset taktik.“

Dommerens job er at holde øje
med kollisioner og overholdelse
af vigepligten, stoppe sejladsen
ved tyvstart og selvfølgelig tage
tid. Derudover skal der holdes styr
på ændringer i vindens styrke og
retning, der skal udstedes ordrer
til hjælpebådene og tages imod
protester fra sejlerne.

VMs 10. løb er under opsejling.
Signalskud fyres af, hornet tuder -
et minut til start. Omkring en

tredjedel af bådene klumper sig sam-
men i højre side, mens resten prøver at
komme så tæt på startlinjen som muligt
uden at sejle over den. Så lyder start-
skuddet, og bådene suser over stregen
uden tyvstarter.

Den tyske båd X-forward kommer
bedst fra start, og snart er feltet forsvun-
det af syne i havdisen. Det er tid til

startøl i dommerbåden. Meldingerne fra
vendepunktet løber ind over radioen, og
et kvarters tid efter kommer førerbåden
til syne. Det er VMs suverænt bedste
båd, tyske Baltic Bay Laboe, med skip-
per Christian Soyka, der runder første
omgang og sejler igennem gaten i overle-
gen stil. Herefter X-forward og så resten
af feltet i to store grupper.

Den tyske båd er hurtigst i vendin-
gerne, og mandskabet sætter effektivt
spileren (det store sejl forrest på båden),
når medvinden sætter ind. Efter anden
runde har tyske ex&hopp optaget forføl-
gelsen med danske Baxmeester og Mati
Sepps Saxad fra Estonien lige efter.

Men efter sidste runde er det tre tyske
både, der sejler over målstregen i tri-
umf: Baltic Bay Laboe, Fix wie Nix og
ex&hopp. Baxmeester fra Vikingen Sejl-
klub i Nykøbing Falster bliver bedste
dansker på en fjerdeplads, mens Bo
Selkos Pilen fra Kongelig Dansk Yacht-
klub, der forsøger at forsvare en samlet
andenplads, kommer ind på en skuffende
ottendeplads. De to dårligste placerin-

Medlemsmøde 27. august 2007
Som allerede annonceret på den sidste generalforsamling ønsker den
nye bestyrelse at holde medlemmerne orienteret om bestyrelsens
aktiviteter. Samtidig vil bestyrelsen meget gerne have medlemmernes
feedback på arbejdet.

Derfor holdes der kvartårlige medlemsmøder fremover. Det første
møde bliver afholdt mandag den 27.8. kl. 19.00 i „Bestikket“ i klub-
hus Vest.

Emnerne bliver:

ger bliver trukket fra i det samlede
klassement, men Selko har i forvejen en
ottende- og en niendeplads, så den bed-
ste danske båd er presset inden sidste
sejlads.

Lynettens enlige deltager, Voxeværk
med skipper Johnny Klindt Sørensen,
ligger langt tilbage i stillingen, mens
Allan Hansens X-café fra Kastrup Sejl-
klub kæmper for en plads i top 10. En
20. plads i denne sejlads hjælper ikke på
amagerkanernes situation. Efter endnu
en 20. plads i sidste sejlads ender X-café
som bedste Amager-båd på en 12. plads,
Baxmeester bliver nummer syv, Mille fra
Bådelauget Shesten nummer fem og den
estiske båd tager andenpladsen - Pilen
dumper ned på en tredjeplads trods sejr
i sidste sejlads.

Fem af verdens 10 bedste X99’ere er
tyske, men det slår ikke danskernes hu-
mør ud. Der festes med de mange gæster
til ud på de små timer, og Lynetten kan
finde tilbage til den daglige rytme efter
et vellykket VM.

jap@b-l.dk

• Bådhåndtering 2007
• Restauration
• Eventuelt

Præmieoverrækkelse

Nogle af de mange hjælpere stiller op
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Deltagere: Hele bestyrelsen, samt drifts-
leder Stig Arentoft. Fraværende ingen.

DAGSORDEN:

1. Formanden byder velkommen
a. Bestyrelsesmedlemmerne præsenterer
sig

b. Valg af næstformand
Formand for Kapsejladsudvalget Rahlf
Nielsen blev valgt til næstformand

c. Valg af forretningsudvalg
Karin Jacobsen (sekretær), Martin Uhlig
(kasserer), Peter Ramlau-Hansen (Hav-
neudvalget) samt Rahlf Nielsen (næst-
formand) blev valgt.

Meddelelser
Benney Espenhain foreslog at driftsle-
deren fast deltager i bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsen tog dette til efterretning.

2. Godkendelse af forretningsorden
Gældende forretningsorden af 7. novem-
ber 2005 blev omdelt og bestyrelsen be-
sluttede at gennemlæse den og behandle
den på bestyrelsesmøde den mandag den
4. juni 2007.

3. Bådhåndtering
a. Køb af truck
Stig Arentoft orienterede mundtligt om
erfaringerne med trucken, der har været
på prøve i havnen, og som fungerer til
personalets og angiveligt medlemmer-
nes tilfredshed. Købstilbuddet er kr.
170.000 og finansieres af det ekstraordi-
nære kontingent på 250 kr.

Det blev på mødet oplyst at trucken er
godkendt til formålet, at den ikke skal

Bestyrelsen konstaterede at ikke alle
præmisser kunne fremlægges på mødet,
hvorfor punktet blev udsat til mødet den
4. juni således diverse forudsætninger i
forbindelse med brændstofs indkøb kan
indgå i bestyrelsens beslutningsgrundlag.

5. Afvikling af X99 VM
Rahlf Nielsen fremlagde planerne og pro-
grammet for afvikling af X99 VM den
første uge af juli. Der er indrulleret 30
mand på vandet og 30 mand på land til
afvikling at stævnet og forberedelserne
skrider planmæssigt fremad.

Der er tilmeldt 40 både fra 6 nationer

6. Kvartalsvise medlemsmøder i be-
stikket
Bestyrelsen besluttede at afholde kvar-
talsvise medlemsmøder. Møderne skal
omfatte en temadrøftelse med oplæg fra
bestyrelsen, hvor bestyrelsen kan lade
sig vejlede om konkrete emner samt na-

Referat af bestyrelsesmøde
den 31. maj 2007

indregistreres (have
nummerplade) og at
den ikke kan bruges på
slæbestedet.
Bestyrelsen godkendte
på det foreliggende
grundlag købet af
trucken. Martin Uhlig undlod at stemme.

b. Brugerbetaling
Forslag til model for brugerbetaling for
medlemmer og for eksterne brugere af
bådhåndteringssystemet blev omdelt på
mødet.

Forslaget blev drøftet. Bestyrelsen
vedkendte sig generalforsamlingens be-
slutning om at forhøjelsen af pladslejen
med 4,6%  i 2006 betaler for 2 løft pr. år
dog undtaget medgået arbejdstid estime-
ret til en mand ½ time i alt 105 kr.

Forudsætningerne i det fremlagte for-
slag var dermed bristet og Peter Ram-
lau-Hansen udarbejder sammen med Stig
Arentoft et nyt mere detaljeret forslag/
udkast til model for brugerbetaling til
bestyrelsesmødet den 4. juni.

4. Opkrævning af gæstepenge og
evt. elforbrug og vandafgifter på
frihavnsordningen
Peter Ramlau-Hansen foreslog at op-
krævning af havnepenge i weekenderne
organiseres som en del af pligtarbejdet.
Lena Skov Andersen foreslog at junio-
rerne mod honorering kunne medtænkes
i opkrævningsarbejdet.

Peter Ramlau-Hansen arbejder videre
med at konkretisere en model.

Stig Arentoft fremlagde forslag om at
udvide rammen for prisfastsættelse af
havnens brændstofsalg fra de nuværende
2% over listeprisen til f.eks. 4%.

turligvis fri dialog med medlemmerne.
Mandag den 27. august 2007 blev fore-
slået som første mødedato.

7. Status og ønsker fra udvalgene –
herunder budget
Alle udvalgsformænd orienterede fra
deres respektive områder. Alle udvalgene
har de seneste 1,5 - 2 år savnet mulighe-
den for løbende økonomiopfølgning.

Kontoret orienteres om at alle udvalg
månedligt skal have udleveret løbende
forbrug samt status for deres konti. Det
blev samtidig præciseret at regningerne
der lægges til betaling skal påføres
kontonr af udvalgsformændene.

8. Evt.
Bestyrelsen skal introduceres til klub-
husets sikkerhedssystem.

9. Næste møde
Mandag den 4. juni 2007, kl. 19.00

Karin Jacobsen
sekretær
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Til stede: Alle undtagen
Afbud: KJ, JPL
Referent: LSA

Formanden (FM) byder velkommen til
den nye bestyrelses (BS) 1. ordinære be-
styrelsesmøde.

Stig forhindret i at deltage. FM vil
følge op og orientere om status på forhø-
jet vandafgift 2006 snarest.

Referat af bestyrelsesmøde skal god-
kendes af BS inden det trykkes i
LynetteNyt.

Uddeling af ¾ års regnskab:
- Kassereren har endnu ikke det fulde
overblik over situationen men arbejder
på det
- Hvert udvalg tjekker egne posteringer
og melder tilbage
- 140 medlemmer mangler betaling af
ekstrakontingent. Der er udsendt ryk-
kere

Organiserede fritidssejlere Omkring
Flakfortet (OFOF):
- FM orienterer om brev fra OFOF angå-
ende mulig genoptagelse af medlemskab
for S/K Lynetten.
- Ved klubbens medlemskab kan med-
lemmerne anløbe Flakfortet ubegræn-
set for kr. 600,- pr. år
- Medlemskab af OFOF skal formidles
til medlemmerne gennem Lynette Nyt
samt opslag.
- Genoptagelse af medlemskab enstem-
migt vedtaget.

Forretningsorden fortsat (fra 31-05-07)-
Forslag om begrænsning/retningslinier
for bestyrelsesmedlemmernes brug af de
ansattes tid.

FM melder at nød-
vendigt med tæt kon-
takt i periode til tin-
gene kører, punktet
genoptages senere.

- Forslag om tilføjelse
til standarddagsord-
nen for bestyrelses-
møderne:

Driftslederen medvirker i møderne for
orientering og/eller klarlæggelse af ak-
tuelle problemstillinger.

Driftslederen skal fremlægge og gen-
nemgå de for personalet planlagte akti-
viteter.

- Diskussion af forretningsudvalgets (FU)
kompetencer. Enighed om at FU ikke
må blive en bestyrelse i bestyrelsen
- FU består af næstformanden (formand
for FU), kassereren, sekretæren og for-
mand for havn og plads.

- Ændringsforslag for §9 omdelt og dis-
kuteret.
FU underbygger og fremlægger evt. em-
ner på førstkommende bestyrelsesmøde.
FU skal udsende emnemateriale til de
øvrige bestyrelsesmedlemmer i rimelig
tid inden mødet, således at BS kan be-
handle og konkludere herfra.
Konklusion: ændringsforslaget vedtages.

- Diskussion af § 6.
1. Linie 10-15 rettes til: Udkast til refe-
rat udsendes senest én uge efter mødet
til bestyrelsesmedlemmerne, som der-
efter har én uges indsigelsesfrist. Det
endelige referat godkendes på førstkom-
mende bestyrelsesmøde.

Referatet distribueres til: Bestyrelsens
9 medlemmer. Bestyrelsens 3 supplean-
ter, uden stemmeret. Redaktøren.

- Diskussion af § 3.
Sidste linie bortfalder.
Driftslederen deltager i bestyrelses-
møderne i det omfang emnet har rele-
vans til ham og/eller efter behov for drifts-
lederen eller bestyrelsen

Prispolitik vedr. benzin & diesel fortsat
(Fra 31-05-07)
- Forslag til regulering af brændstofpriser
på klubbens tankanlæg omdelt og dis-
kuteret.
Det gælder om at finde den administra-
tive mest enkle løsning.
a. Pris fastsættes ved påfyldning og gæl-
der indtil næste påfyldning.
b. En regulering med et tillæg til dags-
prisen på 4% vil imødekomme evt. tab
pga. kortgebyrer fra udenlandske beta-
lingskort.
Mangler klarlægning af evt. aftaler med
OK ang. prisfastsættelser
Hensigtserklæring fra BS:
Udsalgsprisen på brændstof sættes i
overensstemmelse med indkøbsprisen +
65 øre/L. Udsalgsprisen reguleres hver
gang, der er leveret brændstof i overens-
stemmelse med fakturaen.
Ovenstående gennemføres hvis en gen-
nemgang af aftalerne med OK ikke umu-
liggør dette. Beslutningen og gennem-
gangen af aftalen udføres af FU.

Opkrævning af gæstepenge/fritidsord-
ning fortsat (fra 31-05-07)
-  Forslag til iværksættelse af opkræv-
ning af gæsteleje og miljøafgift omdelt
og diskuteret.
1. Opkrævere skal være over 18. evt.
brug af juniorer til opkrævning er pga.
alder ikke aktuel pt.
2. Opkrævning tilsigtes at udføres pri-

mært vha. pligtarbejde således at admi-
nistration af evt. lønninger bortfalder
3. Beklædning med påtrykt Sejlklubben
Lynetten tilhører klubben.
4. Tasker skal opgøres med det samme.
5. Konklusion:
Forslag tilpasses således at alt omhand-
lende aflønning fjernes. Det tilpassede
forslag mailes til BS

Brugerbetaling vedr. ny kran fortsat (fra
31-05-07
- Forslag Til brugerbetaling for anven-
delse af klubbens bådhåndtering omdeles
og diskuteres.
1. Diverse input fra mødedeltagerne ta-
ges til efterretning.
2. Forslaget tilpasses og udsendes til BS.

-  Flytning af både på land nødvendig
inden efterårets optagning.
1. For bedre afsætning af bådene fra klub-
bens bådvogn samt at bådene til næste
forår kan komme i vandet, når de er klar
til søsætning.
2. Betaling af flytning pålægges klub-
ben.

Behandling af skrivelse fra advokat for
Karsten Rindom Catering ApS.
- Lang detaljeret diskussion.
- FU og HF går videre med sagen dog
uden deltagelse af PRH.
- Muligvis nødvendigt med ekstra besty-
relsesmøde hurtigt.

Bemærkning til dette referat: Referatet
er opstillet, så det er meget hensigtsmæs-
sigt for bestyrelsen, men mindre godt for
Lynette Nyt. Redaktøren har derfor til-
passet referatet, forhåbentlig har læseren
ikke mistet overblikket af denne grund,
ellers findes det oprindelige referat på
hjemmesiden.

Lena Skov
Andersen,

juniorleder

Referat af bestyrelsesmøde
den 4. juni 2007
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Referat af
ekstraordinært
bestyrelsesmøde
den 12. juni 2007

Deltagere: Benny Espenhain, Karin Ja-
cobsen (referat),Jan P. Lange, Henrik
Frederiksen, Martin Kjær Uhlig, Peter
Ramlau Hansen, Lena Skov Andersen,
Bjarne Carlsen.

Afbud fra:
Rahlf Nielsen, Benny R. Andersen,
Georg Niemann.

DAGSORDEN:
1. Godkendelse af
a. Referater af ordinær og ekstraordi-
nære generalforsamlinger
Referaterne var ikke som aftalt med di-
rigenten blevet fremsendt til kontoret
mandag den 11. juni. Dirigenten blev
rykket. (Referat af ekstraordinær gene-
ralforsamling den maj 2007 blev frem-
sendt dagen efter mødet – d.v.s. den 13.
juni)
b. Referater af bestyrelsesmøder den 31.
maj samt 4. juni 2007
Referaterne blev godkendt.
c. Forretningsorden for bestyrelsen
Forretningsordnen blev godkendt og un-
derskrevet.

2. Drift af klubhusets restaurant
På baggrund af tidligere klubhus-
udvalgsformand Søren Kornums brev af
29. marts 2007 til Karsten Rindom Ca-
tering ApS, vedrørende trinvis forhøjelse
af forpagtningsafgiften, således den pr.
1/7-2010 skulle udgøre 400.000 kr. år-
ligt, samt svar fra advokat Mads Roikjer
på vegne af Karsten Rindom Catering
ApS med indsigelse mod/afvisning af det

fremsendte brev, skulle bestyrelsen tage
stilling til aftaler og vilkår for drift af
klubhusets restaurant.
Bestyrelsen besluttede enstemmigt blandt
de fremmødte, at den nuværende aftale
med Karsten Rindom Catering ApS skal
opsiges pr. 1. juli 2007. Der optages her-
efter forhandlinger med mulige forpag-
tere herunder Karsten Rindom Catering
ApS, hvis han er interesseret, med afsæt
i den økonomiske ramme der fremgår af
Søren Kornums brev af 29/3-2007.

3. Eventuelt
Jan Passer Lange fremlagde en frem-
skrivning af klubbens økonomi baseret
på de første 8 måneders regnskab til ori-
entering for bestyrelsen. Bestyrelsen drøf-
tede på den baggrund nøgletallene for
det forventede 2007 regnskab og besty-
relsen vil nøje følge den videre udvikling
i klubbens økonomiske situation. Søndag den 23. september 2007 er der skonnerttur på Øresund

Klubben har chartret en tremastet bramsejlsskonnert, nemlig ”Maja” af
Helsingør, som vil tage os ud på en sejltur på Sundet.

Mødested: Amaliehaven, København K
Mødetid: Kl. 9.30 Afsejling Kl. 10.00
Hjemme: Kl. 15.00 (forventet).
Medbring: Sejltøj og godt humør. Redningsveste er ombord.
Tilmeldingsfrist: Forhåndstilmelding er ikke nødvendig, men udvalget ser

selvfølgelig meget gerne, at man tilmelder sig snarest muligt.
Betaling: Kr. 125.- per person.

Betales til en repræsentant for turudvalget i løbet af turen.
Spisning: Mad og drikke skal købes ombord (madpakker uønskede).

Der skal forudbestilles mad ENS for hele selskabet, så det bliver
til skipperlabskovs med rødbeder, purløg, rugbrød og smør, til
Kr. 89. Snaps, fadøl, vand m.v. kan købes til almindelige restau-
rationspriser.

Tilmelding: Til E-mail: janplange@get2net.dk
Telf.: 36907437 eller til kontoret.

Deltagere: Mellem 40 og 70 personer.

Klubbens stander sætter vi på fokkemasten – og så går det ellers af sted ud
på Sundet.

På gensyn, Turudvalget

Skonnerttur på Øresund

Maja for fulde sejl
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Fuld
aktivitet i
”Havn og
Plads”

Havneudvalget er godt i gang med arbej-
det , vi er ved at have overstået ferie-
perioden, og opgavefordelingen mellem
medlemmerne af udvalget er på plads.

Havneudvalget består af følgende
medlemmer:

Peter Ramlau-Hansen, Jørgen Clausen,
Jesper Schlichter, Leif Vinghof, Svend
Fischer, Poul Erik Andersen, Finn Han-
sen og Flemming Hansen

Jeg vil gerne her benytte lejligheden
til at sige mange tak for den store ind-
sats der blev ydet af vore medlemmer
der var aktivt og positivt engageret i
hele den proces der fik landsiden af vort
VM  X99 til at fungere til alles udelte
glæde og tilfredshed. Det var en fornø-
jelse at arbejde sammen med jer, og uden
jer havde vi ikke nået det flotte resultat.

Havneudvalget iværksætter en gennem-
gribende oprydning på sydmolen for at
skaffe plads til mange flere af vore stati-
ver til bådene.

Vi gennemfører ligeledes en hoved-
oprydning på pladsen, for at kunne ind-
rette landpladsen til klubbens egen båd-
håndtering. Disse projekter bliver sat i
gang den 1. september og kører på til vi
er færdige. Vi har fået vores nye truck til
bådvognen og det har gjort behovet for
manøvreplads væsentligt mindre, og
håndteringstiden væsentlig kortere.
Dette er første skridt til at få systemet
til at fungere som det var meningen ved
anskaffelsen.

Næste skridt er at lave nogle modifi-
kationer på vognen, der gør det meget
lettere at håndtere både med mindre
dybgang og undgå trykskader fra bære-
puderne, ligesom vi ikke kommer uden
om at tale om stativer og bukke som
egner sig væsentlig bedre til vort system.
Dette emne vil blive uddybet på vort
medlemsmøde den 27-8-07.

Vores egen bådhåndtering skal som en
selvfølgelighed fungere når klubbens
medlemmer har fri og vi vil ganske al-
vorligt forsøge at bemande systemet i
overensstemmelse hermed. Hermed er
lagt op til debat med medlemmerne om
den fremtidige bemanding af havnen.

I forbindelse med det store oprydnings-
arbejde vil alt materiel og stativer, der
ikke er afmærket klart og tydeligt med
medlemsnr. blive bortskaffet fra klub-
bens område.
Af andre tiltag i efteråret kan nævnes:
- Udvidelse af snedkerværkstedet ved
slæbestedet med de rum der ligger umid-
delbart bag ved det nuværende værk-
sted.
- Regulering af jollebroen hos juniorerne,
så den bliver frigjort fra land.
- Gennemgribende oprydning at mate-
rielgård og klubbens værksted.
- Hævning og bortskaffelse af sunkne og
ejerløse/efterladte både på havnens om-
råde.
- Rep af slæbestedsvogn og servicebro.
Hen over denne sommer har vi været på
eftersyn både på pladsen og på broerne.

Dette har ført til nogle overraskende
resultater i form af ikke udnyttet kapa-
citet på vore bropladser, ligesom der er
konstateret rigtig mange både i havnen
der enten er anonyme uden nogen form
for afmærkning der knytter dem til vo-
res klub eller mangelfuldt afmærkede
uden årsmærke. Vi beder vore medlem-
mer bringe dette i orden. Vi bruger me-
get unødvendig tid på udredning af ejer-

forhold, og på at sikre at vi har orden på
vore broer og bådpladser.

Vi har i år på forsøgsbasis været ude
på broerne på en daglig aftentur for at
sikre at klubben får de havnepenge/
gæstelejer ind der er mulighed for. Dette
arbejde kom vi desværre på grund af ar-
bejdspres med andre opgaver først i gang
med den 11/7, men det vil alligevel give
os et materiale vi kan evaluere på, idet
der er ført rapporter for hver dag.

Vi beklager hvis nogle af vore med-
lemmer har følt sig forulempet af vores
skiltning på deres både.

Det er ikke muligt at lave en registre-
rings/oprydningsproces som den vi har
været igennem, uden at lave nogen fejl.
Men vi tør godt love at det har tjent et
godt formål. Og vi tør også godt love at vi
vil begå endnu flere fejl inden vi er nået
igennem hele havnen.

Med venlig hilsen
Peter Ramlau

Referat af møde i
Havneudvalget
den 11.6.07

Deltagere: Peter Ramlau (PR) - Flem-
ming Hansen (FH) - Poul Erik Andersen
(PEA) - Jesper Schlichter (JS) - Svend
Fischer (SF) - Leif Vinghof (LV) - Jørgen
Clausen (JC)
Afbud: Finn Hansen (FiH)

Dette møde er det første efter valget af
ny bestyrelse og etablering af et nyt
havneudvalg og derfor brugt til at tilret-
telægge den fremtidige struktur og ar-
bejdsform i udvalget:

Velkomst og en kort præsentation af ud-
valgets medlemmer.

a. Enighed om at de enkelte medlem-
mer påtager sig at udarbejde løsnings-
forslag til opgaver i relation til faglig
kompetence og påtager sig styring af disse
når der anvendes pligtarbejde til
udførelsen af  opgaven. Listen over disse
opgaver ser foreløbig således ud:

- Skriftlig indkaldelse til pligtarbejde
etableres (PR)
- Generel oprydning og havearbejde  (PR)
- Omrokering af plads til klubbens båd-
håndtering. Anbringelse af stativer.(LV-
PR)
- Intern udvidelse af værksteder ved
slæbestedet .(JC)
- Flydebro i juniorafdelingen (JC-PEA)
- Hovedoprydning i materielgård og klub-
bens værksted (FiH)
- Hovedoprydning af Sydmolen af vege-
tation og stativer( Niels Pedersen) ikke
medlem af  HU.
- Alt el-arbejde på havn og plads føres i
journal (FH)

••••• BådkalecheBådkalecheBådkalecheBådkalecheBådkaleche
••••• HynderHynderHynderHynderHynder
••••• SprayhoodSprayhoodSprayhoodSprayhoodSprayhood
••••• BompresenningBompresenningBompresenningBompresenningBompresenning
••••• Bøjler + beslagBøjler + beslagBøjler + beslagBøjler + beslagBøjler + beslag

Erik MortensenErik MortensenErik MortensenErik MortensenErik Mortensen
Kirstinehøj 25 B, 2770 Kastrup
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Debat-siderne
Om restaurationen:
Jeg læste at nogen medlemmer mente
at restauratøren betalte for lidt .Nu er
han i midlertid sagt op og 1 januar står vi
sikkert uden nogen ny. Denne restaura-
tion er kendt mile bredt i indland som
udlandet. Skulle han have betalt for lidt
, måtte det vel være op til en bestyrelse
,i dialog med restauratøren og komme
til en økonomisk ordning ,  som begge
parter økonomisk kunne leve med .Vi
ved hva vi har efter ca 10 år , men vi ved
ikke hva vi får. Mange medlemmer er
glade for denne restauration , så nye be-
styrelse , prøv at få en dialog  .Det er for
enkelt bare at sige opp en restauratør.

Erling Lundsbjerg

Tak for kaffe!
Jeg synes, at det er meget ærgerligt, at
kontrakten med restauranten er opsagt.

Jeg har altid nydt at komme i restau-
ranten! Karsten har formået at opbygge
en restaurant, der fører ordentlig kvali-
tet til prisen, hvilket heldigvis betyder
mange mennesker på havnen – og vi er
velkomne i vores sejlertøj eller
termodragter. Tidligere har andre re-
stauratører - uden større held – forsøgt
at drive spisested i vort klubhus.

Er bestyrelsens mål at opnå langt mere
end markedsprisen for lokalerne? I givet
fald (men så bliver vi nok væk) må vi
som medlemmer også forvente at skulle
betale langt mere end markedspris for
vore måltider. I hvert fald hvis lokalerne
skal udlejes til en restauratør, der har
orden på både moms-, løn- og ansættel-
sesforhold. Ifølge pressen er der rigelig i
netop restaurationsbranchen, der ikke
har styr på disse sager. Det kan vi som
sejlklub jo på ingen måde stille lokaler
til!

Er Hans Brædders tal i LN nr4 2007
vedr. lokalelejen korrekte, er det en vars-
ling om lejestigning på mindst kr.
375.000 årligt, der er den direkte årsag
til opsigelsen. 375.000 der ender direkte
på bundlinien – eller mindre i Karstens
lomme. Få kan eller vil acceptere sådan
en lønnedgang. Men der har vel også væ-
ret en skjult dagsorden?

Er det ikke vor ny formand, der har
skrevet i LN, at vi har meget mere brug
for et marketenderi? Hvem kunne I fore-
stille jer, der ville drive et sådant foreta-
gende? Jeg formoder, at kundegrundlaget
kun er de få, der bor på havnen og nogle
gæstesejlere, for mon ikke de fleste an-
dre gør som jeg: Smutter forbi Netto på
vej til båden.

Restauranter i mange sejlklubber la-
ver mad som Karsten: Noget der gør det
ud for et måltid mad, altså en hel del
over det parisertoastniveau man dog også
kan finde på visse havne. Andre steder
kan man møde en fin restaurant, men
hvis man vælger at bruge sine penge på
båd, så har almindelige lønmodtagere
bare ikke råd til særlig ofte at købe et
måltid mad der. Min erfaring er, at sejler-
tøj ikke overholder dress-koden disse ste-
der. Er det hvad vi ønsker i vor klub? Nej
vel - men huslejen: Den er nok i top.
Kald dog den opsigelse tilbage – og lad
være med at tro, at vore lejere bare kan
dække de huller, der kommer i et bud-
get, når medlemmerne ikke vil betale
mere i kontingent!

Med venlig hilsen
4300 Erling Pedersen

X99 VM & strøtanker om hverda-
gen i Lynetten
Hermed et par betragtninger i al almin-
delighed om VM. Man må sige at VM løb
af stablen med bravour, det gik uden den
store tumult, og med stor tilfredshed for
vores gæster. Der blev også lagt et stort

- Oprydning og bortskaffelse af uafmær-
kede ukurante stativer (JS).
- Afmærkning af alle både på land med
årsmærke og medl.nr. (PR)
- Spuleplads iflg. GF beslutning. (SF-LV)

b. Etablering af opkrævning af gæste-
leje på broerne .
Denne opgave skal iflg. bestyrelsesbe-
slutning varetages ved hjælp af pligt-
arbejde.

HU medlemmer påtager sig i denne
forbindelse 1 weekendvagt i højsæsonen
som back-up for opkræverne og er syn-
lige på havnen. Datoer for disse til PR.
Beskrivelse af denne funktion udarbej-
des af PR.

c. Redegørelse i dækmole-sagen. Kravet
mod klubben er nu på kr 50.000 for trans-
port af sten. Klubben ønsker ikke at be-
tale dette beløb, da vi har haft øgede
omkostninger af samme størrelse som
følge af konkurs hos Kbh. Dykkerentre-
prise.

d. Andre ønsker /ideer: skraldestativ på
mastepladsen, ny type rød-grønne skilte
på bropladserne, rengøring 1 gang ugent-
lig på værkstederne ved slæbestedet.

Næste møde mandag den 13-8-07 kl.
18.30.  Afbud til kontoret senest kl. 12.00

Referent: PR

Hvis du kommer i en nødsituation er det
godt at vide, at der findes forskellige
redningstjenester. Nogle disse er officielle
myndigheder, andre er frivillige fartøjs-
beredskaber, som organiseres af klubber
under Dansk Sejlunion.

Disse frivillige fartøjsberedskaber an-
vendes af søredningstjenesten ved efter-
søgning og redningsopgaver i en klubs
eller en havns nærmeste farvand.

For alle fritidssejlere er det betryg-
gende at vide, hvilken hjælpetjenester
der kan blive sat ind i en eftersøgnings
og redningsopgave.

Fartøjsberedskabet er til rådighed for
lokale og nationale myndigheder og le-
des af disse myndigheder efter retnings-
linjer fastsat af SOK.

Deltagerne i et lokalt fartøjsberedskab
er frivillige og lønnede.

Alle fartøjer skal være udstyret med
VHF radio - 2-3 tæpper – Nødhjælps-
kasse (alm.) Søkort over indsatsfarvand

Fartøjsberedskabet
med koordinater. (Disse udleveres af be-
redskabet.) Søgeprojektør eller kraftig
håndlygte.

Med denne lille information om be-
redskabet håber jeg at mange vil melde
sig til beredskabet.

Spørg dig selv om du ønsker hjælp når
uheldet er ude, hvis ja, så må du også
være villig til at hjælpe andre.

Der vil i starten af september blive
indkaldt til informationsmøde i bered-
skabet, så vi kan få opdateret alle oplys-
ninger på eksisterende medlemmer af
beredskabet og forhåbenlig mange nye
medlemmer.

Send eller aflever bagsiden af dette
blad til kontoret, eller lav en kopi, som
du kan sende eller faxe til klubben.
På gensyn/genhør

Med venlig hilsen
Beredskabet sundet syd

Carsten Ljungberg
20 24 13 13
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set” og en fremadrettet opdatering mod
socialt samvær for medlemmerne, som
nu kan se frem til et klubhus fortrinsvis
for medlemmer med tryk på fortrinsvis
og medlemmer og deres familie/venner
samt gæstesejlere, og ikke skal risikere
at skulle overvære større sammenkom-
ster af svenske husmoderforeninger og
hønseavleres årlige udflugter i vore lo-
kaler.

Dette må siges at være på plussiden,
og sammen med de målrettede tiltag fra
havn og plads via havneudvalgsfor-
manden, hvor man i forbifarten kan
nævne tiltag som: optælling af både på
land sammenholdt med bådpladser i hav-
nen, (dvs. pladser klubben kan få ind-
tægter af, via vinterleje, gæsteleje, låne-
pladser osv.) Yderligere er man begyndt
på kontrol og opkrævning af gæsteleje
på broerne som har medført at der kom-
mer flere mønter i kassen. Samtidig har
kontrollen med års - mærkerne &
medlemsnumrene på bådene givet sig
udslag i en del ”usynlige” ejerforhold og
”glemte” både. Så mangler vi bare at
opleve at alle de mange pligttimer klub-
ben har til gode, nu bliver brugt til alles
udelte glæde og til gavn for vores klub,
og det håber jeg vil kunne ses i løbet af
efteråret.

For husk på at det er det menige med-
lem, det ”tavse” flertal, der betaler for
dårlig ledelse, personalestyring, oplys-
ning mm. På plus siden for havn og plads
kan man ved selvsyn konstatere at en
spirende oprydning er ved at finde sted
via pligtarbejde. Men for at få den fulde
glæde af vores havn, må vi hjælpe til i
det små ved selv at fjerne det stativ, den
malerdåse, det papir ol. Som vi ”glemte”,
da vi kom i vandet, og ”prik” med ven-
lighed din klubkammerat på skulderen
hvis han var glemsom. På den måde kan
vi i fællesskab få en pæn havn fremover.

Med i mine strøtanker er der også mi-

nusser som bestyrelsen ikke kan løse
umiddelbart i forhold til medlemmerne,
eksempelvis de sunkne fartøjer som skal
hæves og dumpes. Men inden da er der
et opsøgende arbejde, som jeg erfarer,
har havneudvalgets fulde opmærksom-
hed PT.

Hvis Disse tiltag som er tilvejebragt af
havneudvalget er sendt videre i syste-
met, hvad jeg formoder de er, så må jeg
som udenforstående medlem spørge hvor
fae´n er havnefogeden henne i den dag-
lige drift på havnen?

I min daglige færd på havnen ser jeg et
slæbested som nu har ligget stille meget
længe!

Hvad kan det mon skyldes ????
Nu vil jeg slutte mine strøtanker med

en tak til bestyrelsen for godt arbejde til
dato.

Medlem nr.1745

arbejde for dagen af mange medlemmer,
både de ”store” hjul i kapsejladsholdet,
og de ”små” men lige så vigtige land-
holdet, med P. Ramlau i spidsen, som
dygtigt styrede slagets gang, om end til
tider med ”fast” hånd. Dette skulle der
også til for at det hele skulle fungere,
lige fra ølvognen over sanitære anlæg til
parkeringsvagter, bådpladser, spisetelt,
kølevognen, til bortskaffelse af dagligt
affald, mm .

De ”tjenende ånder” var der mange af,
lige fra de modige medlemmer som havde
fået den kedelige opgave at styre biler-
nes parkering, og samtidig stå model til
og modtage uartige bemærkninger fra
vore egne medlemmer. Men da vi er en
klub med brede rammer, skal vi også
havde plads til en personlighed eller to
med tilpasningsvanskeligheder.

 Boris Damsgård og undertegnede samt
et par stykker til, havde fået den tunge
opgave at tilsmage og udskænke øl samt
holde det koldt, DET kræver snilde og
karakterstyrke. Og mange gaster og skip-
pere besøgte bemeldte udskænknings-
sted, hvor de samtidigt varmede og tør-
rede sig ved grillen, løgnehistorierne bøl-
gede over pladsen efterhånden som en
tiltagende strøm af ”slotsaftapningen”
vædede de fremmødte ”personligheders”
ganer. Og dem var der mange af, imel-
lem var også ildsjæle ud i kapsejladsens
(for mig) tågede regler og glæder, som
med højrøstet  ildhu bekendt- gjorde de-
res heroiske indsats (i gummibåde)for
deltagernes overholdelse af vedtagne reg-
ler, men vel at bemærke i bølgehøjder
som ikke er set i Nord Atlanten siden
urtiden. Men for alle deltagere uden und-
tagelse så fik vi den væde vi skulle have
i overflod, fra oven, fra neden og indvor-
tes.

På en sejrs-skammel (som sætter det
Græske Apollon- tempel i skygge) slut-
tede kapsejladsen med præmieoverræk-

kelser og hyldest til de vindende både,
alt sammen under indtagelse af en su-
blim middag for alle deltagerne. Så alt i
alt et godt VM, godt skruet sammen, det
kunne vi og vores klub godt være be-
kendt, når det nu skulle være.

Mine strøtanker
Men nu er det blevet hverdag for vor
klub og bestyrelse igen! Ting skal gøres
hist og pist både Upstairs and downstairs
i “vores” klub, mange tiltag fra bestyrel-
sen vil blive upopulære i visse kredse,
både blandt medlemmer og personale,
men vi må huske på, at forrige ”genera-
tioners” ”forglemmelser/forsømmelser”
har efterladt en vanedannende økono-
misk og arbejdsmæssig struktur, som har
givet en økonomisk og social ubalance i
klubben og blandt klubbens medlem-
mer.

Dette bad vi om at få rettet op på, med
valget af den ny bestyrelse, (som gik til
valg på forandringer i klubben), men det
gøres ikke fra dag til dag, ej heller at
rette op på den ”slørede” økonomi.

 Jeg tror og håber at den nye besty-
relse har forståelse for at for bestyrelsen
er det en forretning i million-størrelsen
de administrerer på godt og ondt, for os
andre er det en klub så når forretningen
kører godt, ja så har lubben/medlem-
merne det også godt.

Og med til at forretningen S/K Lynet-
ten kører godt, er effektiv kontrol med
indtægter og udgifter.

Det startede den gl. bestyrelse et sent
forsøg på, ved at fremsende restauratø-
ren i klubben, en lejeforhøjelse, som var
på yderst rimelige betingelser, men som
restauratøren gik i selvsving over og næg-
tede at betale. Derfor havde bestyrelsen
intet andet valg end at opsige kontrak-
ten, (hvad der bliver øffet meget om i de
kredse PT.) Se det var en fremdateret
nedskrivning af udgifterne på ”klubhu-
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Karsten dukkede op, og uden nogen form
for besked, forlod jeg restauranten noget
frustreret, idet det samtidig er klubbens
1100 medlemmer som jeg i dette sam-
menhæng repræsenterer.

I referat fra det ekstraordinære besty-
relsesmøde hvor beslutningen træffes,
fremgår det tydeligt, at Karsten er vel-
kommen til at forhandle en ny forpagt-
nings kontrakt, hvis han er interesseret.

Medlemsorientering
vedrørende opsigelse
af restauratøren!

I forbindelse med den
nye bestyrelses tiltræ-
den, konstaterede under-
tegnede, ved overtagelse
af den tidligere for-
mands dokumenter og
post, at Karsten, via sin
advokat, blankt havde

afvist det, af den gamle bestyrelse frem-
sendte, krav om en 4 årig trinvis stig-
ning af restaurantens forpagtningsafgift
til kr. 400.000 pr. år, mod de nuværende
166.576 kr. pr. år.

Ved sidste Generalforsamling var un-
dertegnede og tiltrædende Klubhus-
formand, af den opfattelse, at dette krav
var godkendt af Karsten.

At kravet ikke var godkendt, forrykker
naturligvis grundlaget, for de udtalelser
der faldt på Generalforsamlingen vedrø-
rende drift af Klubbens Restaurant.

Set i lyset af, at klubbens udgift til
drift af restauranten, langt overstiger den
nuværende forpagtningsafgift, gør dette,
at bestyrelsen var nødt til at handle.
Klub og medlemmer har et dundrende
underskud på denne aftale.

Det har gennem flere år været skif-
tende bestyrelsers ønske at få reguleret
afgiften i trit med udviklingen, dette
har ikke kunne lade sig gøre, angiveligt
fordi Karsten har truet med at sige op,
hvorefter klub og bestyrelse har bøjet af.

Således er afgiften kun steget fra
120.000 kr. pr år i 1998 til de nuvæ-
rende 166.576 kr. pr år.

Dette til trods for at slid og belastning
af klubhuset er mangedoblet gennem pe-
rioden, med store vedligeholdelsesudgif-
ter til følge, som medlemmerne betaler.

Populært kan man sige, at klub og
medlemmer har sponseret og hjulpet
Karsten til en god forretning, hvilket er
rigtig fint, idet jeg aldrig har dyrket jan-
teloven. Men jeg er nødt til at forlange,
at der er balance i de økonomiske for-
hold.

Via mit erhverv er jeg bekendt med
priserne i det Københavnske Restaurant-
miljø, og mener klart, at 400.000 kr. pr.
år i forpagtningsafgift, specielt som kon-
trakten er sammensat, er en meget bil-
lig løsning for Karsten.

 At den varslede forhøjelse ikke kunne
godtages, er naturligvis aldeles utilfreds-
stillende for klubbens medlemmer, og
den bestyrelse der repræsentere dem,
hvorfor beslutningen om opsigelse blev
truffet af en enig bestyrelse.

Fra enkelte medlemmer lyder det:
Hvorfor har bestyrelser ikke blot hen-

vendt sig til Karsten for en forhandling?
Dette er forsøgt:
I varslingen af forpagtningsstigning af

29. marts 2007, afsluttes denne af da-
værende klubhus-formand Søren Kor-
num med. Citat: ”Jeg er naturligvis for-
sat indstillet på, at vi som tidligere af-
talt kan revidere det samlede aftale-
forhold og sammenskrive den nuværen-
de kontrakt med allonger til en ny sam-
let kontrakt, og beder Dem venligst kon-
takte mig for at aftale mødetidspunkt”
citat slut.

Denne opfordring om dialog besvares
med omtalte advokatbrev der blankt af-
viser skrivelsens indhold.

Få dage efter tiltrædelsen som ny be-
styrelse er undertegnede, samt endnu et
bestyrelsesmedlem, på besøg i restau-
ranten for at få startet en dialog med
Karsten. Jeg talte med en tjener og bad
om en samtale med Karsten. Tjeneren
gav Karsten, der var i køkkenet, denne
besked med det samme.

Efter en halv times venten, uden at

Dette referat har været offentliggjort
på alle klubbens opslagstavler siden juni
måned.

Bestyrelsen har endnu ikke udvekslet
et ord med Karsten, hvor vi nok må sige
at bolden for videre dialog i øjeblikket
ligger.

Dette blot en beskrivelse af forløbet i
store træk.

Benny Espenhain
Formand

Igennem de senere år har der uhel-
digvis været en del brande i lystbå-
dehavne forårsaget af bådejernes
brug af el-ovne til opvarmning/ud-
luftning af både. Med Boat Camp-
vent kan dette helt undgås, da den-
ne ikke bruger strøm, men drives
af solens stråler.

Som bådejer kender man det kun alt for
godt. For at undgå, at vinterens fugtige
luft skal skade hynder, gardiner, bøger,
søkort osv. bruger man min. en dag på at
tømme båden og min. en dag på at fylde
den igen med de samme sager. Hjemme
bugner loftet, pulterrummet eller kæl-
deren så af alle disse bådting til stor
irritation. Alternativet er, at man oftest
ulovligt holder båden let opvarmet/
udluftet, bruger fugtposer eller lignende.
Løsninger der enten er farlige eller lidet
effektive.

Firmaet CampVents løsning på pro-
blemet med fugt i båden er et meget
enkelt, men utrolig effektivt affugtnings-
anlæg, som består af en luftsolfanger,
hvori der er indbygget en solcelle og en
ventilator. Når solens stråler rammer
solfangeren, bliver luften i panelet op-

Varm luft i metermål

varmet, samtidig producerer solcellen
strøm til ventilatoren, der så begynder
at snurre, og denne blæser op til 50 m3
varm, tør luft ind i kahytten. Den fug-
tige luft bliver så presset ud gennem de
eksisterende ventilationsriste bag i bå-
den. Princippet er primært udviklet til
sommerhuse, hvor det er meget udbredt,
men findes nu også til såvel camping-
vogne som til både. Denne model desig-
net til både har en særlig opbygning,
som gør at den altid tager forvarmet luft
ind i selve solfangeren. Opfindelsen er
patentanmeldt, og giver en højere virk-
ningsgrad på luftsolfangeren end tidli-
gere kendte principper for opbygning af
luftsolfangere. En anden heldig faktor,
som er med til at gøre anlægget effektiv
som affugtningsanlæg er, at anlægget
kun kører når der er sol på himlen. Når
solen er fremme, er der en lavere luft-
fugtighed i udeluften, end når det er over-
skyet – det betyder at anlægget kun kø-
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Aktivitetskalenderen 2007

August
Søndag d. 26. Tur til Saltholm, Kastrup Ny Lystbådehavn kl. 8:00,

Østersøkredsen
Mandag d. 27 Medlemsmøde i ”Bestikket”

September
Søndag 23. Skonnert-tur

Alle Lynettemedlemmer er velkomne til alle arrangementer.

rer, når det er tør, letopvarmet
luft, der bliver blæst ind i bå-
den. En dag med tåge og fug-
tig luft kører anlægget ikke,
så man får ikke fugtig luft ind
i båden. Denne omstændighed
gør, at man kan holde luftfug-
tigheden i en uopvarmet båd
væsentligt lavere end den er i
udeluften.

Der er faktisk flere solskins-
timer om vinteren end man
tror – f.eks. ligger gennemsnit-
tet i vintermånederne på ca.
50 timers solskin om måne-
den, det vil sige, at anlægget
kører ca. 1½ time dagligt, hvil-
ket er rigeligt til, at få båden
godt ventileret og let opvar-
met.

Dage med høj klar frost er
særlig gode, da luften da er
knastør og anlægget vil da vir-
kelig kunne blæse store mæng-
der tør og varm luft ind i ka-
hytten.

Boat CampVent kan en-
ten monteres med gummi-
stropper, eller med et fast-
monteringsbeslag. Anlægget
kan let monteres på båden,
uanset om båden står på land
og er vinter-overdækket, eller
den ligger i vandet vinteren
over. Er båden ikke overdæk-
ket bruges enten et skylight,
mastehullet eller en frisk luft
ventil. Er båden overdækket
placeres Boat CampVenten
oven på presenningen på en
plade eller lign. og varmen sen-
des ned via et alu flexrør.
Man kan se mere på http://
www.campvent.dk/
boatcampvent.htm, hvor
priser mm. også er angivet.

Referater af generalforsamlinger
Nu foreligger referaterne for alle forårets 3 generalforsamlinger i godkendt
stand. Det er gode, fuldt dækkende referater af 3 aftenlange møder. Det gør
til gengæld desværre så også, at det ville kræve rigtigt mange sider ekstra,
hvis det hele skulle med i dette nummer af Lynette Nyt.

Der blev i forrige nummer af Lynette Nyt bragt 3 meget summariske
referater og det er der sikkert mange, der har nok i, men det behøver man
ikke, at lade sig nøje med. Alle de 3 komplette referater er lagt ud på
klubbens hjemmeside www.lynetten.dk under punktet ”referat”, hvorfra
man kan læse dem eller udskrive dem på papir.

Hvis man ikke har adgang til Internet, kan man gå på kontoret og bede om
et eksemplar af hvert referat.

Georg Niemann
Redaktør
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