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Der gøres status
Generalforsamlingen er traditionelt tids-
punktet, hvor både medlemmerne og i
særdeleshed bestyrelsen gør status over
året der er gået og mulighederne for året,
der kommer.

Hvert udvalg, der er repræsenteret i
bestyrelsen, må gøre status over om det
hele er gået godt nok. Udvalgsformanden
har siddet i sit lønkammer og samlet
godt og mindre godt til en samlet rap-
port. Det er disse rapporter, der udgør
rygraden i dette nummer af Lynette Nyt.

Samlet må man sige, at det blev et
bevæget år 2007. Bestyrelsen kunne ikke
træde sammen før efter hele 3 general-
forsamlinger og mindst halvdelen af be-
styrelsen var nye i denne sammenhæng,
selvom den nuværende bestyrelse repræ-
senterer et anseeligt erfaringsgrundlag i
alle mulige andre sammenhænge.

Som deltager i stort set alle bestyrel-
sesmøder har jeg set megen energi og
engagement, men da også nogle kanter
der har skullet slibes til. I denne status-
stund vil jeg tillade mig at mene at det
går fremad og der er stadig meget poten-
tiale at øse af.

Som redaktør er jeg ikke medlem af
noget udvalg og heller ikke stemmebe-
rettiget medlem af bestyrelsen. Jeg har
haft foreslået, at med den store aktivitet
der nu også sker på hjemmesiden, kunne
redaktøren godt være formand for et
”medie-udvalg” der kunne have haft en
repræsentant i bestyrelsen, men mod-
argumentet var, at redaktøren skulle

være uafhængig af bestyrelsen. Det er jo
da et vægtigt argument, som jeg vil prøve
at leve op til.

Post Danmark skal have lidt oprejs-
ning, idet jeg i sidste leder omtalte, hvor-
dan vi pludselig ikke kunne få vores blad
ud, på den måde som vi var vant til. Det
holder ikke helt stik. Når man benytter
den metode, som vi bruger, hvor der står
PP (Porto Paid) på bagsiden, så kan vi
fortsat få vores blad udsendt, men dog
ikke uden at prisen stiger. Så, hvis vi
senere vil prøve at finde en anden måde
at sende ud på, så skal det nok mest
være for prisens skyld.

Husk, mød op på generalforsamlingen!
Det er der, du kan gøre sin indflydelse
gældende.

Georg Niemann,
Redaktør

Georg@daab.dk
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Bestyrelsens
beretning

Siden den ny bestyrelse tiltrådte sidst i
maj måned 07, er der til i dag sket mange
forandringer i Sejlklubben Lynettens in-
terne forhold.

Al personale samt Forpagter er af for-
skellige årsager stoppet.

Det har naturligvis været en stor op-
gave at løfte, men dags dato ser tingene
rigtig lovende ud.

Bestyrelsen har gennem perioden haft
mandefald, idet vores unge nyvalgte kas-
serer Martin Uhlig måtte forlade sin
post, idet hans arbejdsgiver ikke ville
tillade, at han havde påtaget sig besty-
relsesarbejde som kasserer.

Jan P. Lange blev hovedkulds kastet
ind i stedet som kasserer, og har udført
et stort og flot arbejde.

Så en tak til Jan for en stor indsats lige
op til regnskabsafslutning m.m.

Jan vil gerne forsætte som kasserer,
hvorfor der skal ske en omrokering i Be-
styrelsens sammensætning.

Klubhusformand Henrik Frederiksen
er desværre ikke kommet sig nok efter
sin sygdom, til at kunne varetage denne
post.

Det har naturligvis sat sine spor, såle-
des blev vi nødt til, i år at aflyse Jule-
træsfesten, der dog vil blive genoptaget.

Vores restaurant er i januar blevet
hovedrengjort og malet, således at vi star-
ter det nye år i dejlige omgivelser her.

Der har været afvikling med Karsten
som forløb fint og i en god tone.

Med hensyn til det varslede erstat-
ningskrav fra Karsten har vores Advokat
intet hørt endnu.

Vores nye forpagter par, der hedder
Janni og Frank, er meget medlemsorien-

terede, og vil gerne tilgodese medlem-
merne bedst muligt.

Vi håber i Bestyrelsen at klubbens
medlemmer vil være opmærksomme på,
at vi nu har fine forhold til afholdelse af
private fester, samt at Janni og Frank er
parat med gode tilbud hertil.

Bestikket fremtræder rigtig pænt og
hyggeligt, således at det kan danne en
god og pæn ramme til din familiefest.

Det vil naturligvis være en god hjælp
til vores forpagter, således at behovet for
kunder der komme udefra ikke er så
stort.. Så lad os give vores ny forpagter-
par den håndsretning, at vi bruger vores
restaurant til stort og småt, således at vi
som medlemmer, kan blive serviceret på
en god måde fremover.

Sejlklubben Lynetten havde i 2007 den
glæde at være vært for VM for X99 både.
Der var en stor udfordring for vores
Kapsejladsudvalg samt Havn og Plads-
udvalg, der i samarbejde fik sammensat
et flot tilrettelagt stævne. Det blev et
arrangement, som klubben løftede rig-
tig flot.

Der skal lyde en stor tak til de med-
lemmer, hvoraf flere havde ofret en uges
ferie for at kunne hjælpe med til at af-
vikle dette stævne på en måde, vi kan se
tilbage på med stolthed.

Vejret var ikke til tøsedrenge, men på
trods af dette, var stemningen på havnen
og vandet fanden i voldsk og i top.

Midt i travlheden har vores personale
af forskellige årsager sagt deres stillin-
ger op.

I den forbindelse vil jeg rette en spe-
ciel tak til Mogens, der gennem mange
år har haft sin gang på havnen, til glæde
for mange medlemmer. Men han ønskede
nu at gå på efterløn.

Dette har medført at der nu kunne
ændres på personalestrukturen og drift.
Driftlederstillingen som vi har kendt den
gennem mange år, er nu bortskaffet.

Ansvarsområderne er opdelt således
at Bonna Madsen er ansvarlig for konto-
rets samlede drift, dog minus styring af
pligtarbejde og pladsrokering.

Den ny havnemester har som normalt
ansvar for de ydre områder, samt styrin-
gen af pligtarbejde og pladsrokering.

Dette giver flere fysiske timer på hav-
nen end tidligere.

I overgangen indtil driften er på plads
igen, her vi indsat Peter Ramlau som
midlertidig havnemester på kontoret.

Dette har medført at vi valgte at stoppe
projekterne på havnen, som så genopta-
ges til foråret.

Men på trods af dette, er der udført
store oprydningsarbejder og strukture-
ring af landpladserne, et arbejde der ikke
er afsluttet endnu.

Derfor en tak til havneudvalget og spe-
cielt dets formand Peter, der har ofret
energi og tid langt ud over normale græn-
ser.

Til vores bådhåndtering er der ind-
købt et større antal bukke, samt spe-
cielle opklodsninger til både uden køl,
således at vi i dag kan håndtere næsten
alle bådtyper.

Vi kan med glæde konstatere at flere
og flere medlemmer vælger vognmand
fra til fordel for vores ny søjlekran.

Jeg vil samtidig benytte lejligheden
til at sige tak til de indkaldte pligt-
arbejdere. Der er ydet et stort arbejde
med at bringe vores havn til sin nuvæ-
rende standard. I øvrigt henviser jeg til
Havneudvalgets årsberetning.

Vores nye havnemester Søren
Schlichter, som mange medlemmer ken-
der, er tiltrådt d. 01 02 08.

Søren brænder for at klubben skal køre
som på skinner, og er parat til, i samråd
med Havneudvalget, at yde en stor ind-
sats for at komme videre med projekterne
på havnen.

Så velkommen til Søren.

På et medlemsmøde blev jeg spurgt
om hvordan jeg mente regnskabsåret ville
blive. Jeg forventede et lille plus på bund-
linien. Dette blev dog til et lille minus.

Dette skal ses i lyset af, at der ved
regnskabsårets afslutning, burde have
været udarbejdet 35 havnepladskontrak-
ter til en værdi af ca. 400.000.- kr. Dette
potentiale vil naturlig gavne næste regn-
skabsår.

Vores kasseflow har i perioden aldrig
været i minus, og resultaterne af den
styring vi nu har på havnepladserne, samt
den styring vi nu har på kontoret, vil
først ses i det ny regnskabsår, hvorfor vi
her regner med et godt positivt resultat.

Slutteligt vil jeg nævne vores ny
Hjemmeside, og i den forbindelse rette
en tak til vores Webmaster Lars for et
flot stykke arbejde.

Hjemmesiden fremtræder i et mere
moderne look, og jeg vil bede medlem-
merne om at bruge siden, idet informa-
tioner her kan være vigtige, fx hvis vej-
ret driller, vil der være info her om be-
hov for tilsyn med jeres både.

Der er ingen tvivl om, at siden vil være
et godt sidestykke til Lynettenyt, idet
info er ude hos medlemmerne samme
dag.

Så brug siden, gør det til rutine, når
du er på nettet, at slå den op, alt nyt vil
være på forsiden!

Men brug også siden som debatforum
og gør den levende og attraktiv at an-
vende.

Venligst
Benny Espenhain
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Tilbageblik på 2007
i juniorafdelingen
Året har, som de forrige år, været fuldt
med mange forskellige aktiviteter. Akti-
viteter som i stor udstrækning allerede
er blevet beskrevet i tidligere udgaver af
LynetteNyt dels af undertegnede dels af
juniorerne selv, og skal derfor ikke be-
skrives her.

Vi har i år måtte sige farvel til et par
rigtig gode juniorer pga. deres fremti-
dige skolegang/uddannelse. Vi, der er til-
bage, ønsker dem held og lykke frem-
over og håber I kikker forbi til en tur på
vandet en gang imellem.

Vi har i år haft mange ”gæstesejlere”
med på vandet, hvilket heldigvis har be-
virket, at vi også har kunnet sige vel-
kommen til nye søde juniorer. Nogle af
”gæstesejlerne” har været lige unge nok,
men vi håber, at vi ser nogle af dem i den
kommende sæson.

På trænersiden har vi været hårdt pres-

set i år. Størstedelen af
sæsonen har vi kun kunnet
mønstre 2-3 trænere pr.
træning/tur, hvilket er lige
i underkanten, når der skal
trænes i tre jolletyper, yng-
linge plus gives ekstra op-
mærksomhed til de fremmødte og ofte
uøvede gæstesejlere. Klaus, Marie og
Ruth har af forskellige årsager (bygning
af hus, rejser mm.) haft nok at se til
andet steds, og selvom vores nye træner
Karsten er rigtig god og vellidt, har han
ligesom os andre kun to hænder. Så lige
nu ser det desværre ud til, at en øgning
af antallet af juniorer ikke kun afhænger
af, hvor mange juniorer vi kan tiltrække
og fastholde, men at vi er for få hænder
til at kunne håndtere en større gruppe
aktive juniorer end nu. Vi vil derfor me-
get gerne have flere trænere til junior-
afdelingen, så vent ikke – skriv, mail
eller ring allerede i dag!

Følgebådene har været en stor tids-
røver og har på trods af flere mekaniker-
besøg givet sikkerhedsmæssige proble-

mer hele sæsonen 2007 for både junior-
og kapsejladsafdelingen. Der arbejdes på
at få bådene brugbare og pålidelige til
den kommende sæson. Vi siger tak til
Bjarne (Babuska) for at påtage sig denne
opgave.

Årets sponsorater har været af et mere
beskedent omfang end sidste år, men sta-
dig haft stor betydning for vores afde-
ling. En stor tak til nedenstående spon-
sorer for de bidrag, som har medvirket
til, at Lynettens juniorafdeling er blevet
og fortsat kan blive endnu bedre:
Amagerbankens Jubilæumslegat af 14.
januar 1978 med kr. 4.000. Neil Pryde
Sails for præmier til årets junior-
klubmesterskab. Restaurant Lynetten v/
Karsten Rindom for sandwich til junio-
rerne hver onsdag i sejlsæsonen.

De nye joller er blevet brugt flittigt
hele sæsonen. De 6 zoom8-joller er næ-
sten alle på vandet hver gang der sejles.
Hvis én zoomsejler har været forhindret,
har der blandt opti-sejlerne været én/
flere, som gerne tog en tur i en zoom. Et

Årets
Lynettesejler?
Som en almindelig og rigtigt god tradition i vores sejl-
klub udnævnes hvert år en ”Årets Lynettesejler”.

Kender du et medlem, som du mener, har gjort sig for-
tjent til denne ærestitel, skal du indgive oplysninger på
driftskontoret om hvorfor du mener det skal være vedkommende, samt navn og
medlemsnummer på vedkommende og dig selv.
Bestyrelsen vil så træffe det endelige valg.

 Venligst 
Benny Espenhain

Formand

godt bevis på, at satsningen og indkøbet
af zoom8-joller frem for flere optimist-
joller, er den rigtige vej for os.

E-jollerne og Ynglingene har dels pga.
klubbens økonomiske situation dels pga.
trænersituationen ikke fået de for 2007
planlagte ansigtsløftninger. Bjarne har
også her meldt sig på banen og vi håber,
vi med hjælp fra forældre og andre vil
kunne gennemføre planerne i 2008, så-
ledes at de lidt ældre juniorer fortsat vil
vælge at sejle fra vores juniorafdeling.

Aktivitetskalenderen for 2008 er pt.
under udarbejdelse, men vil sandsynlig-
vis indeholde svømmehalstur, pinse-
arrangement mm. sammen med ung-
domsafdelingen i SSF, teoriundervisning
og træning, weekend/sommertur, til- og
afrigning, klubmesterskab, forældre-
sejlads mm..

En stor TAK til juniorudvalget, junio-
rer, forældre, og alle andre som har hjul-
pet/deltaget i 2007 for et godt og begi-
venhedsrigt år og på gensyn i 2008.

Lena Skov Andersen, Juniorleder

Fra Mariager Fjord (foto: Georg Niemann)
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Den 21. maj 2007 valgte
klubben ny bestyrelse.

Den første udfordring
meldte sig meget hurtigt
derefter. Et konkursbo
efter en entreprenør, som

klubben havde en lavet en aftale med
om transport af sten til den sydlige dæk-
mole i vores indsejling, havde rejst et
krav mod klubben om betaling af kr.
65.000 for denne ydelse. Af ukendte år-
sager havde klubben nægtet at betale
for denne transport. Efter meget tov-
trækkeri og efter råd fra klubbens advo-
kat, lykkedes det at lave et forlig mod
betaling af kr. 26.000.

Sammensætning af et havneudvalg,
som kunne og ville trække i arbejdstøjet
var næste punkt. Dette lykkedes over al
forventning og udvalget gik straks i gang
med at formulere de hovedopgaver der
skulle tages fat på i resten af 2007.

Ind imellem kom så forberedelserne
til VM- X99, hvilket også krævede en vis
logistisk indsats fra havn og plads. Vi
havde i dette forløb ca. 20 frivillige hjæl-
pere med på denne side af arrangemen-
tet, til varetagelsen af alle de mange
forskellige opgaver, der tilsammen
gjorde, at landsiden virkede optimalt.

Jeg vil gerne benytte denne lejlighed
til at sige alle vore hjælpere tak for den
store indsats I gjorde. Uden Jer havde
det ikke kunnet lade sig gøre.

Det blev jo som bekendt hverdag igen,
og de mere havnerelaterede opgaver
trængte sig på. Det første var en gen-
nemgang og registrering af alle både på
land, og herreløse ukendte både. Dette
var en særpræget oplevelse, hvilket af-
slørede, at 90 både +9 herreløse ikke
ville komme ud at sejle i 2007. Opgaven
bestod nu i at udnytte dette potentiale

til indtjening for klubben, idet de fleste
af disse både jo også repræsenterer en
havneplads. For første gang i mange år
var medlemmer af klubben ude at op-
kræve gæsteleje på vore broer, som fri-
villigt ulønnet arbejde. Dette var en så
positiv oplevelse på alle måder, at dette
initiativ skal fortsætte. Mange tak til
Joysana Kruger for alle de mange trave-
ture op og ned ad broerne.

Disse ovennævnte tiltag lykkedes i et
begrænset omfang, men vi måtte erkende
at vi kom for langt hen på sæsonen, til at
det for alvor kunne mærkes. Vi måtte så-
ledes i oktober måned af flere forskellige
årsager sige farvel til vores driftsleder.

Ud over dette afslørede arbejdet på
havnen et særdeles afslappet forhold til
påsætning af årsmærker, klubstandere,
bådnavn, hjemsted, og ikke mindst brug
af vore RØD/GRØNNE SKILTE, når man
ikke er hjemme på sin plads. 75% af vore
medlemmer sætter ikke deres skilt på
grønt, når de ikke er hjemme, eller også
sidder deres skilt skruet fast på rødt,
eller også er der slet ikke noget skilt.

Jeg skal gøre opmærksom på at alle
vore medlemmer har, da de fik en havne-
pladskontrakt, fået en rekvisition til gra-
tis at kunne afhente en klubstander og
et FRI-OPTAGET skilt til pladsen.

Dette kan vi simpelthen ikke være
bekendt, idet jeg går ud fra, at man gerne
selv vil finde et grønt skilt, når man
kommer til fremmed havn.

Havneudvalget vil i det kommende år
fremkomme med forslag til afhjælpning
af disse knaster.

Så kommer vi frem til sæsonen for
pligtarbejde. Klubben genoptog i år den
ganske udmærkede skik at indkalde vore
medlemmer skriftligt, med korrekt var-
sel til udførelsen af planlagte opgaver.

Resultatet af disse øvelser var mere
nedslående end forventet og afslørede et
særdeles tilbagelænet forhold til ordly-
den af havnepladskontraktens bestem-
melser på dette punkt. Dette vil ud-
mønte sig i indbetaling af ”frivillige”
bidrag til klubbens økonomi.

Alligevel lykkedes det at komme et
stykke af vejen med de opgaver, havne-
udvalget havde sat sig som mål. Lad os
nævne:

Rep. af broer, rydning af beplantning,
rydning af herreløse effekter på land-
arealet, oprydning af klubbens værksted
og materielgård, renovering af snedker-
værksted, renovering af slæbestedsvogn,
renovering af metalværksted, renovering
af lys ved og i klubhusene og slæbested,
ændringer på juniorbroen, hævning af
sunkne både, bortskaffelse af herreløse
og/eller forladte både.

Ikke alle disse opgaver er færdige, men
de er godt på vej.

Den 30. november tog vi så afsked med
vores mangeårige havneassistent Mogens
Jædig. I den periode, jeg som formand
for havn og plads, nåede at arbejde sam-
men med Mogens, lærte jeg ham at
kende som en loyal og pligtopfyldende
medarbejder, der løste sine opgaver på
god og konstruktiv vis, og altid hjælp-
som. Og så blev han rigtig god til at køre
vores bådtransportvogn. En evne jeg
havde ønsket mig, at vi kunne udnytte
på undervisningsniveau.

Så kommer vi til bådhåndtering og søj-
lekran. Der skete desværre det eneste,
der ikke måtte ske, at vores store kran
kom til skade ved en brand i en båd, der
hang i kranen. En brand, som efter al
sandsynlighed blev forårsaget af en el-
kabeltromle der smeltede ned og satte
ild i inde i båden. Dette skete den 12.
oktober, og vi var først køreklar igen 7
uger senere. Dette forløb afslørede nogle
problemer med levering af reservedele

til kranen, som vi i havneudvalget finder
utilfredsstillende, ligesom et problem
med kondensdannelse indvendig i tår-
net, der står uden overfladebehandling
og uden egentlig ventilation i tårnet.
Disse sager vil vi drøfte med leverandø-
ren af kranen snarest muligt.

Driftstoppet skabte nogen tumult i
opstillingen af vore både på pladsen, idet
der nu skulle bruges vognmand, hvilket
ikke helt stemte overens med klubbens
egne planer for opstilling af bådene. Det
lykkedes dog alligevel at få et nogen-
lunde resultat.

Da vi kom i gang igen efter rep. den
28-11, nåede vi alligevel at tage 50 både
op med vort eget grej, inden vi lukkede
ned for julen. Også her vil jeg gerne sige
tak til de to frivillige hjælpere, der bar
os igennem denne periode, nemlig Flem-
ming Saek og Helge Henriksen. De vare-
tog ved siden af bådhåndteringen alle de
gøremål der er, når vores havn skal luk-
kes ned for vinteren.

Vi ser frem til, på sigt, at kunne danne
et fast team af frivillige medlemmer til
bådhåndteringen, der kan aflaste vort
personale under ferie og fridage. Der teg-
ner sig på nuværende tidspunkt nogle
rigtig gode muligheder med Flemming
og Helge som ankermænd i dette team
og naturtalenter i omgangen med grejet
og bådene.

Der er nu indkøbt styroporklodser til
afsætning af både med lav dybgang. Hvor-
dan det foregår, kan ses ved legepladsen
ved bro 5, hvor der er opstillet både på
disse klodser. Der arbejdes på at finde
løsninger til afsætning af bådene i bun-
den af bådvognen, så vi ikke udelukkende
skal løfte på bådene med kølen hæn-
gende frit. Klubbens indkøbte ”Ameri-
kaner Bukke” er blevet et tilløbsstykke,
og flere og flere af vore medlemmer bru-
ger disse i forbindelse med vor egen båd-
håndtering.

Status fra havneudvalget
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Og så lige den med parkeringen af pri-
vatbiler: Dette er et kæmpeproblem i
bådhåndteringen, som hindrer os i at
bruge vores landplads optimalt.

Havneudvalget omgås med planer om
til næste efterår, på skift, at lukke en del
af pladsen for parkering. Dermed er vi
også færdige med ”her plejer jeg at stå om
vinteren”, da det så udelukkende vil være
havnens personale, der anviser plads til
båden, uanset om den køres af vognmand
eller os selv, lige som ”reservation” af

plads vil være historie. Vi er nødt til at
gøre det på denne måde, hvis vi skal be-
vare det privilegium, at kunne blive søsat
individuelt, når vi ønsker dette.

Til slut lidt talgymnastik: Vi har i år
tegnet 17 skurkontrakter og har ingen
ledige. Der er tegnet 32 havneplads-
kontrakter, og vi har efter sidste kontin-
gentindbetaling den 22. oktober, 48 le-
dige pladser og 76 medlemmer på vente-
liste til plads. Ventetid på pladskontrakt
er 12-18 mdr. afhængig af størrelse.

20 medlemmer skal betale hver kr.
4000 for ikke at møde til pligtarbejde,
svarende til ydelsen af arbejdstimer (20
timer a kr. 200) i et kvartal. Vi har kørt
40 tons gammelt jern væk i form af skrot
fra landarealet samt 5 store containere
med møre træstativer.

Med venlig hilsen
Peter Ramlau, Havneudvalgsformand

Året 2007 var på kapsejladsområdet et
spændende år for Sejlklubben Lynetten.

Den største begivenhed var uden tvivl
VM for X99 i uge 27:

39 tilmeldte X99 både fra 6 nationer –
gennemførte 11 sejladser på 5 dage.

Mere end 50 Lynettemedlemmer bi-
drog til at gøre stævnet til en god ople-
velse for sejlerne på land så vel som på
vandet – endnu engang tak for jeres store
indsats.

Mere end 300 sejlere med familie og
venner deltog i stævnet! Der udover ak-
tiviteterne på vandet også omfattede et
spændende besøg på Københavns Råd-
hus.

Eneste minus ved stævnet var vejret:
den vådeste uge i hele 2007 og vind op
til stormede kuling.

X99 Verdens-
mester 2007
blev den tyske
båd Baltic Bay
Laboe med
skipper Chri-
stian Soyka som
skipper.

Aftenmatch
Der er gennem-
ført 17 aften-
matcher og et
klubmester-
skab bestående
af 4 sejladser.
Deltagelsen har
været på nogenlunde samme niveau
som foregående år.

Mærsk cup
Traditionen tro var vi igen med til at
gennemføre Sejlklubben Syvstjernens
klubmesterskab – vi stiller med dom-

Årsberetning Kapsejlads
merbåd og en gummi-
båd samt besætninger.
Et hyggeligt stævne der
altid følges op med en
god fest.

Amagercup
Sejlklubben Lynetten var i 2007 også
vært for Amagercup stævnet, der afvik-
les i samarbejde med de øvrige Amager
klubber: Dragør, Kastrup og Sundby Sejl-
forening. Dette samarbejde fortsætter og
udvides i 2008.

Snecup
Traditionen tro afholdtes SneCup 2. ju-
ledag med en håndfuld store og små sejl-
både og tilhørende friske besætninger.

Fra udvalget
Bo Sørensen har valgt at forlade kapsej-
lads med udgangen af 2007 efter en lang
årrække som både kapsejladschef og
menigt medlem. Bo har gennem årene
ydet en arbejdsom og engageret indsats.
Senest som stævnleder for VM X99. Vi
takker Bo for hans mangeårige arbejde.

Vi er stadig 6 tilbageværende med-
lemmer af kapsejladsudvalget, men vi
hører meget gerne fra medlemmer, der
også har lyst til at deltage i kapsejladser
”for enden af startlinien”.

Med venlig hilsen
Rahlf Nielsen, Kapsejladsudvalget

Følgende medlemmer skal have 25 års
nålen på Generalforsamlingen 2008:
Medlem nr.:
2110 Michael Tagemose
2112 Benny Krogsgård
2115 Steen Christensen
2173 Lars Kleinschmidt Hansen
2203 Knud Otto Thorup
2218 Mona Venlov
2233 Jeppe Stigsen
2247 Charles Pedersen
2256 Ernst Madsen
2257 Bjørn Rothhausen
2261 Klaus Thomas Barfod
2274 Frank Pedersen
Klubben vil gerne benytte lejligheden
til at sige tak for det mangeårige
samarbejde og ønsker Jer mange gode
sejleroplevelser i fremtiden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

25 års-nålen
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Hvem var Jesus?
Der findes tre beviser for, at Jesus var Mexicaner:
- Han hed Jesus
- Han var tosproget
- Han blev altid generet af myndighederne

Men der findes også belæg for, at han var Irsk:
- Han giftede sig aldrig
- Han fortalte altid historier
- Han elskede at være ude i naturen

Samtidig findes der tydelige indikationer af at Jesus var sort:
- Han kaldte alle for „broder“
- Han kunne lide gospelmusik
- Han kunne ikke få en retfærdig rettergang

Tre stærke fakta taler for at Jesus var Italiener:
- Han gestikulerede når han talte
- Han drak vin til alle måltider
- Han var sikker på at hans mor var jomfru, og moren var sikker på at
han var Gud.

Men yderligere fakta tyder på at Jesus kan have været fra
Californien:
- Han klippede aldrig håret
- Han gik barfodet
- Han grundlagde en ny religion

MEN, de mest overbevisende beviser taler faktisk for at Jesus var
KVINDE :
- Han blev nødt til at bespise en mængde mennesker med kort varsel,
selv om der ikke var noget mad.
- Han forsøgte at blive hørt blandt en mængde mænd som ikke hørte
efter
- Da han var død blev han til og med nødt til at stå op igen fordi der
var flere opgaver at udføre.

DERFOR:
Giv et kærligt klem til alle vidunderlige, hårdt arbejdende kvinder som aldrig
hviler, for at opmuntre dem til at forstå at de er meget mere guddommelige,
end de aner...
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havnefoged på Flakfortet, viste rundt på
øen. Derefter var der frokost og senere
hjemtur. Man kan læse mere om turen i
LynetteNyt nr. 3

Ved lidt lobbyarbejde lykkedes det
mig, at få en aftale i stand med Søvær-
nets Officersskole på Holmen. Det blev
til et besøg torsdag den 12. april med 14
deltagere. Det var ret spændende – især
besøget i skolens afdeling for simulato-
rer. Der har de blandt andet opbygget en
kommandobro i fuld størrelse med alle
instrumenter osv. På snedig vis kan man
så simulere en tur med skibet med både
tåge, bølgegang og meget andet godt.
Nærmere omtale kan man finde i Ly-
netteNyt nr. 4.

Og så kom årets store begivenhed:
Pinseturen. Den gik, som sædvanlig kun-
ne man næsten sige, til Råå. Turen er
nærmere omtalt i LN nr. 4. Der var 35
deltagere fordelt på 12 både. DErt var
bestemt ikke sparet på underholdnin-
gen. Alt var sat ind på, at få det sjovt og
hyggeligt. Blandt mange muntre indslag
var der i al hemmelighed arrangeret revy.
Det blev til en større oppakning med
proviant, våde varer og miniorkester osv.
Så ”Margrethe” måtte sættes ind som
fragtfærge.

14-15. juli var der et uformelt træf i
Dragør med grill og hygge i godt vejr. Ja
vejret var faktisk rigtigt godt i den week-
end – så selv om ikke så mange mødte
op, var det en god oplevelse. I 2008 vil vi
forsøge at få flere med på denne gode tur.

16. juni var der aktivitetsdag i Ka-
strup havn i Østersøkreds regi. Her var
turudvalget med i et af de små telte,
men det sløje vejr lokkede desværre ikke
mange gæster frem.

 Igen i Østersøkreds regi, var der ar-
rangeret tur til Saltholm 26. August.
Vejret var ubehageligt, hård vind og me-
gen regn, men alligevel blev det en spæn-
dende tur, ca. 25 Lynettesejlere deltog

og Saltholm må siges at være et helt
specielt stykke natur.

Og nu kommer det så: Årets skonnert-
tur med ”Maja”. Allerede i april under-
skrev jeg på klubbens vegne certeparti
med Danish Schooner Charter, og så var
vi kar til afgang søndag 23. september,
med klubbens store stander sat på fokke-
masten. Med 49 gæster ombord tøffede
vi for motor ud af Københavns havn i
godt vejr og med let vind. Da vi først var
klar af land, fik besætningen sejlene op
og maskinen blev stoppet, så vi kunne
mærke, hvordan det er at sejle for sejl
med et stort skib.

I LynetteNyt nr. 7 er der en udførlig
beskrivelse af turen. Man kunne håbe, at
skonnertturen kunne blive til en fast tra-
dition – i hvert fald har jeg kun hørt
positiv omtale fra deltagerne.

Handicapturene har tidligere været en
god og givende tradition, men ved de

UDVALGET HAR i året 2007 forsøgt, at
få så mange som muligt med til de ture
og udflugter, som er en naturlig del af
klubbens aktiviteter. SKL er ikke bare
en marina, hvor man parkerer sin båd og
gør brug af havnens faciliteter.

Der skulle også helst være tid og lej-
lighed til at mødes om forskellige arran-
gementer og også helst interesse for det.
En del tager festudvalget sig af og en del
tager turudvalget sig af. Dertil kommer
de forskellige sammenkomster og fester
i de øvrige udvalg.

Det har været så heldigt, at der under-
vejs ved udvalgets arrangementer har
været deltagere, der har taget sig tid til
at skrive artikler til LynetteNyt om op-
levelserne. Ja, selv den agtværdige re-
dacteur har fortalt læserne om nogle af
vores udskejelser!

Det mindre muntre har været, at fi-
sketurene  med ”Margrethe” og fiske-
konkurrencerne har måttet opgives på

grund af manglende tilslutning. Disse
ture kan måske genoplives i 2008.

En del af udvalgets område er udlæg-
ning, inddragning og vedligeholdelse af
Dansk Sejlunions gule fortøjningsbøjer,
hvor der i S/K Lynettens regi er udlagt
en bøje på østsiden af Saltholm og to på
vestsiden. Alle tre ligger lidt udenfor 2
meter-kurven. I praksis er det havne-
assistenten med hjælpere, der sejler ud
med ”Margrethe” og udlægger sommer-
bøjerne og hiver vinterbøjerne ind – og
sådan en tur er skam ganske underhol-
dende.

Årets første egentlige tur gik til Mid-
delgrundsfortet, som vi lystsejlere ikke
har tilladelse til at anløbe. Det blev søn-
dag den 11. marts, hvor ca. 30 Lynette-
sejlere mødte op ved isbjørnen på Lange-
liniekajen. Herfra gik det så af sted med
katamaranen ”Danish Fort 2” over til
fortet, som vi alle kender udefra. Klub-
bens gamle veninde Cecilie, tidligere

Turudvalgets
årsberetning
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seneste arrangementer er det gået min-
dre godt, så udvalget valgte at droppe
projektet, i hvert fald lige for nærvæ-
rende.

Hvis det er ærgerligt at måtte opgive
handicapturene må man i stedet glæde
sig over at er der ved at komme liv i
fartøjsberedskabet. Beredskabet omfat-
ter nogle af sundklubberne og foregår
under ledelse af Marine-hjemmeværnet
i Dragør. Der har været de første møder
og nu går forberedelserne videre med
Carsten Ljungberg som primus motor i
turudvalgets regi. Det bliver spændende
at se, hvad det kan udarte sig til og man
må håbe, at der kommer kraftigt opbak-
ning til Carsten Ljungbergs energiske
arbejde.

Undervejs har jeg henvist flittigt til
LynetteNyt og hvis man har forlagt sit
eksemplar af bladet, så kan de gamle
numre findes både i Klubhus Øst og på
klubbens hjemmeside
www.lynetten.dk.

For 2008 har
udvalget natur-
ligvis nogle
skumle planer
om nye arrange-
menter, men
mere om det
senere…..
På gensyn
Jan P. Lange
Turudvalgs-
formand

Referat af bestyrelsesmøde
den 3. december 2007

Karin
Jacobsen,sekretær

Deltagere: Alle, undtagen Henrik Fre-
deriksen & Jan P. Lange

Evt. mulighed for flere brede plad-
ser i havnen
Peter Ramlau ønskede bestyrelsens for-
håndsgodkendelse af, at de lange smalle
pladser yderst på bro 4 mod vest ændres
til brede pladser ved at fjerne nogle af
pælene. De nuværende pladshavere til-
bydes andre gode pladser i havnen, hvil-
ket der er mulighed for efter oprydnin-
gen i pladsadministrationen. Bestyrel-
sen godkendte at der arbejdes videre
med denne plan.

Iværksættelse af elektronisk god-
kendelse af fakturaer
Scanneren er nu installeret på kontoret
og den elektroniske attestation af faktu-
raer kan iværksættes. En fremgangs-
måde kunne være en godkendelsesmail

som arkiveres sammen med fakturaen.
En kopi lægges i dueslaget og attesteres
ved ”fysisk” underskrift. Revisionen
kontaktes vedr. bemærkninger til denne
fremgangsmåde.

Godkendelse af referat af bestyrel-
sesmøde den 5. november 2007
Referat af bestyrelsesmøde den 5. no-
vember 2007 blev godkendt.

Meddelelser - status vedr. bortfor-
pagtning af restauranten
Peter Ramlau orienterede om, at der er
bestilt blikkenslager til reparationsar-
bejder på afløbet i klubhuset samt op-
sætning af forbrugsmålere m.v.

Bjarne Rindom har meddelt Peter
Ramlau at tirsdag den 18. december er
sidste åbningsdag i restauranten og han
gerne på denne dag vil opgøre poletsalget.
Benny Espenhain vil foreslå Karsten

Rindom at der denne dag gennemføres
generel overdragelsesforretning med del-
tagelse 3. part i form af klubbens advo-
kat eller lign.

Den planlagte taksigelsesfestdato i ja-
nuar 2008 aflyses – der skal fastsættes
en dato i marts i stedet.

Kort status fra udvalgene og redak-
tøren
Sejlerskolen – Benny Andersen
Sejlerskolefesten var en succes – Vester-
søhus dannede gode rammer om festen.

Den planlagte praktiske prøve d.d.
blev aflyst på grund af sejlerskolechef-
ens skulderskade. Prøverne vil blive gen-
nemført til foråret. Den kommende week-
end (8.-9. december) tages to af skole-
bådene på land. Der er tilmeldt 16 ele-
ver til navigation. Sejlerskolen ønsker
elektronisk tilmeldingsprocedure på
hjemmesiden til den kommende sæson.
Juniorafdelingen – Lena Skov Andersen
Der afholdes juleafslutning onsdag den
5. december. Juniorafdelingen ønsker
kontaktforum på hjemmesiden.
Redaktøren – Georg Niemann
Det skal tages stilling til klubbladets
udsendelsesprocedure idet portoordnin-
gen ændres med virkning fra 1. januar
2008. Postvæsenet kan tilbyde en ”med
rundt” forsendelse, alternativt skal bla-
dene sendes i kuvert kombineret med at
medlemmerne kan melde sig til at af-
hente bladet i klubben. Decemberbla-
det udsendes på den gamle portoordning.
Havneudvalget – Peter Ramlau
Den 28. november blev søjlekranen ta-
get i brug igen efter branden. Skades-
opgørelsen bliver omkostningsneutral for
klubben.

I indeværende uge lukkes for strøm på
land og det indskærpes at ubemandede
både på land ikke må have tilsluttet
strøm – der kan lejes bimålere ved akti-
vitet på bådene.

Der er indkøbt køresten til udbedring
af stenbelægningen.

Der er lukket for pligtarbejde i inde-
værende år – der planlægges p.t. aktivi-
teter til foråret.

To sunkne både er bjerget og en gum-
mibåd er konfiskeret på grund af re-
stance. Der arbejdes på juniorbroen.
Kapsejladsudvalget – Rahlf Nielsen
Der afvikles SneCup som sædvanlig den
26. december 2007.12.10

Onsdag den 6. december er der evalu-
ering af dette års AmagerCup med del-
tagelse af arrangørklubberne Dragør, Ka-
strup, Sundby og Lynetten. Lynetten bli-
ver stævnehavn i 2008 og stævnet afvik-
les den 2. weekend i september.

Generalforsamling den 26. februar
2008
Indkaldelse til ordinær generalforsam-
ling den 26. februar 2008 bringes i næ-
ste nummer af Lynette Nyt, som kom-
mer med udgangen af december 2007.

Deadline for Lynette Nyt i januar (GF
nummeret) er mandag den 7. januar
2008 – diverse skriftlige årsberetninger
fra udvalg og formand skal således fore-
ligge på dette tidspunkt.

Regnskab 2006/07 og budget 2007/08
Der arbejdes fra kassererens side på, sam-
men med revisor Jette Overby, at fær-
diggøre årsregnskabet, så det kan sendes
til revisor. Budget for 2007/2008 blev
gennemgået og drøftet.

OBS! Næste bestyrelsesmøde
bliver torsdag den
3. januar 2008.
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alle rotter væk ved simpelthen at slå
dem ihjel og æde dem ! Rotteplagen i
havnen KAN udvikle sig, så inden vi
sætter fælder op for minkene, skal
sagen nok lige overvejes en ekstra
gang.

Med venlig hilsen,
medl.nr. 594
Jan P. Lange

I LN Nr.8 skriver medlem nr. 102 om
de løsgående mink på havneområdet,
der er til fare for ænderne, som vi
alle sammen synes godt om.

Fra anden side har jeg hørt, at nogle
havne i Danmark også har løsgående
mink! Om de så er sat ud bevidst, véd
jeg ikke. Disse mink holder stort set

Debat

Mink på havnen

Aktivitetskalenderen 2008

Februar
Tirsdag d. 5. Foredrag om sejl i Sundby Sejlforening
Tirsdag d. 26. Generalforsamling kl. 19.00

Alle Lynettemedlemmer er velkomne til alle arrangementer.

Københavns
Marine Service

v/Søren Dyreholt
Mobil 20 32 18 28

Aut. Volvo Penta-forhandler

Refshalevej 320
1432 København K

Tlf. 32 96 18 28
Fax 32 96 18 29

TOHATSU forhandler
reparation og service
på bådmotorer

Rep. af påhængsmotorer.
Rustfrit arbejde udføres.
Salg og montering af
bådetilbehør.
CTEK lader, kan være tilkoblet året rundt
EXIDE marine & start batterier
Se www.amager-marine.dk

outboard   POWER 2 års garanti

Amager-Marine
Islands Brygge 91
2300 København S
Tlf. 3254 6232 / 4016 6232
e-mail: Amagermarine@pc.dk
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Afsender:
Sejlklubben Lynetten
Refshalevej 200
1432 København K

Magasinpost Standard
ID-nr. 47471

Dagsorden jf. vedtægternes §8

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab og budget
4. Fastlæggelse af ydelser til klubben
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og supple-

anter jf. vedtægternes §11
• Formand
• Juniorleder
• Kapsejladschef
• Havneudvalgsformand
• Én bestyrelsessuppleant
• Én kasserersuppleant
• Desuden skal der ekstraordinært væl-

ges en kasserer, idet denne bestyrelses-
post er ubesat.

6. Valg af statsautoriseret revisor
7. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
8. Valg af redaktør
9. Behandling af indkomne forslag
10. Eventuelt

Frist for indlevering af forslag til behandling
på dette års generalforsamling er den 29. ja-
nuar 2008.

Indkaldelse til
Generalforsamling

26. februar 2008 kl. 19.00

i Amager Selskabslokaler,
Markmandsgade 9-11
2300 København S


