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Ferietid

Som det kan ses på forsiden, så blev det
til et brag af en jubilæumsfest 31. maj
2008. Der var aktiviteter for både børn
og voksne lige fra tidligt på eftermidda-
gen og til midnat. Og så havde der endda
også været masser af aktivitet inden fe-
sten gik i gang. Det var så til gengæld
mest folkene fra festudvalget og restau-
ranten der havde mest travlt. Men fe-
sten blev også båret oppe af rigtigt mange
frivillige hænder og selvfølgelig af de
ansatte på kontoret. Alt i alt tillader jeg
mig at mene, at det var en god fest på

den helt rigtige måde, og vejret var endda
tilmed dejligt.

Når der nu blev trukket så mange veks-
ler på både festudvalget og på de øvrige
frivillige hænder i forbindelse med jubi-
læet, så bliver der så desværre lidt min-
dre energi til overs til andre aktiviteter
lige i den nærmeste tid. Så jeg må kon-
statere, at jeg slet ikke havde noget stof
til dette nummers aktivitetskalender,
det er dog ikke sket før i min tid. Men
det skal nu nok komme igen.

Nu er det så også ferietid, og der er en
masse nye oplevelser at se frem til. No-
gen er allerede taget af sted og flere føl-
ger efter de næste par måneder, så der
bliver nok en del huller i båderækken i
den kommende tid.

Til gengæld bliver mange af hullerne
fyldt op af gæster fra nær og fjern, så der
må vi i fællesskab gøre vores bedste for,
at alle disse gæster føler sig godt tilpas
og husker Lynetten som et godt sted at
besøge.

Med sommerlig hilsen
Georg Niemann, Redaktør

Georg@daab.dk

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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Efter ca. 2-3 mdr.s planlægning og en
fandens masse arbejde er det hele over-
stået. Dagen oprinder, musikken spiller,
og tju-bang-chokolademand er det hele
overstået, og jeg nåede aldrig at smage
maden. Alt det grove arbejde blev udført
af en dejlig samling udvalgsmedlemmer
i festudvalget, som helt igennem har ar-
bejdet professionelt med hver deres op-
gave. Dem skylder jeg som udvalgsfor-
mand stor tak, for uden dem var det al-
drig gået godt.

Lørdag d. 31 maj  viste sig fra sin bed-
ste side med strålende solskin og frisk
vind fra SW. Så kl. 14:00 blev festen skudt
i gang af en flok kanonerer som gav 4-5
knald til bedste, så batterierne blev over-
belastede i et par høreapparater. For-
manden overvandt sin højdeskræk og
stablede sig op på en bænk og fremsagde

et par velvalgte sentenser, som ingen kan
huske, Greve pigegarde sivede ind på
havnepladsen med piber og trommer,
spillede smukt og frydefuldt i en 20 mi-
nutters tid og pyntede på pladsen som
jordbær på en vaniljeis. Så knaldede ka-
nonerne igen og G- strengene blev stram-
met en kende hist og pist, for nu var
festen i gang. Lynettedalassierne blev
delt ud med rund hånd i øl- og pølse-
boden, fadølsanlæggene led ikke af for-
stoppelse, og sammen med lidt musik
steg humøret, og nogle så mere sol-
brændte ud end andre.

Den glade gøgler fra Bella Donna trak
fulde huse med et par køller og tamme
grise, ja han stod på hovedet for at more
ungerne og ca. 30 voksne. Der blev også
trukket noget tov, og havn og plads for-
manden udviste sin kunnen udi sejler

En stille eftertanke

livets finesser i en påknappet OK
jolle.

Som eftermiddagen skred frem,
opdagede vi, at vi manglede plast-
service til at spise med, vild panik –
mobiltelefon, ringe – range – tiske –
taske til firmaet og babu-babu, og
ca. ½ time senere var der klar til
mamse.

Alle dem, som ikke opdagede
denne lille ”krølle”, stillede nu op
til skafning med røde kinder og
blanke øjne kl. 18:00.

Med en fantastisk køkultur ”smut-
tede” der ca. 450 jublende personer
gennem kødgryderne på ca. ¾ time
(godt gået drenge). Under middagen
spillede et band af udenlandsk her-
komst musik om skotsk højlands-
kvægs kødkvalitet, dejlig musik.

Under middagen var der en lind
strøm af folk til øl-hanerne, hvor vel-
uddannede ungersvende fyldte ”kar-
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rene” i rige mål. Rød- og hvidvinen hjalp
med til, at lydniveauet gik et par decibel
op. Lidt fællessang blev det også til.

Kl. ca. 20:30 tonede 20 mandslinge
frem på scenen iført let krøllet smoking,
vandkæmmede krøller og et bredt sorti-
ment af instrumenter. De startede med
et brag og trak adskillige dansende per-
soner på fliserne, de vred og vendte sig i
3 timers tid, så selv en vestafrikansk
heksedoktor ville blegne af misundelse.
Kl. 24:00 truttede man af, og alle klap-
pede, og i løbet af de næste par timer
gled medlemmerne parvis ud i den lune
sommernat og hengav sig senere til ly-
den af klukkende bølger mod bådens si-
der. Medens olielampens lys langsomt
døde ud, sov de ind med et smil på deres
uskyldsblussende kinder i forvisningen
om, at der kommer andre fester efter
denne.

Da denne havnefest samtidig var en
del af en udvalgsfest, var der en del ”gra-
tister” med, og man måtte ”skære” i
den alenlange liste for at begrænse del-
tagerantallet, men festudvalget fik til
opgave kun at medtage de personer, som
direkte var en del af et udvalg. Vi håber

ikke, at nogen derfor fø-
ler sig ”snydt”, men vi
måtte sætte en grænse.

Hermed er udvalgs-
festen ”slagtet” og bli-
ver erstattet af en
medlemsfest med en be-
talingsordning for alle,
men fest skal vi have,
selv om det koster no-
get, så man IKKE for-
fordeler nogle frem for
andre, det vil give et na-
turligt og ærligt klubliv,
hvor alle bør kunne del-
tage. Så vi håber at ses
til mange andre gode
Lynettefester.

Med venlig hilsen
Erling Andreasen 1745

Festudvalget
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Referat af bestyrelsesmøde
den 5. maj 2008

Karin
Jacobsen,
sekretær

Deltagere: Alle undtagen Rahlf Niel-
sen, Kapsejladsudvalg

Godkendelse af dagorden. Dagsor-
den blev godkendt.

Godkendelse af referat af bestyrel-
sesmøde den 7. april 2008. Referatet
blev godkendt.

Godkendelse og underskrift af be-
styrelsens forretningsorden – samt
drøftelse af bestyrelsesmødernes af-
vikling
Bestyrelsen besluttede at fungere uden
forretningsudvalg og fjernede i konse-
kvens heraf FU-bestemmelsen fra for-
retningsordenen. Bestyrelsen vil i stedet
nedsætte ad hoc udvalg med henblik på
belysning og udredning af konkrete op-
gaver.

Bestyrelsen konstituerede sig med Ka-
rin Jacobsen som næstformand. 5 stemte
for, 2 undlod at stemme, Erling H.
Andreassen ønskede at han blev anført
med navn, Peter Ramlau stemte imod.

Peter Ramlau henledte opmærksom-
heden på en evt. manglende bestyrelses-
ansvarsforsikring. Karin Jacobsen påtog
sig at udrede dette forhold nærmere.

Havnefesten den 31. maj 2008
Erling Andreassen redegjorde for, at di-
verse praktiske aftaler for afvikling af
havnefesten er på plads. Han efterspurgte
frivillige til bemanding af pølse/sandwich
boden og øl-udskænkningen om efter-
middagen samt parkeringsfolk.
Georg Niemann og Karin Jacobsen
meldte sig til sandwich/pølse boden.
Benny Andersen meldte sig til øl ud-
skænkning.

Forslag om omdisponering af land-
arealerne
Peter Ramlau forelagde skitse til flyt-
ning af diverse funktioner med henblik
på en mere rationel og æstetisk udnyt-
telse af havnens arealer og lokaler. Pla-
nens gennemførelse vil betyde: at den
nuværende juniorafdeling i klubhus øst
bliver havnekontor, Juniorafdelingen får
barak og indhegnede landarealer mel-
lem masteskuret og bådudstyrsforret-
ningen, bådmægleren flyttes ned til por-
ten og værftet får anvist landareal vest
for værftets bygning.

Bestyrelsen gav opbakning til, at pla-
nen konkretiseres og prissættes – herun-
der at der indledes nærmere drøftelser
med de implicerede erhvervslejere. Ben-
ny Espenhain og Jan Lange påtog sig den
videre udredning.

Evt. refundering af kontingent til
bestyrelsesmedlemmer
Forfaldne kontingentbetalinger i besty-
relsesmedlemmers, suppleanters og re-
daktørens valgte funktionsperioder re-
funderes ved aktiv henvendelse til
Bonna med oplysning af bankkontonr.
enten på kontoret eller pr. mail.

Medlemsmøde den 26. maj 2008
Som temaer til medlemsmødet blev  fore-
slået:
• Omdisponering af landarealerne
• Orientering om den mere konsekvente

kurs over for debitorer fra klubbens
administrations side

• Status for kommunens lokalplan for

området og hvilke aktiviteter det kun-
ne afføde.

Kort status fra udvalgene og redaktøren
Kasserer – Jan P. Lange
Fra driftskontoen er der overført:
• 1.120.000 kr. til en særlig aftalekonto,

som modsvarer Renoveringsfonden.
Den løber i et år til en rente på 4,9%
p.a.

• 750.000 kr. til en aftalekonto som ikke
er øremærket – d.v.s. almindelig re-
serve. Foreløbig for to måneder og li-
geledes til en rente på 4,9% p.a. Inde-
ståendet på denne konto er blevet
større end forventet. Indeståendet på
driftskontoen er herefter mellem 300-
800.000 kr. til finansiering af den dag-
lige drift.

Juniorudvalget – Lena Skov Andersen
En beklagelig dobbeltbookning af følge-
båd til Juniorafdelingens og Kapsejlads-
udvalgets aktiviteter resulterede i, at
der oprettes kalenderbookingsbøger for
havnens tre både.

Juniorafdelingen ønsker sig en eller to
trailere til ynglingebådene – heraf en,
der er indregistreret og kan bruges til
kørsel til stævner. Trailerne kan bruges
i forbindelse med søsætning af bådene
og som vinterstativ. Flere bestyrelses-
medlemmer mente ikke, at trailerens
hjul kan holde til vinteropbevaring af
bådene. Der blev orienteret om ansøg-
ning om tilskud fra Københavns Kom-
mune.

Turudvalget – Carsten Ljungbjerg
Pinseturen bliver aflyst på grund af mang-
lende tilslutning til arrangementet. Der
vil blive arrangeret en tur i juni i stedet
for.

Aktivitetsplan
1. Nøglekortordning (Erling Andreassen,

Carsten Ljungbjerg, Kaare Thomsen)
2. Vedtægtsændringer (Karin Jacobsen)
3. Omdisponering af landarealerne
(Benny Espenhain og Jan Lange)
4. Lokalplanen og dens konsekvenser for
havnen (Benny Espenhain og Karin Ja-
cobsen)

Eventuelt
Der var ikke noget til dette punkt.

Næste møde mandag den 2. juni
Punkter til næste møde:
• Husorden for klubhusene – Carsten

Ljungbjerg fremsender udkast
• Fastlæggelse af retningslinier for be-

spisning på klubbens regning i forbin-
delse med arbejde for klubben

Bestyrelsesmøde 2. juni 2008
Bestyrelsen har en fast regel om, at refe-
rater ikke offentliggøres i Lynette Nyt
eller andetsteds, før disse er godkendt
på det næstfølgende bestyrelsesmøde.
Fra bestyrelsesmødet kan det dog næv-
nes, at man har valgt at fravige den nor-
male rytme og derfor IKKE holder som-
merferie i juli, men derimod holder
mødefrit i august. Næste møde bliver
derfor mandag 7/7 2008.
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Formanden kunne by-
de velkommen til ca.
30 fremmødte aktive
Lynette-medlemmer
og gennemgik dagens
agenda.

Formanden orienterede om en plan for
omdisponering af havnens landarealer og
kontorer. Planen er endnu ikke godkendt
af bestyrelsen, men formanden ville me-
get gerne høre om medlemmernes hold-
ninger. Planen omfatter i hovedtræk:
• Flytning af Værftets arbejdsareal ved

indkørslen til havnen til den modsatte
side af bygningen.

• Flytning af Bådagentens lokaler og ud-
stilling fra arealet ved Lynettens Båd-
service til det nu frie område ved ind-
kørslen.

• Flytning af juniorafdelingen fra loka-
lerne i Klubhus Øst (stueplan) til et
nyt hus, der hvor bådagenten lå før.

• Indretning af lokale til havnemesteren
i det lokale hvor juniorafdelingen tid-
ligere lå.

Debatten rejste mange spørgsmål:
• hvor meget areal værftet skal/ bør værf-

tet  have?
• Hvad ville det koste at gennemføre?
• Hvor mange juniormedlemmer er der

overhovedet ?
• Hvad er begrundelsen for at havne-

mesteren skal have et nyt kontor?

Der udspandt sig en kraftig debat om
emnet, hvor især Leif Jørgensen marke-
rede sig meget kritisk over for forslaget,
især fordi han mente, at klubben havde
rigeligt med omkostningskrævende pro-
jekter, der burde tages hånd om, inden
man kunne begynde at overveje dette
forslag.

Undervejs fremkom forsamlingen også

med adskillige gode og kreative input til
bestyrelsen til det videre arbejde:
• I stedet for at lave et nyt juniorhus

kunne disse overtage bådmæglerens
lokale, og man kunne lave et nyt salgs-
lokale ved indkørslen.

• Man kunne overveje meget, om porten
til sejlklubben overhovedet lå det rig-
tige sted. Der er i forvejen endnu en
indkørsel, der bare ikke benyttes.

• At juniorlokalet i stedet for havne-
mesterkontor kunne være medlems-
lokale, da det ligger tæt ved grillplads
mm.

Samlende kunne formanden konstatere,
at bestyrelsen havde en del arbejde foran
sig, før forslaget var endeligt klart til at
blive besluttet.

Fra forsamlingen kom der også tilken-
degivelser, der antydede, at det ville være
helt uanstændigt at overveje at neddrosle
juniorarbejdet på nogen måde, og især
bare for nogle lokalers skyld. Forsamlin-
gen mente også, at juniorafdelingen må-
ske selv burde forsøge at synliggøre sig
selv, for eksempel i lokalaviserne.

Et af de spørgsmål, der var fremme,
ledte direkte hen til et af de næste punk-
ter på dagsordenen, nemlig havnens og
klubbens fremtid.

Det har været kendt i en del tid, at der
findes en plan hvorefter en kommende

havnetunnel skal munde ud på Refs-
haleøen, hvilket kunne medføre, at nogle
af de inderste broer, muligvis helt frem
til bro 5 med, skulle fjernes for at give
plads for trafikken. Planerne er på ingen
måde vedtagne, men der har dog været
så meget røre om dem, at formanden på
klubbens vegne har indledt samarbejde
med Dansk Sejlunion og andre lokale
havne for at sikre sig, at man er med, når
disse sager diskuteres på højeste sted.

Ud over den nævnte plan, der umid-
delbart ville halvere havnen, findes der
også en plan, som kunne komme på tale
langt tidligere, nemlig at begrænse det
sejlareal der er i havnen ud for broerne
med 30 m. Det ville så nok blive nødven-
digt at korte broerne af for fortsat at
have vand nok at sejle på.

Umiddelbart tyder alt dog på, at hvis
nogen af planerne bliver gennemført, vil
havnen få kompensation, måske ved at
der opføres nye broer i forbassinet.  Disse
planer er dog ikke ganske sikre, derfor er
det ekstra vigtigt, at klubben med alle
midler holder sig til på parnasset.

Alt tyder dog på, at på den ene eller
den anden måde vil både klubben og
havnen bestå også i fremtiden.

Økonomien blev desværre ikke gen-
nemgået i detaljer, da kasserer Jan P.
Lange ikke nåede frem til mødet. For-
manden kunne dog informere i generelle
vendinger om, at økonomien var væsent-
ligt bedre end bare for et år siden, da
mange indtægtskilder var blevet forsømt
tidligere.

Formanden kunne informere om, at
Forretningsudvalget, FU, var blevet ned-
lagt, det blev hilst med begejstring, idet
man mente, at udvalget var blevet mis-
brugt igennem tiderne til både ansvars-
forflygtigelse og til at begrænse demo-
kratiet i bestyrelsen. Formanden kunne
også informere om, at bestyrelsen har
valgt en ny næstformand, sekretær Ka-

rin Jacobsen.
Under eventuelt blev det nævnt, at

det var uheldigt, at turudvalgets for-
sommertur kom til at ligge kun en uge
efter den store jubilæumsfest. Carsten
Ljungberg ville også gerne beklage tids-
punktet, men det havde ikke været mu-
ligt at finde et lokale på andre datoer
med så kort varsel.

Der kom så til allersidst en række
mere praktiske spørgsmål til bestyrel-
sen:
• Er det ikke en regel, at alle både øst

for vejen skal være i vandet senest i
maj?

• Skulle der ikke laves et særligt af-
grænset område til jollevogne?

• Hvor længe kan man ligge i camping-
vogne og autocampere på området?

• Hvad koster det at overnatte i cam-
pingvogn eller autocamper pr. nat?

Disse spørgsmål nåede man ikke alle at
få svar på mødet, men bestyrelsen vil
forsøge at have svar parat til næste møde.

Medlemsmødet 26. maj 2008

Vores elskede Kaptajn

John Christensen
* 11.3.1943         + 19.5.2008

er stævnet ud
på sin sidste rejse.

Sonja
Charlotte, Mathilde og Perle

Bisættelsen har fundet sted.
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Det er blevet sommer, og der er /har væ-
ret god aktivitet i juniorafdelingen.

Vi startede sæsonen med en tur i
Sundby hallen sammen med ungdom-
men fra SSF. Der blev som vanligt svøm-
met de obligatoriske 200 m, øvet
kæntringsøvelser med en opti samt spil-
let, dykket, sjasket og plasket til den
store guldmedalje.

Forårets tilrigning måtte udvides pga.
at udbedringen af sidste års slid og ska-
der viste sig mere omfattende end først
antaget. Heldigvis var der hjælp til op-
gaverne, og der skal lyde en stor tak til
alle de juniorer, forældre, trænere og
andre, som gav et nap med. En særlig
stor tak til Helge (Kevins far) for gen-
nemgang og reparation af stort set alle
joller, lapning af hjul til jollevognene,

reparation, lakering af
ror og svær til vores
tredje E-jolle samt al-
tid at være behjælpe-
lig med ideer og gode
råd til vedligeholdel-
sen af grejet.

Igen i år har vi været så heldige at få
sponseret sandwich til alle juniorerne
hver onsdag i sejlsæsonen, det er alle
rigtig glade for. Tak til de to nye forpag-
tere af Restaurant Lynetten.

Året store arrangement ”Sejl noget
andet” i Pinsen i Sundby var som de
forrige år en stor succes. Vi havde i år 72
tilmeldte og fremmødte deltagere plus
x stykker, som bare lige kom forbi et par
timer. Der var deltagere fra SSF, Lynet-
ten (19 stykker), Kastrup og Tejn. Des-
værre havde vinden ikke tid til at med-
virke, og aktiviteterne på vandet blev
primært udført uden sejl. Der blev ba-
det, konkurreret på balancebom, løbet
på vandmadras, sejlet i kajakker, spillet
kajakpolo, fisket krabber mm. Det stør-
ste hit på vandet var nok turene, hvor
”bøffen” eller ”frikadellen” blev truk-
ket efter en hurtiggående følgebåd. På
land var den store kunst at lave nok mad
til alle de meget sultne unge mennesker.
Aldrig har vi set så meget mad blive
spist, og de indkøbte forsyninger måtte
suppleres op. Godt var det og ved afslut-
ningen søndag eftermiddag var det gen-
nemgående spørgsmål fra de unge men-
nesker ”hvornår er næste gang? Læs mere
i juniorernes egne indlæg.

Følgebådene har været vores største
problem i dette forår. I skrivende stund
er Daisy (vores røde følgebåd) kørt til en
specialist hos forhandleren af motor-
mærket, da motoren ikke kunne laves
hjemme. Det har desværre vist sig, at

tidligere motoreftersyn og reparationer
ikke er blevet udført korrekt, idet samt-
lige originale plomberinger stadig er in-
takte. Bjarne påtaget sig opgaven at holde
øje samt sørge for, at bådene fremover vil
blive tilset/repareret at de rette perso-
ner, således at vi kan undgå problemer
som dette fremover.

Onsdagssejladserne er i fuld gang. Det
har været og er en fornøjelse at se begge
ynglinge på vandet hver gang. Det er vist
et par år siden, nogen har kunnet prale
af det. De to E-joller bruges ligeledes
flittigt, og vi kan se, der muligvis vil
blive behov for at få den tredje gjort sø-
dygtig inden for kort tid. Helge har væ-
ret i gang, så den mangler nu kun nye
luger samt at blive rigget til. Zoom’erne
har pt. fået lidt fred, vi har højst fire på
vandet ad gangen (da 4 af de faste zoom-
sejlere fra sidste sæson er rykket til en-
ten E-jolle eller yngling). Vi tror dog på,
vi nok skal få gang i alle 6 joller igen
inden sæsonen slutter. Der er kommet
et par nye opti’sejlere til, så her er antal-
let af sejlere heldigvis steget. Måske er
vi så heldige, at der kan blive lidt kon-
kurrence blandt opti’erne til efterårets
juniorklubmesterskab.

Havnens 30 års jubilæum blev også
fejret i juniorafdelingen. En håndfuld
juniorer mødte glade og friske op til kl.14.
De to ynglinge og E-joller samt et par
zoom’er og en enkel opti blev rigget til.
Der blev sejlet hele eftermiddagen i for-
havnen. Trods den friske vind kom der
lidt ”gæster” forbi for at få sig en tur. En
forhenværende formand (Thomas Ek-
dahl) stillede sig frivilligt til rådighed
og bidrog med en flot fremvisning af,
hvordan man kæntrer med en zoom8.
Formanden for Havn & Plads Peter Ram-
lau-Hansen var lidt mere beskeden og
viste sejlads lige til grænsen af kæntring,
hvor man blot får fyldt lidt (20-30 l)
vand indenbords. Fra kl. 16.30 afviklede

vi tre kapsejladser, hvor juniorerne vir-
kelig gik til den og satte prikken over
i’et på en rigtig god eftermiddag med
sejlads. Synd at der ikke var flere, som
kikkede om bag teltet. Tak til de frem-
mødte juniorer og Karsten for en rigtig
god dag. Læs mere i juniorernes egne
indlæg.

Desværre bruges jollerne jævnligt som
bænke, affaldsspande, cykelstativer og
urinal. Sidstnævnte blev desværre også
opdaget udført under festlighederne d.
31.maj af flere ældre herrer, som tilsy-
neladende havde indtaget fadøl i for store
mængder. Ingen af disse anvendelser er
særlig godt for jollerne eller specielt læk-
kert for de unge mennesker, når jollerne
skal bruges. Desværre er vi ikke til stede,
hver gang vejret er godt, så her en lille
bøn om hjælp til at passe på klubbens
grej. Kommer I forbi og ser nogle af disse
hærværkere, så bed dem venligst stoppe
deres foretagende, send dem væk fra
området, skriv deres navne i bladet, meld
dem til politiet.

Årets sommertur er endnu (5.juni) ikke
helt på plads. Vi undersøger stadig mu-
ligheden for at deltage i Tejns sommer-
camp. Det ligger dog helt fast at begi-
venheden finder sted i uge 32, og at vi vil
gøre vores til, at det bliver rigtig sjovt.

Vi ses på havnen onsdage fra kl. 17.30.
Lena Skov Andersen

(Juniorleder)

Nyt fra juniorafdelingen
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Kirstinehøj 25 B, 2770 Kastrup
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I vinterens løb har dommerbåden Mar-
grethe fået en stærkt tiltrængt overha-
ling. Den har været på værftet og er gået
igennem i skroget, ligesom alt det meka-
niske er gået efter. Efter godt 20 års
tjeneste var der en del at se til. Hele det
elektriske system har måttet fornyes.
Motoren har fået nye dyser, men
brændstofpumpen mangler endnu juste-
ring. De store gummiventiler i fribordet
er nu fæstnet med messingskinner, så vi
forhåbentlig ikke længere bliver våde
på fødderne hver gang vi sejler!

De fire onsdage i marts afholdt Bo Sø-
rensen og jeg vort sædvanlige kursus i
kapsejladsreglerne. Det var det eneste
kursus på Sjælland, så vi havde delta-
gere fra bl.a. Gilleleje og Korsør. - Der
har været nogen diskussion i DS om sik-
ring af kvalitetsniveauet for regelkurser,
men vi fik den anerkendelse at DS bare
godkendte alle de 14, der deltog i vores
undervisning alle fire aftener, som kvali-
ficerede til at fortsætte på DS næste
kurser inden for kapsejlads. - Efter at
have afholdt kurset  fire gange før var
der ikke det store behov blandt Lynette-
sejlere, men det giver en god indtægt til
klubben, og kendskab og anseelse til Ly-
netten udadtil.

Den 26. april fik vi lagt bøjerne ud.
Hvert år skal der nye gule flag på, og
årets slid på kæder skal inspiceres. I år
måtte vi erstatte nogle sektioner af nogle
kæder med ny kæde, så vi er sikre på, at
de holder sæsonen over; vi vil ikke risi-
kere at miste mærker af den grund. -
Vejret var med os, kun let vind og derfor
stort set flad sø, men luften var kølig.
Det var fem timers arbejde for fem mand.
- GPS er en dejlig ting; nu ligger bøjernes
ankre indenfor 25 m ift. de publicerede

koordinater.
Den 6. maj star-

tede sæsonen for
aftenmatcher. Det
startede som altid
med kun 8-10 bå-
de, men vi kom-
mer nok snart op
på de sædvanlige 25-30 både, heraf en
del fra andre klubber, der begynder at få
øjnene op for at vore tirsdagssejladser
faktisk er godt arrangerede og sportsligt
udfordrende. - Her i forsommeren kan
man jo risikere, at vinden er let og skif-
tende, og den har en tendens til at lægge
sig helt hen imod solnedgang.

Da Margrethe sejlede ud var vinden
måske 1-2 m/s i vest til nord, men den
fortsatte over til øst, så Margrethe måt-
te forlægge startlinien fra middel-
grundsområdet over til Trekroner for at
få en krydsstart. Bådene blev sendt afsted
med godt en halv times forsinkelse, men
en time senere døde vinden helt. Kap-
sejladsen blev meningsløs, og bane-
lederen måtte skyde den af. Så gik det
bedre d. 13. maj. Vinden var let fra syd,
og holdt sig til solen gik ned. Alle 14
både fuldførte.

Den 10. maj afholdt vi et stævne: Ylva
Øresund 2008 for en kreds af Ylva sej-
lere. Det får klubben en beskeden beta-
ling for. Den slags giver os mere erfaring
og nogle herlige dage på vandet, så det
gør vi gerne. - Solen var der, men vinden
var der faktisk ikke, så vi lagde startli-
nien helt inde ved stranden ved Char-
lottenlund, så vi kunne gøre maksimalt
brug af dagens søbrise. Ylvaer stikker jo
godt til vejrs, og kan derfor sejle på den
mindste brise, og sandelig, ved at justere
banens størrelse fra gang til gang lykke-
des det os at gennemføre tre sejladser på
en op/ned bane. Besætningerne på de
fem Ylva både var glade, og vi havde fået
ekserceret signalgivningen!

Den 11. maj assisterede vi Kvindelig
Sejlklub med at styre dét på vandet ved
Ladies’ Cup. Den er altid på Mors Dag,
og der er lang tradition for, at Lynetten
sørger for dét på vandet, således også i år.
- Solen skinnede, det var lunt, men me-
get lidt vind, let skiftende, mest fra NE.
Vi fik sendt de 23 både afsted næsten til
tiden op mod Lous Flak, men selv de
hurtigste kunne ikke sejle 2 knob i gen-
nemsnit, så to timer efter starten mang-
lede de forreste både stadig 2 sømil for
at runde det første mærke i banen. Og så
måtte vi følge sejladsbestemmelserne,
og skyde den af. ÆV. Nå, de ca. 100 mand
på vandet fik da en fin sommerdag ud af
det. Der bliver nok mange præmier til
næste år!

Den 14. juni er Lynetten værtshavn
for kapsejladsstævnet Amager Cup, som
er et samarbejde mellem de fire store
sejlklubber på Amager: Dragør sejlklub,
Kastrup Sejlklub, Sundby Sejlforening

Nyt fra
Kapsejladsudvalget

og S/K Lynetten. Det har vi gjort i en del
år som week-end stævne, men i år er det
splittet op i to éndags stævner, idet det
er for vanskeligt at samle besætninger
til en hel week-end. - Lynetten står i år
for arrangementet på land, samt di-
stancesejladsen for DH både og banesej-
ladsen for store klassebåde. Kastrup ta-
ger sig af banesejladserne for de mindre
klassebåde, og det hele foregår omkring
Flakfortet, hvor der er fred og ro til den
slags.

Den 21. juni arrangerer vi stævne på
vandet for Sejlklubben Syvstjernen, der
holder til i Langeliniehavnen, og som er
for ansatte i Maersk. Også det er en gam-
mel tradition, hvor vi skal sejle to op/ned
banesejladser i Svanemøllebugten. Bag-
efter er der middagsbuffet med cool jazz,
hvor vi syv fra Lynetten er inviteret med.
Også det tjener vi penge på.

Gunner Juul-Nyholm
Kapsejladsudvalget.
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Onsdag aften til sejlads skulle vi sejle
Zoom8 jollerne over til Sundby. Der var
ikke særlig meget vind og der blev ikke
sejlet ret længe, før at vi alle sammen
blev halet ind af følgebådene og sejlet
ind.

Fredag aften kunne man komme hvis
man ville.

Lørdag morgen var der morgenmad for
dem, der var der. Så kom der gang i flok-
ken. Alle løb rundt omkring for at finde
deres ting og låne våddragter osv.

Desværre var der ikke ret meget vind,
så der blev sejlet i kajakker og kanoer.
Det var nu også ret sjovt. Der lå nogle
plader på vandet som vi legede på, der
blev leget mere end sejlet, jeg tør vædde
på at stort set alle kom til at fryse. Det
gjorde jeg, så jeg fik blå læber.

Nogle af os sejlede ud for at se et vrag.

Den ældste Christian kravlede ud af ka-
jakken og hen på noget af skibet der stak
op. Der var tang over det hele. På et
tidspunkt var han ved at falde i, men
den anden Christian havde sin kajak ved
siden af og han nåede lige at støtte på
den.

Da vi skulle spise aftensmad fik vi
masser af kød. Det smagte ret godt. Vi
måtte lave hvad vi ville. Senere skulle vi
sove. Det havde været en god dag. Jeg
var bare så træt ! z,z,z,z,…… 

Søndag morgen var vi atter friske, det
havde været rart at sove, for så var jeg
frisk til i dag. I dag skulle vi spise mor-
genmad et andet sted. Musikken var god,
men jeg var ikke helt tilfreds med ma-
den.

Da vi kom tilbage igen begyndte vi at
klæde om til våddragter og resten, så tog
vi bådene ud, ikke alle sejlede i kajakker

Turen til Sundby sejlklub eller kanoer. Der var lidt vind til at sejle
i, men dem der havde valgt at sejle i
joller og ynglinge kom ikke særlig langt
ud og ville gerne trækkes ind af følge-
bådene.

Man kunne også skrive sig på to andre
ting: Frikadellen, eller jeg tror nok at
den hed Bønnen. Jeg valgte Bønnen sam-
men med Maiken og Maria. Der var lang
kø til den, så det tog noget tid før det
blev vores tur. Det gik ud på at vi lå på en
slags gummipude, hvor der var nogle
håndtag, som vi skulle holde fast i.
Gummipuden var spændt efter en af føl-
gebådene.

Det gjaldt om at holde godt fast. Vi
krydsede arme og ben for ikke at falde

af. Jeg var den første der faldt af, det
virkede ret skræmmende. Jeg trillede
bare rundt i vandet. Maiken sagde at det
så sjovt ud. Der var rigtig koldt. Ham der
styrede motorbåden hentede ikke en op
før resten faldt i, efter at jeg var faldet i,
faldt de andre i. Maria blev hængende i
lang tid, lige indtil motorbåden lavede
et skarpt sving så gummipuden fløj fire
meter op i luften, men hun faldt dog
heldigvis kun fra en meters højde, men
det må stadig have gjort ret så ondt.

Da vi kom ind igen, havde vi lidt tid til
at lege før vi skulle begynde at pakke og
rydde op. Det tog også lidt tid. Så blev
der uddelt mobiler og Ipods. Til sidst
var der samling om, hvordan det havde
været og uddeling af ting, som nogen
havde glemt. Alt blev hentet bortset fra
et par underhylere, jeg tror nok at det
var Kevins. Alle fik sig et godt grin der,
og senere blev vi hentet.

Nå, men hej hej.
Hilsen Flora, Optisejler
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Kære redaktør
Nyt hvad er det, er det nye billeder som
du selv har taget, eller er det aktuelle
ting vedrørende vores klub. Jeg har i dag
modtaget et blad, som sædvanlig igen-
nem de sidste mange år, et blad som
intet med Lynette nyt har at gøre. I an-
noncerer med jubilæumsfest, men des-
værre er sidste frist for køb af billetter
søndag d.4/5 -08. Sidste nummer af bla-
det modtog jeg fire dage efter stander-
hejsningen, men det er måske kun for
den særlige klike, dem som jeg læser om
i bladet, der ikke kunne få nok når det
var gratis. Hvis det ikke kan lade sig
gøre at sende bladet på forkant af even-
tuelle events bør vi døbe bladet om til
Lynette orientering.

Med venlig hilsen
Svend Aage Grube

Medl.3668

Redaktøren har tilladt sig at svare på
denne henvendelse:

Hej Svend Aage
Jeg kan da godt forstå din ærgrelse over,
at bladet først kom flere dage efter, at
standerhejs var afholdt. Det har jeg også
netop beklaget i lederen i forrige num-
mer. Fakta var at bladet var færdigt i
god tid, men ikke blev sendt ud til med-
lemmerne, fordi „bladet ikke mødtes
med adressefilen“ på rette tid og sted.

Mht. jubilæumsfesten var dette arran-
gement også annonceret i det forrige
nummer, altså i god tid for tilmelding.
At jeg medtager omtalen i endnu et num-
mer skyldes, at programmet jo stadig
var aktuelt.

At der skulle være tale om nogen sær-
behandling af nogen bestemt klike fin-

der jeg temmelig urimeligt, alle med-
lemmer kan få bladet udleveret på kon-
toret, straks det er trykt, alle kan læse
bladet fra den samme dag på hjemme-
siden. Mange udvalg laver opslag overalt
på havnen om netop deres aktiviteter,
som selvfølgelig kan ses af alle medlem-
mer med deres gang på havnen.

Med venlig hilsen
Georg Niemann

Opråb fra et klubmedlem i nød!
– vores pladser er i fare!
I forsøget på at efterkomme behovet for
større pladser til større fartøjer er un-
dertegnede blevet ”kommanderet” til at
flytte til anden plads!

Det hele startede med et brev i min
postkasse fra Peter Ramlau vedr. byt-
ning af havneplads, som var ufrankeret,
således at afsendelsestidspunktet ikke
kunne fastslås. Underligt nok når alt an-
den post fra Lynetten ankommer fran-
keret. Derudover var brevet dateret d.
20. april, men er først landet i min post-
kasse efter d. 3 maj. Disse datoer er vig-
tige, fordi brevet indeholdt en 14 dages
frist, hvorefter som der står i brevet,
Peter Ramlau regnede med at jeg havde
accepteret rokeringen og kunne dispo-
nere herefter! Praksis er således, at man
udsender et brev på det tidspunkt, hvor
fristen er udløbet! På dette svarer Peter
Ramlau pr. email og mundtligt, at dato-
erne i denne sammenhæng ikke er vig-
tige!

Kan vi medlemmer være tjent med
den slags metoder? Var det ikke netop
med løfter om at gøre op med ”nepo-
tisme” at Peter Ramlau fik sit mandat
til at varetage vores interesser?  Er han
selv blevet til dette skræmmebillede?
Flytter man her medlemmer med havne-
pladskontrakt til fordel for folk på ven-
teliste? Er dette ikke stridigt ifht. §2
som tydeligvis understreger, at medlem-

merne har førsteret til pladserne og ikke
folk på venteliste! På dette svarer Peter
Ramlau, at hvis jeg ikke er tilfreds, så
kan jeg indkalde til en ekstraordinær
generalforsamling! Var det ikke nem-
mere at overholde vedtægterne og be-
handle medlemmerne ordentligt!

Brevet og yderligere dokumentation
findes på: www.amanda1932.dk. Føler
du dig også klemt, så hører jeg gerne fra
dig gennem min hjemmeside!

Mange sejlerhilsner
Jacob Lefèvre 4589

Debatsiden

Den glemte mastekran
Så har vi været igennem det igen - den
årlige tur gennem sejlklubbens „flaske-
hals“: Mastepåsætningen ved den fine
mastekran.

Med tilhørende laaange ventetider og
frustrationer, mens stribevis af andre
både er foran i køen, og mens andre be-
sætninger demonstrerer større eller
mindre håndelag (og tempo), når det
gælder påsætningen af sejlbådens for-
nemste pryd.

Mærkeligt nok har ingen tilsynela-
dende blik for, at vores havn har ikke
een, men to mastekraner. Og ventetid og
frustrationer kunne faktisk mindskes en
del, hvis kran nummer to blev bragt i
spil.

„Den glemte kran“ er den gode gamle
håndspilsdrevne, der står lidt længere
ude på østmolen. De fleste opfatter den
måske som en særlig variant af en lygte-
pæl - og det er forståeligt, for de færre-
ste har set den i aktion - men det er
faktisk en kran, og hvis den ellers fik lov,

kunne den hjælpe en pæn flok både med
mindre master.

Problemet er bare, at kranen ikke får
lov. Den er pakket ind i landsatte både
og stativer, og kajsiden ud for kranen er
tilsyneladende forlængst accepteret - osse
af havnens ansvarlige - som fast ligge-
plads, endda sommetider langtids-ligge-
plads for både udefra.

Indrømmet: Den gamle mastekran vir-
ker måske, som om den er konstrueret af
Storm P, men den virker såmænd, hvis
man ellers kan tromme de nødvendige
hjælpsomme sjæle sammen til at holde
styrelinerne og betjene håndspillet. Jeg
har dog en erindring om, at kranbjælkens
ende ku’ have en tendens til at skramme
masten, så måske ville det være en god
ide et give den en polstring af f. eks. et
stykke gummi eller læder.

Så med ventekøen ved den „moderne“
mastekran i erindring vil jeg hermed
opfordre:

Ansvarlige i bestyrelse og havnedrift:
Løslad dog den gamle mastekran fra in-
despærringen bag både og stativer og
sørg for tilstrækkelig plads til, at styre-
liner og master kan manøvreres. Giv kra-
nen et kærligt eftersyn (smøring, pol-
string, evt. ny wire og nye liner) samt
sørg for, at det er slut med at „parkere“
både ud for kranen. Kajsiden er ikke til
ophold, hverken i dagevis eller ugevis.
En plads ud for en kran er en plads ud for
en kran, og den skal man holde sig væk
fra, medmindre man har ærinde ved kra-
nen.

Skippere og sejlere: Skub eventuelle
fordomme til side og betragt den gamle
mastekran som et ekstra tilbud, der kan
spare jer for mange øv-timer i ventekøen.
Specielt mindre både kan have glæde af
muligheden (mange L-23 master er i sin
tid håndteret her), så benyt jer af den, få
færre timer i kø og flere på vandet !

Medlem 1231 Rolf Jonshøj
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Vi har tidligere meddelt, at Flakfortet
har oprettet egen klub, hvor sejlere kan
tilslutte sig og ved opgivelse af egen e-
mailadresse blive holdt orienteret om
sejler-arrangementer på fortet samt opnå
rabat ved køb af årskort. Rabatten ud-
møntes kontant ved køb i kiosken eller
ved køb af strøm etc.

Klub Flakfortet, som nyskabelsen
er døbt, har alle betingelser for at få
sucess, idet det er min opfattelse, at fa-
milien Svensson er de rigtige til at drive
fortet og allerede har vist forståelse for
såvel bevarelse af det historiske ved Flak-
fortet som ønsket om at opfylde sejler-
nes behov.

Klub Flakfortet er ikke en forening
med valgt bestyrelse, hvilket også ville
være urimeligt, idet det er en privat in-
vestering og naturligvis på længere sigt
bør give et afkast.

Klubben har til konsultative formål
oprettet et rådgivende organ, hvor to be-
styrelsesmedlemmer i OFOF har accep-
teret at repræsentere sejlerne.

Disse repræsentanter, der begge ofte
kommer på Flakfortet, er:
Leif Mathisen – Sejlklubben Sundet og
Peter Møller – Christianshavns Bådelaug

I konsekvens af ovenstående besluttede
den ekstraordinære generalforsamling
den 5. maj 2008 at nedlægge OFOF.

Det blev endvidere besluttet at over-
drage OFOF‘s aktiver på Flakfortet til
den nye Klub Flakfortet, der således
også fremover kan benyttes af sejlerne.

De resterende aktiver, der endnu ikke
er endeligt opgjort,  men forventes at
være omkring kr. 10.000,- doneres til
ungdomsprojektet KØS i Svanemølle-
havnen.

KØS blev af bestyrelsen anset for en
værdig modtager, idet det er en nyska-
belse i ungdomsarbejdet i Danmark, der
har evnet at ændre tidligere enkelt-
klubbers ungdomsarbejde og samle akti-
viteterne i en fælles klub med egne akti-
ver og specialiseret ledelse.

Juniorerne fortsætter i moderklub-
berne efter det fyldte 22 år, hvorfor KØS
ikke virker som en konkurrerende sejl-
klub.

Bestyrelsen takker alle medlemsklub-
berne for støtten i de år, der er gået, og
håber I alle modtager den fortsættende
KLUB FLAKFORTET i samme gode
ånd, som har været OFOF til del.

Jeg benytter denne lejlighed til at takke
alle bestyrelsesmedlemmerne i OFOF
for det gode samarbejde og kammerat-
skab, der har været udvist. Ikke mindst
fortjener kasserer og sekretær Boris
Damsgaard en speciel tak for den store
indsats, han personligt har ydet.

Bent Hansen
Formand for OFOF

 26. maj 2008

Lørdag d. 30/5 var der 30 års jubilæum for Lynetten sejlklub. Omkring 400 sejlere og
ikke-sejlere var mødt op til denne specielle dag for Lynetten sejlklub. Især formanden
var på sin rette plads hvor han efter kanonsalutten holdt en tale om ”de gamle dage.”
Dengang hvor Lynetten bare var en lille sprække i den danske sejlunion, dengang hvor
der kun var 80 pladser. Men besøge juniorafdeligen glemte han helt. Senere kom

cirkus Bella Donna og underholdt med di-
verse kunster, og et band stillede op i det
store festtelt på østmolen. Dagens højde-
punkt var nok i juniorafdelingen, pga. et
fantastisk vejr og masser af vind, riggede
afdelingen 2 Zoom-8 joller, 2 Europa joller
og 2 ynglinge til, så kunne man efter eget
valg vælge, hvilken type man ville sejle i.
Og i juniorafdelingen har vi nok en af de
bedste ungdomssejlere, det er Mathias 10
år, som sejler formidabelt, og han er ikke
bange for at kaste sig ned i jollen, selv om
det blæser og der er en smule bølgegang.
Dommerne Karsten og co. lagde en bane
ud, en simpel 3 punkts bane, hvor man
krydser op og lænser tilbage ×3. Place-
ringerne var følgende, da vi riggede af:
Confetti med 3 førstepladser, Smølfen og
Yang kom på hhv. 2. og 3. plads, Othello
på 4. og Skum på 5.

Kåre, E-jolle sejler

Jubilæum for alle!
Foreningen OFOF lukker og slukker
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En af Lynette Nyt’s læsere Erik Madsen er omkommet under en sejltur. De
ulykkelige omstændigheder er årsagen til, at Lynette Nyt undtagelsesvis
bringer en ”salgsannonce”. Arvingerne efter Erik
Madsen vil meget gerne afhænde hans båd
snarest mulig og håber på, at der måske er et
andet Lynettemedlem, der føler sig fristet. Det
drejer sig om en International 806, ved navn
Chica.
På nuværende tidspunkt ligger båden i lystbåde-
havnen i Rønne. Lynette Nyt ligger ikke inde
med pris, årgang eller andre oplysninger om
båden, men hvis man er interesseret, kan man
kontakte den nuværende ejer på E-mail:
jyttekruckow@hotmail.com eller telefon
27143312.

Med venlig hilsen
Georg Niemann

Aktivitetskalenderen 2008

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

Redaktionen har i skrivende stund ikke modtaget oplysninger om
nogen kommende arrangementer til dette nummer.

International 806 sælges
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