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God jul og godt nytår

Ja, så lakker året mod enden. Nu er det
snart blevet så mørkt, som det kan blive,
så på den måde er det ved at vende igen,
men vi må nok se frem til nogle kolde
dage, inden bådene igen skal i vandet.
Og det er næsten lige meget, om det er
juniorernes joller, familiebådene, speed-
bådene og dog …

Som man kan se på hjemmesiden er
der nogle af kapsejlerne, der ikke har
lagt op for i år endnu, den 26/12 2008
foregår den traditionsrige sejlads Sne-
Cup, og selv om der i skrivende stund
kun er tilmeldt 2 både, så skal der nok
ske noget. Kig ind på hjemmesiden
www.lynetten.dk, klik på ”Kapsejlads”
og så er du med, enten som deltager
eller bare som nysgerrig tilskuer.

Også Grand Danois, som Lynette Nyt
har fulgt tidligere er stadig på farten.
Læs uddrag af beretningen senere i bla-

det eller klik ind på hjemmesiden
www.suntrip.dk og læs den fulde beret-
ning.

Der har netop været afholdt medlems-
møde, og et af ønskerne gik på, at
aktivitetskalenderen i bladet skulle ud-
komme, så medlemmerne kunne være
sikre på, at alle programpunkter bliver
annonceret, inden aktiviteten foregår.
Det er bestemt et rimeligt ønske, men
forudsætningen er, at dem der planlæg-
ger aktiviteter giver dem til redaktøren
i god tid. Den skulle der nu være rådet
bod på, idet vi allerede i dette nummer
kan præsentere aktivitetslisten for hele
2009.

Redaktøren vil så på dette sted slutte
med at gentage forhåbningen om, at alle
Lynette-medlemmer og deres familier
får en god jul og et godt og lykkebrin-
gende 2009.

 Georg Niemann, Redaktør,
Georg@daab.dk

Bådagenten ønsker vore kunder
og medlemmer af Sejlklubben Lynetten

En rigtig glædelig Jul og et godt og lykkebringende Nytår

Måtte Du/I gå i salgstanker, tilbyder vi jer 25% rabat på salæret, såfremt
båden fremtræder i pæn og velholdt stand. Nærværende tilbud er

gældende til og med 1. februar 2009, hvor besigtigelse, fotografering
samt skriftlig aftale, skal have fundet sted forinden.

Ring gerne for en aftale på 4014 5260

De venligste hilsner
John Hansen

Tlf. 4014 5260 - 3254 0260

e-mail: mail@baadagenten.dk www.baadagenten.dk

Bådagenten v/John Hansen, Refshalevej 200, 1432 Kbh.K.
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Først skal jeg beklage,
at standerhal var uden
min deltagelse, jeg var
ganske enkelt i udlan-
det. Grundet en pludse-
lig opstået tilstand i mit

privatliv, vil jeg være væk fra DK i læn-
gere perioder, derfor var jeg ikke til
standerhal, og er først i DK igen d. 3 jan.
til 1 marts 09.

Det er naturligvis uhensigtsmæssigt,
at jeg med mellemrum forlader DK i
længere perioder, hvorfor jeg overvejer
mit formandskab frem til næste Gene-
ralforsamling. En ting vi vil drøfte i be-
styrelsen.

På trods af nær telekontakt med kon-
tor og næstformand, har jeg ikke nær-
kontakt til tingene, så formandskabet
kan udføres tilfredsstillende.

Dog er jeg rejst 2 gange 2000 km for at
deltage i bestyrelsesmødet d. 10 nov.
Dette møde var meget omfattende, vi
kom gennem regnskab og budget, der
næsten er færdigbehandlet, samt meget
andet, der kan læses af referat.

Dog vil jeg nævne, at vores regnskab
pt. ser ud til at komme ud med et lille
overskud på 75.000 kr. før finpudsning.
Dette skal ses i lyset af, at der i dette
regnskabsår har været ikke budgetlagte
udgifter for ca.:

1/ Klubhus øst renoveret
Køkken 113 000 kr
Inventar 78 000 kr
Kloak (fedtudskiller) 24 000 kr
Ventilation 18 000 kr

2/ Jubilæumsfest
Udgift ud over budgetramme 124 000 kr

3/ Følgebåd Margrethe på værft
Udgift ud over budgetramme 158 000 kr

4/ Nye bukke fra USA   100 000 kr

Med disse meget iøjefaldende ekstra ud-
gifter, som er afholdt uden låntagning,
ser vores økonomi pæn ud, vi er en klub
hvor det blot skal løbe rundt. Vi må na-
turligvis altid påregne uforudsete udgif-
ter, således har vaskeri og køkken, straks
i det nye regnskabsår krævet over 200
000 kr. til nye maskiner. Disse regninger
er betalt. Bestyrelsen gennemgik nyt
budget meget nøje, hvorfor der pt. afven-
tes nyt budgetudskrift, når kontoret om
nogle dage har udarbejdet dette.

 I den seneste periode er der sket et
par omrokeringer i bestyrelsens sam-
mensætning:

Peter Ramlau har fravalgt sin post som
Havn og Plads Formand. Bjarne Carlsen,
der har været suppleant, er trådt ind på
denne post. Endnu en gang vil jeg, på
klubbens vegne, takke Peter for en stor
arbejdsindsats.

Jan Lange har bedt sig fri for sin post
som kasserer. Også en stor tak til Jan for
et stort og tidskrævende arbejde på denne
post. Ny på posten er kasserersuppleant
Niels Bjørn Pedersen.

Jeg har på vores bestyrelsesmøde talt
med Bjørn samt oplevet hans indlæg på
mødet, og med de signaler han umiddel-
bart udsender, kan klubben være meget
tilfreds med den ny kasserer, jeg hermed
vil byde velkommen, og som i næste Ly-
nette nyt vil blive præsenteret.

Amagerbanken, klubbens bank, gav
møde på forrige bestyrelsesmøde ved vo-
res lokale afdelingsbestyrer. På seneste
bestyrelsesmøde er vores banksituation
blevet drøftet. Vores ny kasserer vil lave
et undersøgelsesarbejde herom, som
fremlægges for bestyrelsen i den nær-
meste fremtid. For nuværende er der
ingen fare for klubbens midler, idet stats-
garantien er løbende i 2 år.

Indkøbet af nye bukke, har været en

stor succes, i øjeblikket er alle i brug, og
der efterspørges stadig, hvorfor der er
sat 100 000 kr. i budget til indkøb til en
ny pulje. Bukkene er nemme at hånd-
tere samt at stable om sommeren, så vi
på en nem måde kan have en pæn og
ryddelig havn om sommeren.

Afslutningsvis vil jeg sige, at klubben
for nuværende har en utrolig velfunge-
rende bestyrelse, der arbejder målrettet
og struktureret. Stemningen og tonen er
meget fin, så al energi kan placeres i de
aktuelle arbejdsopgaver. Vores kontor-
personale har det på samme måde, de
møder veloplagte og tager sig af alle de
arbejdsopgaver der måtte være. Jeg me-
ner, det er vigtigt, at disse forhold er
sådan, idet det er den måde medlem-
merne føler en positiv oplevelse ved de-
res medlemskab af Sejlklubben Lynetten.

Venligst
Benny Espenhain, Bestyrelsesformand

Nyhedsbrev fra formanden

Forhandler,
reparation og service

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

Outboard Power

Amager-Marine
Islands Brygge 91
2300 København S
Tlf. 3254 6232 / 4016 6232
e-mail: Amagermarine@pc.dk

Mercury/Mariner/Tohatsu
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Referat af bestyrelsesmøde
den 6. oktober 2008

Deltagere: Alle undtagen Benny Espen-
hain, Erling Andreasen, Kaare V. Thom-
sen & Niels Bjørn Pedersen.
Orientering fra Amagerbanken: Jan
Lange havde aftalt at filialdirektør Kent
Nielsen skulle komme til bestyrelses-
mødet og orientere om bankens aktuelle
finansielle situation i lyset af den gene-
relle finanskrise og Amagerbankens sær-
lige eksponering i medierne i den for-
bindelse.

Amagerbanken er omfattet af den sær-
lige 2-årige garantiordning som der ved
bestyrelsesmødets afholdelse just var
indgået aftale om med et flertal af Fol-
ketingets partier og som efterfølgende
er vedtaget. Dermed er der ingen aktuel
risiko for klubbens indeståender i ban-
ken i alt 3 mio. kroner på diverse konti.

Filialdirektøren orienterede om at
bankens halvårsregnskab var godt og li-
geledes tegner 3. kvartal også godt. Af-
slutningsvis anmodede Kent Nielsen om
at klubben bliver bedre til at orientere
om, hvem der er tegningsberettigede.

Godkendelse af dagorden: Dagsor-
den blev godkendt
Godkendelse af referat af bestyrel-
sesmøde den 1. september 2008:
Referatet blev godkendt.

Meddelelser: Bonna Madsen havde ud-
arbejdet forslag til ændringer i procedu-
rer i forbindelse med godkendelse og
kontering af betalinger. Det blev beslut-
tet så vidt muligt at få 30 dages kredit
ved alle leverandører samt at der ind-
købes en scanner så fakturaer kan
indscannes, og sendes til udvalgsformæn-
dene som inden for 2 dage påfører konto-
nummer og mailer retur til kontoret og

derefter hurtigst muligt
kommer og attesterer.

Generalforsamling 2009: Det blev be-
sluttet at den ordinære generalforsam-
ling afholdes tirsdag den 24. februar 2009
fra kl. 19:00.

Regnskab og budget: Jan Lange ori-
enterede om, at den statsautoriserede
revisor har meddelt at regnskabet kan
revideres umiddelbart med henvisning
til god regnskabsførelse.

Udvalgenes budgetforslag sammenhol-
des nu med indtægtsgrundlaget, hvoref-
ter det endelige budget kan foreligge.

Medlemsklage: Bestyrelsen gav tilslut-
ning til at medlemmet (Jacob Lefevre)
tilbydes en anden plads til sin ordinære
båd og samtidig meddeles at båd 2, som
der betales månedsleje på skal fjernes
fra havnens område. Samtidig meddeles
han, at såfremt bestyrelsens henstilling
ikke følges risikerer han eksklusion fra
klubben.

Nøglekortordning: Carsten Ljungberg
præsenterede en kortprintermodel til
print af elektroniske medlemskort som
start på det elektroniske adgangskort til
klubbens faciliteter. Bestyrelsen god-
kendte indkøb af den foreslåede kort-
printer.

Prissætning af ny pladskategori –
kategori 8: Rahlf Nielsen fremlægger
beregnet forslag til næste bestyrelses-
møde mandag den 3. november.

Telefongodtgørelse: Bestyrelsen beslut-
tede at der ikke skal betales telefongodt-
gørelse/telefontilskud til bestyrelsens med-
lemmer. Evt. telefonudgifter godtgøres fort-
sat konkret.

Som de også fremgår af flere referater i
dette nummer, har Sejlklubben Lynet-
ten for nylig fået en ny kasserer.

Jan P. Lange blev oprindeligt valgt som
turudvalgsformand, men da den nyvalgte
kasserer i 2007 måtte fratræde efter krav
fra sin arbejdsgiver, sprang Jan velvilligt
til og har fungeret som kasserer også ved
den seneste generalforsamling i foråret.
Nu har Jan imidlertid valgt at træde
frivilligt tilbage af personlige årsager pr.
25/10 2008.

Heldigvis har Jan ført regnskabet frem
til årets regnskabsafslutning og har vel-
villigt hjulpet til med at sætte budget-
tet sammen. Selvfølgelig professionelt
assisteret af klubbens faste personale og
den eksterne revisor.

Niels Bjørn Pedersen, er valgt som
kasserersuppleant og træder derfor na-

Niels Bjørn Pedersen Bjarne Carlsen Jan Passer Lange

Ny kasserer, Ny havneudvalgsformand
turligt ind i klubbens bestyrelse som
kasserer, hans tiltrædelse blev godkendt
på bestyrelsesmødet 10. november. Han
er allerede godt inde i sagerne og Lynet-
ten kan se med fortrøstning på at økono-
mien er i Niels Bjørn Pedersens sikre
hænder. Niels Bjørn har for nuværende
planlagt at opstille officielt til posten på
den kommende generalforsamling.

Vi siger tak til Jan for indsatsen frem
til nu og tak til Niels Bjørn for at tage
handsken op.

For nogle måneder siden trådte for-
manden for havn og plads, Peter Ramlau
Hansen tilbage og blev afløst af supple-
ant Bjarne Carlsen. Skiftet har tidligere
været annonceret og behandlet i Lynette
Nyt, men redaktøren benytter denne lej-
lighed til at sætte alle de 4 involverede i
bladet med billeder.

Kort status fra udvalgene og redak-
tøren:
Carsten Ljungberg – Turudvalg: Den vars-
lede øvelse for fartøjsberedskabet 11. sep-
tember blev afviklet på bedste vis med
efterfølgende evaluering sammen med
hjemmeværnet. Der er nu planlagt en
uvarslet øvelse. Fartøjsberedskabet efter-
spørger flere tilmeldte både fra Lynet-
ten. Den årlige lystfiskertur afvikles den
25. oktober. Afriggerturen er endnu ikke
fastlagt.

Aktivitetsplan:
a. Vedtægtsændringer
b. Trådløs lystbådehavn
c. Omdisponering af havnens landarealer
d. Følgegruppe – havnens lokalplan
e. Vedligeholdelse af juniorafdelingens
flydebro

Evt.  Carsten Ljungberg erindrede om
at mikrofonen til klubbens mikrofon-
anlæg sandsynligvis er bortkommet, det
bør afklares inden standerhal.

Peter Ramlau Hansen
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Referat af bestyrelsesmøde
den 10. november 2008

Deltagere: Alle undtagen Carsen
Ljungberg & Kaare V. Thomsen

Konstituering af ny kasserer: Jan
Lange har pr. mail af 25. oktober med-
delt at han med øjeblikkelig virkning
udtræder af bestyrelsen. Bestyrelsen
konstituerede kasserersuppleant Niels
Bjørn Pedersen som kasserer frem til for-
eningens generalforsamling den 24. fe-
bruar 2009

Godkendelse af dagorden: Dagsor-
den blev godkendt
Godkendelse af referat af bestyrel-
sesmøde den 6. oktober 2008: God-
kendt

Meddelelser: Benny Espenhain orien-
terede om, at han i denne omgang bekla-
geligvis kun kortvarigt er tilbage i Dan-
mark, men vender tilbage primo januar
2009.

Næstformand Karin Jacobsen er såle-
des fortsat fungerende formand frem
dette tidspunkt.

Regnskab og budget: Budget 2008/
2009 blev drøftet og den ny kasserer vil
nu sammen med kontoret gennemgå de
enkelte budgetposter. Regnskab 2007/
2008 udviser et underskud på klub-
driften og et mindre overskud på havne-
driften.

Restauranten: Samarbejdet mellem
klubben og restauratøren blev drøftet og
det blev besluttet at afholde faste ek-
sempelvis månedlige møder med hen-
blik gensidig information og forvent-
ningsafstemning.

Prissætning af ny pladskategori -
kategori 8: Med den forudsætning at
sammenlægning af pladser skal være
økonomisk neutralt vedtog bestyrelsen
følgende prissætning for kategori 8:
21.375 kr. i engangsbeløb,
3.400 i pladsleje og 
4.480 i vinterleje.

Medlemshenvendelser: Et medlem
havde henvendt sig vedr. en mulig fjer-
nelse af de gule betonklodser på parke-
ringspladsen. Bestyrelsen bad Søren
Schlichter om at se på en løsning, hvor
betonklodserne ud mod vejen ved p-plad-
sen fjernes – men de bevares ved pladsen
uden for masteskuret og midt igennem
p-pladsen, så der parkeres hensigtsmæs-
sigt. En anden – kønnere – løsning kan
på sigt overvejes.

Generalforsamling 2009:
Det blev besluttet at den ordinære ge-
neralforsamling afholdes tirsdag den 24.
februar 2009 fra kl. 19:00. Det medfører
følgende tidsplan:
• Punkter til dagsordenen fra bestyrel-

sen til forelæggelse på Generalforsam-
lingen samt udvalgsberetninger skal
være behandlet senest på bestyrelses-
møde den mandag den 5. januar

• Dagsorden skal være udsendt til med-
lemmerne senest den 20. januar

• Forslag fra medlemmerne skal være
sejlklubben i hænde senest den 27.
januar

• Evt. forslag fra medlemmerne behand-
les på bestyrelsesmøde mandag den 2.

Karin
Jacobsen,
sekretær

Generalforsamling 2009
Sejlklubben Lynetten indkalder hermed til
ordinær generalforsamling:
Tirsdag 24. februar kl. 19:00
i Amager Selskabslokaler, Markmandsgade 9-11, 2300 København S

§ 7. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter
foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære
generalforsamling, der afholdes hvert år i februar, indkaldes med mindst 5
ugers varsel ved meddelelse i klubbens blad eller ved skriftlig meddelelse til
hvert medlem med angivelse af dagsorden. Regnskabet skal sammen med
revisionsprotokollatet fra de kritiske revisorer bekendtgøres skriftligt til
hvert medlem senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes, jvfr. § 14
Revision, Regelsæt for de kritiske revisorer, afsnit 3.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være
sejlklubben i hænde skriftligt 28 dage før generalforsamlingens afholdelse, og
skal bekendtgøres skriftligt til hvert medlem senest 2 uger før generalforsam-
lingen afholdes.
Medlemmer, familiemedlemmer og myndige juniormedlemmer, der ikke er i
restance, har stemmeret. Stemmeret kan kun udøves ved personligt frem-
møde eller ved fuldmagt til ægtefælle eller samlever. Øvrige juniorer kan
overvære generalforsamlingen.

§ 8. Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal have følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab og budget
4. Fastlæggelse af ydelser til klubben
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Valg af statsautoriseret revisor
7. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
8. Valg af redaktør
9. Behandling af indkomne forslag
10. Eventuelt

Forslag til behandling på dette års generalforsamling skal være klubben i
hænde senest den 27. januar 2009.
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Havn og plads: Bjarne Carlsen stiller
sig til rådighed for valg.

Sejlerskolechef: Den nuværende sejler-
skolechef Benny Andersen skal – ifølge
§11 i klubvedtægterne – gå af, idet han
har siddet i 6 år nu.

Turudvalgsformand: Den nuværende
turudvalgsformand Carsten Ljungberg
ønsker ikke genvalg.

Klubhusudvalgsformand: Erling An-
dreasen er villig til at blive genvalgt.

En bestyrelsessuppleant: Der skal væl-
ges en suppleant.

Bestyrelsesmedlemmer
Hvordan finder vi nye emner til besty-
relsesudvalgsposterne, og hvad skal der
til for at gøre det attraktivt og interes-
sant at sidde i bestyrelsen?
Forslag fra salen:
• Annonceres i blad og på hjemmesiden

i god tid før valget.
• Nye medlemmer kontaktes af besty-

relsesmedlemmerne kort tid efter ind-
meldelse.

• Nye medlemmer indkaldes til et ori-
enteringsmøde.

• Evt. yde bestyrelsesmedlemmerne et
honorar eller ansætte en direktion.

• Orientering om, at der ikke skal læg-
ges et årsværk af gratis timer for at
kunne bestride en plads i bestyrelsen.

• Forenkling af bestyrelsen
• Nedskæring i aktivitetsniveauet.
• Holde nogle flere fester for udvalgs-

medlemmerne.
Forslagene var mange, og det blev be-
sluttet, at Karin Jacobsen laver et ind-
læg eller en god artikel til Lynettenyt og
hjemmesiden omkring hvervning af be-
styrelsesmedlemmer.

Hjemmeside
Hjemmesiden bør opdateres og alle de
gamle indlæg bør slettes. En aktivitet-
skalender for årets begivenheder bør ind-
sættes, så medlemmerne ved, hvornår

der foregår nogle aktiviteter i god tid
forud for arrangementerne. Bestyrelses-
medlemmerne bør besvare spørgsmål i
”Debatforum” på hjemmesiden.

Lynettenyt
Det er sket nogle gange, at bladet er
udkommet kort tid før og nogle gange
efter et arrangements afholdelse, og det
er ikke optimalt. Der bør ligeledes her
være en aktivitetskalender for årets ar-
rangementer.

Pligtarbejde
Forslag til arbejdsopgaver til pligtarbej-
derne:
• Pligtarbejderne kunne tage nogle af

”de gamle stativer” og tilpasse dem,
således at de kan bruges igen.

• Når der engang skal laves flydebroer,
kunne pligtarbejderne sagtens udføre
dette arbejde.

Flydebroer
Når de eksisterende faste træbroer ikke
duer mere, er det ikke muligt at sætte
nogle nye op. Der er fra myndighedernes
side krav om, at alle havne for eftertiden
etablerer flydebroer. Når dette engang
bliver en realitet, så skal vi sørge for at få
lavet flydebroerne så høje, at man kan gå
ombord på sin båd uden de store kravle-
manøvrer. Og det ville formentlig være
en god idé at bibeholde pælene, så man
har bedre mulighed for at placere sin båd.

Der blev orienteret om, at bro 1, 2 og 3
ved højvande og i storm løfter sig fra de
huller, de er placeret i, og at dette kan
have sine konsekvenser, hvis ikke bro-
erne falder tilbage på plads igen.

Desuden bør der ske en opfølgning på
kontrol for pæleorm, idet tidligere un-
dersøgelser har vist, at der er påbegyn-
dende pæleorm.

Havnemateriel
Traktoren bør efterses på et værksted og
repareres, idet den er svær at styre og

februar
• Evt. forslag fra medlemmerne samt

regnskab og revisionsprotokollat skal
være udsendt senest den 10. februar.

Personalesituationen: Bestyrelsen
besluttede at forlænge kontorassistent
Tine Lynge Jensens ansættelse t.o.m.
marts 2009, hvor det forventes at en sam-
let vurdering af bemandingssituationen
kan foreligge.
Bestyrelsen drøftede det fastansatte per-
sonales årlige lønforhandling pr. 1. okto-
ber.

Kort status fra udvalgene og redak-
tøren: Dette punkt blev udsat til næste
møde.

Aktivitetsplan:
a. Vedtægtsændringer
b. Omdisponering af havnens landarealer
c. Følgegruppe – havnens lokalplan

Evt.: Der var ikke noget til dette punkt.
Næste møde - mandag den 1. december
kl. 19:00.

I mødet deltog:
Bestyrelse: Karin Jacobsen, Lena Skov
Andersen, Bjarne Carlsen og Erling An-
dreasen
Personale: Søren Schlichter, Wagn Hus-
ted og Bonna Madsen
Medlemmer: ca. 30
Referent: Bonna Madsen

Orientering fra bestyrelsen
Karin Jacobsen bød velkommen.
Karin orienterede om, at der har været
udskiftning af bestyrelsesmedlemmer
siden generalforsamlingen i februar
2008. Det drejer sig om kasserer Jan P.
Lange som er blevet suppleret af Niels
Bjørn Pedersen, og havneudvalgsformand
Peter Ramlau-Hansen som er blevet sup-
pleret af Bjarne Carlsen. Den nuværende
bestyrelse og personalegruppen er vel-
fungerende, og har et godt samarbejde.

Der er pr. 1. marts 2008 kommet ny
restauratør i Restaurant Lynetten. Store
dele af restauranten er i den forbindelse
blevet istandsat, og inventar er blevet
udskiftet.

Hvad angår havnens fremtid i forbin-

Referat af medlemsmøde
mandag den 17. november 2008

delse med Københavns
Kommunes planer om
udvidelse af motorvejs-
forbindelse, vil bestyrel-
sen naturligvis følge op
på status i forbindelse hermed.

Formanden har den 14. november 2008
skrevet et indlæg på hjemmesiden om-
kring hans bevæggrunde i forbindelse
med hans manglende tilstedeværelse
m.m. Formanden er tilbage på bestyrel-
sesmødet i januar 2009. Om formanden
har tænkt sig at blive siddende perioden
ud – altså frem til februar 2010 – vides
endnu ikke.

Generalforsamlingen
Der blev spurgt ind til, hvem der er på
valg i bestyrelsen og hvem af de nuvæ-
rende bestyrelsesmedlemmer, som kun-
ne tænke sig at blive siddende.
På valg til februar 2009 er:

Kasserer: Måske den nye kasserersup-
plelant N. Bjørn Pedersen er interesse-
ret i at blive valgt til kasserer.

Sekretær: Karin Jacobsen vil gerne på
genvalg, hvis der bliver fundet en tilste-
deværende formand.

Bonna
Madsen
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Debatsiden
Efterår i Lynetten
Så blev det igen efterår i sejlklubben,
sejlsæsonen er slut for de fleste af os og
det bliver tidligt mørkt med regn og
rusk, og vi må have lidt til at lyse op i
mørket. Dette kunne jo passende være
lidt forskellige skoleridt i vort udmær-
kede klubblad.

Et sikkert tegn på denne årets cyklus
er også, at nu bliver der lidt mere tid til
lidt kvababbelser over dette eller hint,
senest fra vores mangeårige, tidligere se-
kretær Leif Rolsted.

Men lad os nu se lidt på Leifs klager:
At formanden har været ”ikke tilstede-
værende” gennem længere tid, er der
mange, der har bemærket for længe si-
den, men det kan jo ikke rigtigt være
mit ansvar.

Leif har været med i ledelsen af klub-
ben så længe, at han udmærket ved,
hvordan formidlingen af officielle bud-
skaber sker til medlemmerne. Dette er
normalt sekretærens opgave i bestyrel-
sen, så vidt jeg husker. At jeg træder ud
af bestyrelsen med udgangen af septem-
ber, og Leif kan læse dette i september-
nummeret af  Lynette Nyt, er selvfølge-
lig lige lovlig stærk kost.

Den nuværende bestyrelse har lovet
medlemmerne kvartalsvise medlemsmø-
der. Dette har stort set været overholdt
med undtagelse af det sidst planlagte.
Det skulle have fundet sted i september
2008, men blev holdt i november 2008.

Lad mig i al stilfærdighed bemærke,
at så vidt jeg er orienteret, har Leif væ-
ret med til 1 (et) møde af de tre, der har
været indtil videre (pr. 7-11-08).

Med hensyn til økonomi og regnska-
ber, som Leif føler sig utryg ved, er prak-
sis ikke spor anderledes i denne besty-
relse end i de bestyrelser, han selv har

siddet i, blot med den altafgørende for-
skel, at nu fjerner de ansatte ikke læn-
gere bilag og uåbnet post i posevis fra
klubben for at skjule inkompetence, så-
ledes at klubben pådrog sig adskillige
incassosager.

Bestyrelsens medlemmer modtager på
det månedlige møde en saldobalance, der
sætter dem i stand til at følge deres ak-
tiviteter i forhold til budgettet. Med-
lemmerne har på generalforsamlingen
2008 valgt nye kritiske revisorer, som
jeg har fuld tillid til vil leve op til deres
pligter.

Jeg kan ikke efter 29 år i sejlklubben
mindes, at nogen bestyrelse har oriente-
ret dybere om klubbens økonomi i løbet
af regnskabsåret, med undtagelse af hvad
der fremgår af referater af bestyrelses-
møderne, men jeg kan da foreslå følgende
skala indført på medlemsmøderne og i
referater:

Ufatteligt godt – Meget godt – Jævnt
godt – Mindre godt – Lidt skidt – Kunne
være bedre – Dårligt.

Jeg håber, dette imødekommer Leifs
behov, ellers har han til enhver tid mu-
lighed for at henvende sig til de kritiske
revisorer med specifikke spørgsmål.

Jeg kan da godt forstå Leifs frustra-
tion over ikke mere at være en del af
klubbens ledelse, men må bare konsta-
tere, at det var nødvendigt med et le-
delsesskift. Klubben har i rigtigt mange
år haft bestyrelser, hvis medlemmer er
kommet af samme observans og samme
interesser for begrænsede dele af klub-
bens liv.

Dette fører til tilsanding af klubben,
hvilket også skete.

 Jeg tror det er klart for de fleste, at
den nuværende bestyrelse overtog en
havn, der var på vej i forfald og roderi og
forladte, sunkne både samt tomme ikke
udnyttede pladser. Som følge af dette
også en økonomi, der viste faldende ind-

har svært ved at bremse. Trucken bør
have et eftersyn efter gældende regler
(lovpligtigt eftersyn).

I det hele taget bør alle eftersyn over-
holdes på alt havnemateriel, idet vi el-
lers kan få problemer med Arbejdstilsy-
net og for at sikre medlemmer/perso-
nale imod unødige skader og lignende.

Ønsker til forbedring
Der var ønske om:
• At få stampet fliserne på midtervejen,

idet bådvognen – som er tung – har
rykket fliserne, således at disse ligger
skævt. Det er svært at stampe fliserne
på midtervejen, idet der ligger et
betonfundament under fliserne.

• Fliserne imellem skurene burde læg-
ges om. Dette arbejde er påbegyndt.

• At kørsel på havneområdet foregår i
et stille og roligt tempo.

• At få en ny sikringslås på mastekranen,
idet den gamle ikke virker mere.

Stander ned
Det kunne være ønskeligt, hvis arrange-
mentet ”Stander ned” kunne afholdes
om aftenen. Ved at afholde arrangemen-
tet om aftenen eventuelt til spisning og
derefter lidt musikalsk underholdning
ville det få mere karakter af en fest.

Rokering fra plads på bro 4
Et medlem var utilfreds med at være
blevet rokeret fra en plads til en anden i
forbindelse med pladsudvidelsen på bro
4. Medlemmet forsøgte adskillige gange
at inddrage de øvrige medlemmer i sin
sag.

Efter gentagne henstillinger – dog
uden held - om at lade sagen blive færdig-
behandlet i bestyrelsen, valgte et andet
medlem at forlade lokalet/mødet og de
øvrige medlemmer gav over for det util-
fredse medlem udtryk for, at sådanne
sager ikke skal fylde så meget på et med-
lemsmøde.
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Den 24 oktober har vi fortøjret Grand
Danois ved kajen i Yasmin Marina som
ligger ved byen Hammamet. Vi sejlede
fra Marmaris den 6 september. Der gik
nogle dage med at få provianteret og ikke
mindst udklareret. Det viste sig nemlig
at vi havde et problem. Af min transitlog
fremgik det at Grand Danois på papiret
officielt befandt sig i et helt andet om-
råde, nemlig nede omkring Antalya altså
ca. 400 km. sydøst for Marmaris. Og så
kan man ikke bare sejle ud af Tyrkiet fra
en anden destination! Den meget kor-
rekte embedsmand fortalte at jeg skulle
sejle Grand Danois derned. Alternativt
tage bussen og forsøge at overtale de lo-
kale toldere og politimyndigheder til at
notere at båden befandt sig i Marmaris.

I denne fastlåste, håbløse situation er
det godt at have en politiker med om-
bord! Problemer er til for at løses, og lad
os fokusere på mulighederne som hun
sagde. En time efter sad der tre repræ-
sentanter fra den offentlige forvaltning
omkring bordet i Cockpittet på Grand
Danois, efter yderligere en time og 100
euro fattigere, var problemet løst! Det
er en ubeskrivelig følelse af frihed da vi
endelig kunne smide fortøjningerne og
sejle ud på det blå middelhav.

Kursen er sat mod de Kanariske øer
270 grader, stik vest. Men da der som
sædvanligt ikke var meget vind i sejlene
valgte vi at gå ind på Rhodos. Det var

Med Grand Danois til Tunesien
Når man netop har taget sin båd på land og frostsikret motoren, så tænker mange
måske ikke så meget på sejlads de næste par måneder. Men anderledes står det til
med Grand Danois, den er sejlet hele vejen fra Lynetten til Middelhavet. Senest er
Grand Danois ankommet til Tunesien. Skipper Freddy Andersen har sejlet rundt i
Middelhavet siden 2004 og der er mange ting som man godt kunne være misundelig
på, dejligt vejr og smukke og interessante turistmål. Freddy deler heldigvis
rundhåndet ud af sine oplevelser på hjemmesiden www.suntrip.dk. Lynette Nyt har
sakset et par sider og nogle flotte billeder. God tur fortsat til Freddy.

efterhånden ved at være sent aften og
mørkt, og så kan det være lidt vanske-
ligt at orientere sig. Konsekvensen var
at vi med en relativt høj fart af 5 knob
gik på en stor sten. Det gav et kæmpe-
brag. Ole styrede og blev slynget ind mod
rattet og fik trykket nogle ribben. Det
gik værst ud over Pia som stod i cockpit-
tet, hun blev slynget ind mod en skarp
kant ved kahytsnedgangen. Jeg selv stod
ved masten og var i gang med at tage
sejlet ned, og jeg var helt uskadt. Vi var
dybt bekymrede for Pia. Lungerne var
kollapset og hun kunne næsten ikke
trække vejret. Vi kom dog hurtig fri af
grundstødningen og sejlede forsigtigt vi-
dere ind i havnen hvor Pia fik en cock-
tails af forskellige stærke piller som dels
gjorde hende smertefri men også gjorde
at hun faldt i en dyb søvn på sin køje. Til
vores store glæde kunne vi næste mor-

tægter. Svaret på alt dette skulle så være
kontingentforhøjelser, som jo desværre
også er den nemme løsning.

Eneste officielle forklaring: Vi er alle
glade amatører.

Jeg er af den overbevisning, at den
nuværende bestyrelse stiller med et
regnskab i år, der indlysende dokumen-
terer, at kontingentforhøjelser ikke var
det eneste svar på udfordringerne, og jeg
påtager mig gerne min del af ansvaret
for dette.

Og en ting er jeg enig med Leif  i: Det
bliver en rigtig spændende generalfor-
samling 2009.

Og til sidst: Kan vi ikke blive enige
om at lade være med at smide med sten
(og noget med glashuse) og nøjes med at
gå efter bolden og ikke manden.

Med venlig hilsen
Peter Ramlau-Hansen

medl. 1345

Sejlerskolens spild af
medlemmernes tid!!

Få ved bedre end jeg, da jeg både har
været elev, instruktør, chef for sejler-
skolen, at det er meget vigtigt, at ele-
verne lærer alt, hvad der har med en båd
at gøre, også til- og afrigning.

Men hvad vi så lørdag d. 25-10-08 ved
masteaftagning på to skolebåde ,var un-
der al kritik. DET TOG 2 TIMER at tage
to master af,  fordi de ikke var forberedt,
før de lagde til ved mastekranen, imens
blev køen længere og længere og folk
meget frustrerede.

Det er ikke lige det, der skaber good-
will for skolen. Jeg håber det bliver ta-
get til efterretning af sejlerskolens le-
delse så det ikke sker igen.

Anna Sebastian, 7570
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lød fornuftigt besluttede Pia og jeg at
tage en natsejlads videre mod Kreta. Pia
styrede det meste af natten mens jeg
faldt i søvn i cockpittet, Ole og Anders
var for længst gået til køjs. Nu skulle
Anders finde en hjemrejse og det blev fra
øen Kasos hvorfra han kunne tage et fly
videre til Athen. Vi andre forsatte vores
Odysse‘videre mod Kreta. Umiddelbart
inden Chania er der en meget øde ø som
hedder Dia her tilbragte vi to dage dels
fordi vandet var så utroligt klart og læk-
kert. Men også fordi der var ideelle mu-
ligheder for at betragte en totalt sort
nattehimmel. Pia elsker stjerner og
valgte at overnatte på gummibåden på
fordækket. Her tror jeg at Pia fik sin
største åbenbaring med stjerneskud,
måne og stjerner! Vi anløb Chania sent
aften og kunne konstatere at vores C-
map kortsystem ikke helt svarede til de
faktiske forhold. En bølgebryder er etab-
leret udenfor havnens åbning og var ikke
afmærket som vist på kortet. Det var
anden gang inden for kort tid at vi blev
chokerede på Dia sejlede jeg ifølge
computerkortet direkte ind i en lille ø,
men den eksisterede altså ikke i virke-
ligheden! Chania er en stor oplevelse og
er et af danskernes foretrukne charter-
mål. Hvilket vi også oplevede, vi fik nem-
lig besøg af Michael, hans kone og hans
søster, samt Anna og hendes mor. Mi-
chael har jeg et specielt forhold til, han
var nemlig med på de første prøve-
sejladser med Grand Danois. Der skete
det at vi sejlede med vinden agterind,
jeg stod ved roret og pludselig drejede
vinden og vi fik vi en ukontrolleret bom-
ning hvorved Michael, som stod oprejst i
cockpittet fik en talje fra bommen i ho-
vedet det gav ham en blodig flænge på 6-
8 cm. Vi fik ham dog hurtigt på skade-
stuen. Uheldet medførte at jeg flyttede
skødepunktet som tidligere var på kiste-
bænken ved kahytsnedgangen til områ-

det over skydelågen på kahytten. Ud fra
den filosofi at man skal være i sikkerhed
når man opholder sig i cockpittet! Han
har stadig et flot ar. Jeg tror ærlig talt
ikke jeg havde kommet af sted på denne
mit livs sejlads hvis skaden havde været
mere alvorlig, men sådan er livet jo, fyldt
med tilfældigheder. Når man sejler får
man ikke meget motion Ole og jeg havde
derfor set frem til at foretage en 18 km.
lang vandretur gennem den berømte
Samari kløft. Jeg skal love for at det
kunne mærkes bagefter. Udover at jeg
mistede en storetånegl, så var mine musk-
ler stenhårde, jeg kunne næsten ikke gå
i flere dage efter. Ole påstod at han ikke
havde nogle gener, men det tror jeg ikke
på! Det var svært at løsrive sig fra denne
dejlige ø. Men da også Ole begyndte at
tale om det overordnede mål, ja så provi-
anterede vi igen til langturssejlads denne
gang mod Malta.

gen konstatere at hun havde det meget
bedre.

Det er anden gang på min “jordom-
rejse” at jeg oplever et alvorligt uheld
med Grand Danois. Jeg kan ikke lade
være med at glæde mig over at båden er
udført i jern! Havde båden været udført
i glasfiber så var vi ikke sluppet med at
malingen på kølen var skrabet af.
Glasfiberbåde minder i konstruktionen
meget om et æg! En grundstødning med-
fører utallige små revnedannelser i skro-
get samtidig med at kølen som er boltet
på ofte forskydes hvilket igen kan med-
føre skader som først viser sig flere år
senere. Jeg har en bekendt som havde
haft en grundstødning med en glasfiber-
båd. To år efter da båden skulle på land
faldt kølen af! Vores ekkolod var des-
værre defekt og kunne under normale
omstændigheder have give alarm så
grundstødningen kunne være undgået.
Det er ingen undskyldning! GPS-kort-
plotteren viste klart at vi var alt for tæt
på udkanten af et rev. Vi blev nogle dage
på Rhodos for at komme os ovenpå uhel-
det. I havnen mødte jeg helt tilfældigt
min musikalske ven Jens og hans dejlige
Italienske kæreste, Laura. Pia var nu
helt frisk og vi kunne allesammen næste
aften slappe af med musik og sang! På
Rhodos skulle også Anders påmønstre,
Anders er en sejlerven til Pia. Han ville
bare med ud og sejle, om det så kun var

for otte dage. Det kan være svært at
kombinere korttidsferier med sejlads og
flyrejser, så det blev en meget dyr fornø-
jelse for ham! Sammen forsatte vi vestpå
og sejlede ind til Lindos. En fantastisk
smuk naturhavn! Den ligger på Rhodos
sydøstkyst og er næsten usynlig udefra
havet, den er helt lukket af omgivende
høje klipper, dog har naturen sørget for
en åbning i bjerget så man lige kan
klemme sig igennem med en lystbåd.
Højt hævet over havet ligger der natur-
ligvis et tempel bygget før BC. Det var
svært at løsrive sig fra dette vidunder-
lige sted, men planen var jo at vi skulle
til de Kanariske øer, så vi havde jo en
“overordnet” plan som Pia udtrykte det!

Den næste ø var Karpathos, der havde
vi en meget speciel musikalsk oplevelse
som skyldes at Ole skulle have repareret
sine briller! Derfor gik han op i byen og
ind til den lokale guldsmed! Her viste
det sig at han og guldsmeden meget hur-
tigt fik en god snak. Vi besøgte ham se-
nere og havde en utrolig musikalsk ople-
velse. Den flotte forretning blev helt over-
givet og i baglokalet som også var værk-
sted, hvor guldet lå og flød alle vegne,
sad guldsmeden sammen med en be-
kendt og underholdt os med sang og spil-
lede på en række specielle græske in-
strumenter. Det var en meget smuk af-
ten og da vejrudsigten på vores Navtex ••••• 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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Juletræsfesten for børn og
voksne den 6. december er
nu afsluttet

Og efter en længere brevveksling med
julemanden på Grønland, fik vi ham til
at bytte slæden ud med en båd, så han
kunne komme standsmæssigt til vores
juletræsfest. Det måtte vi med et lille
vederlag (uden moms) til opstaldning af
rensdyr gå med til. Rensdyrene fik et
lille hvil rundt om jorden, man må hu-
ske på, at julemanden kommer fra og
holder til i Erik den Røde og hans hustru
Tjodhilds gamle høvdingegård Bratta-
hild, der ligger på grønlands vestkyst.
Det var forresten også her Erik den Rødes
knægt Leif den Lykkelige voksede op,
inden han med lemmedaskeren Herluf
den klæge sejlede ud og fandt Vinlandet
(det nuværende sydøst Canada). Nå, det
var et sidespring.

Julemanden sejlede forkert første gang,
men efter at bedsteforældrene og un-
gerne havde råbt på ham et par gange
fandt han endelig landgangsbroen, så han
kunne besøge vort klubhus. Han bekla-
gede da også, at han ingen GPS havde i
sin båd og kane.

Julemanden og konen kom ind og sagde
pænt goddag og blev modtaget med dyb
ærbødighed af små som store.

Og det var dejligt at se de fremmødte
bedsteforældres rødmossede, svedglin-

sende barneansigter med tindrende øjne
og forventningsfulde blikke stille sig om-
kring vores juletræ for at danse og synge
julesangene sammen med Juuulemanden
og hans kone, godt overvåget af foræl-
drenes bekymrende blikke, men alle fik
”trådt” dansen og skrålede julesangene
det bedste de havde lært. Derefter op-
trådte julemanden med nogle ”flambe-
rende” tryllenumre til stor glæde for po-
derne.

Herefter uddeler han gaver til børne-
flokken sammen med godteposer, der var
ikke et øje tørt, ja selv forældrene måtte
mumle anerkendende, især efter indta-
gelse af en sjat julegløgg med et beske-
dent islæt af rosiner, der må vi som fest-
udvalg gribe i egen barm, DER var for
mange! Vi burde tage højde for, at bed-
steforældre ikke har så megen drøvel-
passage som yngre, især ikke efter den
megen julesang, men DET! retter vi til
næste år.

Julemanden takkede pænt farvel til
alle, også til et større selskab af med-
lemmer som var mødt op for at fejre en
80 års fødselsdag, fødselaren var en dame
i sin bedste alder, hun blev som barn
igen. Fødselaren så ud til at kunne
springe over en hvilken som helst gene-
rationskløft uden besvær.

Så kære medlemmer, det er festud-
valget en stor glæde at takke for det
store fremmøde, vi håber at der kommer
flere til næste år, tak skal i ha’ for i år.

HUSK vi laver rammerne, i er
festen!! Vi ses til stander op, og rigtig
mange ikke?

Med venlig hilsen
Erling Andreasen,

medl.nr. 1745

PS: en ulempe ved vin
er, det får mennesker til
at forveksle ord med
tanke?
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24/2 Ordinær generalforsamling
14/3 Taksigelsesfest (for samtlige udvalg)

11/4 Stander hejsning
14/5 Medlemsmøde i Bestikket
30/5 Medlemsfest
23/6 Sct. Hans aften med fællesgrill
20/10 Medlemsmøde i Bestikket
14/11 Stander ned.
5/12 Juletræsfest

Hvis man ser bort fra taksigelsesfesten, som kun
er for dem der er aktive i et eller flere udvalg, så
er der adgang for samtlige medlemmer til samt-
lige aktiviteter. Der kommer næsten sikkert flere
aktiviteter på kalenderen i løbet af 2009, men
dette skulle udgøre rammerne for at godt år.
Både Lynette Nyt og hjemmesiden kommer med
flere detaljer i løbet af året. På gensyn i 2009

Aktivitetskalenderen
2009


