
1

Nr.2  .  mar-apr. 2009  .  33. årgang

LYNETTE
NYT



2 3

Kontorets åbningstider
Bemærk: Efter 16.11.

ikke åbent lørdag-søndag
Alle hverdage
kl. 08.30-10.00
Lørdag/søndag
kl. 9.00-10.00

Tirsdag desuden
kl. 17.00-19.00

Bestyrelse
Formand: Kaare V. Thomsen
Næstformand & sekretær:
Karin Jacobsen ..................... 29 47 22 99

Kasserer: Niels Bjørn Pedersen
Kapsejladschef: Rahlf Nielsen
Klubhusudvalgsformand:
Erling H. Andreasen ............. 40 50 46 69

Turudvalgsformand:
Søren Amtorp ........................ 30 13 13 91

Havneudvalgsformand:
Bjarne Carlsen ...................... 20 96 26 85

Skolechef: Preben Pold ............ 51 86 07 24
Juniorleder:
Lena Skov Andersen ............. 32 57 57 78

Suppleanter o.a.:
Suppleanter: Michael Toppenberg & Niels
Pedersen
Kasserersuppleant: Jacob Lefevre
Kritiske revisorer:
Bodil Vestergaard og Hans Brædder

Revisor: Revisionsfirmaet Kresten Foged,
statsaut. revisor Ole Skou

Klubmålere: Gunner Juul-Nyholm:
gunner@juul-nyholm.dk og
Leif Vinghoff: lvi@carlbro.dk

Sejlklubben Lynetten
Refshalevej 200, 1432 K ........... 32 57 57 78
Telefax ..................................... 32 54 02 23
E-mail: info@lynetten.dk
Web: www.lynetten.dk
Havnemester: Søren Schlichter
Administrator: Bonna Madsen
Kontorassistent: Tine Lynge
Havneassistenter:
Wagn Husted og Flemming Saaek

Restaurant S/K Lynetten ........ 32 57 00 01

Lynettenyt
Ansvh. redaktør:
  Georg Niemann (GN) ........... 26 21 64 84
  e-mail: georg@daab.dk
Annoncer: Georg Niemann
Trykkeri: Nivås Grafiske Værksted
Forside: Julemanden kom
Sidste frist for indlevering af stof er lørdag
25.04.09. Næste nummer udkommer i maj.
Materiale bedes, hvis muligt, fremsendt pr.
e-mail.

Læs i dette nummer
Spændende generalforsamling ............ 3
Formanden har ordet ............................ 4
Nyt fra havnemesteren ........................ 6
Referat af best.møde 2.02. ................... 7
Stander op 11. april .............................. 8
Referat af konst. best.møde 3.03. ....... 9
Hvilket flag? ........................................ 11
Nye ansigter i bestyrelsen ................. 12
Julesejlads med forhindringer ........... 13
Årets Lynettesejler ............................. 16
Flere til kapsejlads ............................. 17
Toilet-tømme-regler ........................... 18
Forårssolen skinner også på
sejlerskolen .......................................... 19
Lidt om hjemmesiden ........................ 20
Aktivitetskalender ............................. 24

Spændende
generalforsamling
Sjældent, om nogensinde før, har gene-
ralforsamlingen været så spændende og
desværre også så problematisk. Hoved-
emnet blev hurtigt, hvordan man skulle
fremskaffe de ca. 14 mio som det ville
koste at rense havnen op for giftstoffer
fra ulovlig bundmaling……..

… Nej heldigvis, så galt er det ikke
gået for Lynetten, men det kunne godt
ske for nogle havne og måske endda også
for Lynetten. Der findes stadig fritids-
sejlere, forhåbentlig ikke i vores havn,
der bruger bundmaling som sandsynlig-
vis er opkøbt fra lukkede skiftværfter og
som indeholder så farlige kemikalier at
bundslam ikke må dumpes til havs, men
skal deponeres på specielle depoter på
land. Omkostningen ved en oprensning i
en havn af Lynettens størrelse kunne
nemt koste så store beløb, som jeg anty-
dede i de første linjer. Og det er ikke
nødvendigt, at mange bruger malingen,
blot nogle få både, malet med den ulov-
lige og stærkt miljøfarlige maling kan
påføre samtlige klubbens medlemmer
og havnens brugere omkostninger af
uhørt voldsomt omfang. Så der er god
grund til at skaffe sig af med den ulov-
lige maling på forsvarlig vis hvis man
skulle have noget stående. Der er ikke
tale om maling som man bare købte for
bare et par år siden i havnens butik, de
farlige malinger har ikke været solgt til
fritids-sejlere i mange år og heller ikke
erhvervsfartøjer må bruge disse malin-
ger mere.

Foreningen ”Flid” har lavet forskel-
ligt rigtigt godt materiale som er ud-
sendt til alle havne og forhåbentlig gøres
det tilgængeligt på havnekontoret. Des-
værre har Flid på nuværende tidspunkt
gjort deres hjemmeside, hvor materialet
også findes, til et ”lukket” land, men

mon ikke vi snarligt kan finde det på
Lynettens egen hjemmeside?

Lynettens rigtige generalforsamling
var da heller ikke kedelig og det kan
man læse mere om senere i dette blad.

Med venlig hilsen
Georg Niemann,

Redaktør
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Formanden har
ordet
Generalforsamling
Fornemmede du også en særlig positiv
stemning på generalforsamlingen i år,
eller var det kun mig, som fornemmede
det?

Der kan være flere årsager til dette:
• økonomien er i bedring
• der er synlige forbedringer på havn og

plads
• bådhåndteringen begynder at fungere
• flere har fået en bådplads
• medlemstallet stiger
og mange andre gode årsager.

Sikkert er det, at dirigenten Tommy
Nordfalk, med god hjælp fra forsamlin-
gen, igen gennemførte en god general-
forsamling.

Vedligehold af broer
Hvis vi skal erstatte de eksisterende broer
med nye, er der krav om at det skal være
flydebroer.

Det kan være en fordel for nogle båd-
ejere; men en stor ulempe for andre. For-
skellen i mellem høj og lavvande i hav-
nen er maksimalt +/- 1 meter i ekstreme
tilfælde og med rigtig anbragte fortøj-
ninger er det intet problem.

Vi skal derfor tænke os godt om, inden
vi kaster os ud i større vedligeholdelses-
arbejder på broer. Det gælder også når vi
skal renovere Østmolen.

Bestyrelsen vil udarbejde en plan for
de kommende arbejder, som for en stor
del skal gennemføres med pligtarbejde.

Pligtarbejde
Peter Ramlau kunne fortælle at vi de
sidste år har været i stand til at afvikle
pligtarbejder svarende til årenes nye kon-
trakter.

Det betyder at vi
stadig mangler at
organisere pligtar-
bejde for ca. 6.900
timer. Det gøres ik-
ke ”sådan bare li-
ge”. Det kræver se-
riøs planlægning og
her må udvalgene
hjælpe til med ideer
og arbejdsledelse.
En del af disse timer kan forventes kon-
verteret til betaling.

Gode forslag
Både i løbet af debatten og under punk-
tet eventuelt fremkom der mange gode
ideer og forslag. F.eks. påpegede flere, at
det er vigtigt at fastholde en lav pris på
bådplads, hvilket især har betydning for
nye bådejere. Det har vi hidtil gjort ved
hjælp af pligtarbejde og det vil vi fort-
sætte med. Bestyrelsen vil senere frem-
komme med et forslag om en mere flek-
sibel ordning, som skal være til gavn for
både klub og medlemmer.

Bestyrelsen
I år var der ekstra mange poster, som
skulle besættes, både i bestyrelsen og
som suppleanter. Det skyldes blandt an-
det de ændringer der er sket i perioden,
som har betydet at alle suppleanter er
indtrådt i bestyrelsen.

Det var derfor meget spændende for
bestyrelsen, om der blandt medlem-
merne var så stor opbakning at alle po-
ster kunne besættes.

Det var der og jeg vil gerne, som ny-
valgt formand, udtrykke min glæde over
opbakningen.

Medlemssager og
vedtægtsændringer
Der har de senere år været en del
medlemssager, hvor der hos medlemmet

har været en fortolkning af vore vedtæg-
ter, som ikke har været tilsigtet.

Det er ikke hensigtsmæssigt at skrive
et regelsæt, som dækker alle mulige og
umulige situationer. Derfor skal dele af
vore vedtægter også ses som en ramme
for klubbens virksomhed, som af besty-
relsen bør tolkes til klubbens, altså alle
medlemmer og ikke det enkelte med-
lems, fordel ved tvister.

Beklageligvis vil medlemmet ofte have
en hel anden mening og mene at der skal
tolkes til fordel for det enkelte medlem
frem for klubben.

Bestyrelsen vil påbegynde et ”renove-
ringsarbejde” af vore vedtægter, således
at regelsættet bliver så tydeligt som
muligt, og hvor det er muligt indeholde
en tolkningsregel ved tvister.

Når et sæt nye vedtægter er klar vil vi
indkalde til en ekstraordinær general-
forsamling om disse, således at der er
god tid til debat og afklaring.

Restaurant
Beklageligvis måtte vi tage afsked med
vor restauratør. Vi håber, at når du læser
dette vil vi være godt i gang med at finde
en ny eller i bedste fald, vil der allerede
være aktivitet igen i restauranten.

Lige nu hvor dette skrives arbejder et
udvalg, under bestyrelsen, med at for-
mulere en ny kontrakt, som giver mulig-
hed for en endnu bedre medlems- og
gæsteservice i restauranten.

Det er vor agt at fastholde at Skipper-
stuen er forbeholdt medlemmer og
gæstesejlere og her vil der normalt ikke
blive serveret. Det skal ikke forhindre
medlemmer og gæster i, at de selv hen-
ter mad i restauranten, som de spiser i
Skipperstuen, forudsat at de naturligvis
selv rydder op efter sig.

Helt hvor streng denne tolkning ende-
ligt falder på plads, er dog lidt uklar, idet
vi også skal have løst rengørings-

problemet med Skipperstuen.

Forventninger
Budget 2008-2009 er vi godt i gang med
at opfylde og hvis vi fastholder en stram
udgiftspolitik skal vi nok komme i hus.
Det er dog vigtigt at huske at der både
har været store stigninger på materialer
og ikke mindst på lønninger, så hver ti-
krone skal vendes hvis det skal lykkes.

Som tidligere nævnt forventer vi at
udarbejde og fremlægge forslag til ved-
tægtsændringer på en ekstraordinær
generalforsamling, så der er god tid til
debat.

Vi vil forsat se på hvordan vi får tilpas-
set havnepladsstørrelser, således at vi
udnytter havnearealet bedst muligt og
tilgodeser flest mulige på ventelisten.

Bedre udnyttelse af vores båd-
håndteringssystem er en forudsætning
for systemets succes; men det kræver en
anden form for planlægning.

Fremover kan det tænkes at der i for-
året og efteråret kommer en liste med
optagnings- og isætnings- tider, hvor
medlemmerne skriver sig på lister, såle-
des at flere både kan håndteres mere
effektivt.

Bedre udnyttelse af landpladser er en
fordel vi allerede nu kan glæde os over.
Ved yderligere oprydning og fjernelse af
efterladte stativer og andet grej, vil vi
kunne få plads til endnu flere både, til
gavn for os alle.

Vedligeholdelse og reparation af broer
og anlæg skal sikre, at vore fælles vær-
dier ikke forringes og at de også frem-
over lever op til den standard vi ønsker.

Efter nogle turbulente år forventer vi
en normalisering af arbejdet i admini-
stration samt på havn og plads. Det kan
meget vel betyde at vi fastholder udvi-
delsen af personalet, idet arbejdet med
bådhåndtering naturligvis kræver mand-
skab.
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Deltagere: Alle undtagen Georg
Niemann

Godkendelse af dagorden: Dagsord-
nen blev godkendt.

Godkendelse af referat fra 7. ja-
nuar 2008: Referatet var blevet blev
godkendt pr. mail

Meddelelser
FLID afholder generalforsamling den 19.
marts 2009 – havnemester Søren
Schlichter deltager som repræsentant for
S/K Lynetten.

Dansk Sejlunion afholder generalfor-
samling den lørdag den 21. marts 2009.
Lynetten har 3 pladser og sædvanligvis
sendes formanden, juniorleder og
kapsejladschef til mødet. Rahlf Nielsen
og Bjarne Carlsen tilkendegav mulighed
og interesse for at deltage, Bjarne Carl-
sen i stedet for Lena Skov Andersen, som
ikke har mulighed for at komme.

Generalforsamling 2009
Bestyrelsen drøftede de indkomne for-
slag fra medlemmerne hvor især proble-
merne med afvikling at pligttimer har
resulteret i indtil flere forslag. Bestyrel-
sen besluttede også at komme med for-
slag inden for dette emne.

Der skal beklageligvis eftersendes for-
slag, som er indkommet om aftenen tirs-
dag den 27. januar, som var fristen for
rettidig fremsendelse af forslag til be-
handling på Generalforsamlingen. Næ-
ste år bliver et mere præcist skærings-
tidspunkt meldt ud.

Det blev aftalt, at Bjørn Pedersen frem-
lægger regnskabet og budgetforslag på
generalforsamlingen.

Restauranten
Kaare Thomsen orienterede om møde
med forpagteren af restauranten, hvor
den fremsendte opsigelse af forpagt-
ningskontrakten blev fastholdt. Forpag-
teren er blevet opsagt på grund af mis-
ligholdelse af forpagtningskontrakten,
hvorfor bestyrelsen ikke har tillid til et
fortsat samarbejde med forpagteren.

Personaleforhold
Der var ikke noget til dette punkt.

Økonomi og regnskab – saldoopgø-
relse pr. 26. januar 2009
Bjørn Pedersen efterspurgte udvalgenes
nye budgetposter efter fordeling af den
samlede reduktion af udvalgenes bud-
getter på 100.000 kr., som bestyrelsen
besluttede.

Kort status fra udvalgene og redak-
tøren
Lena Skov Andersen - Juniorafdelingen
I Juniorudvalget var det blevet drøftet,
om det er muligt at få lov til at bruge
pligttimer i forbindelse med til/afrigning
forår og efterår, som brovagt m.v.

Bestyrelsen var ikke umiddelbart af-
visende, dog skulle forældre til junio-
rerne ikke kunne afvikle pligttimer i
juniorafdelingen i samvær med deres
børn. Lena kommer med en liste over,
hvilke funktioner hun overvejer med hen-
blik på en nærmere drøftelse og afkla-
ring i bestyrelsen.
Carsten Ljungberg orienterede om, at
der skal tages stilling til hvilke oplys-

Karin
Jacobsen,
sekretær

Referat af bestyrelsesmøde
den 2. februar 2009

Som det fremgår, er der nok at se til,
både for vore ansatte, bestyrelsen og ikke
mindst udvalgene.

Der er derfor brug for alle gode kræf-
ter og især er det vigtigt at de nye
udvalgsformænd får opbygget et udvalg,
som kan hjælpe med udvalgsarbejdet.

Standerhejs
Standerhejs betyder begyndelsen på en

Så står endnu en sejlsæson for døren og
de fleste af jer som står på land skal have
jeres både i vandet. I forbindelse med
søsætning bedes I være opmærksomme
på følgende:
• Båden skal stå på vores bukke når vi

skal transportere den væk – bukke til
dette hentes på østmolen ved sving-
kranen.

• Lånte bukke skal stilles tilbage på øst-
molen straks efter endt brug.

• Senest 2 døgn efter søsætning skal
eget stativ være væk fra 1. maj plad-
sen. Egne stativer kan placeres på nord-
siden af kørevejen eller ude på syd-
dæmningen.

• Har båden stået på Lynettens bukke/
klodser vinteren over, skal disse straks
efter søsætning afleveres på østmolen.

• Medlemmer med fast havneplads skal
betale kr. 155,00 for søsætning. Beta-
lingen foregår kontant til havne-

Nyt fra
havne-
mesteren

personalet i forbindelse med håndte-
ring af bådene.

• For medlemmer uden fast havneplads
afregnes kontant til havnepersonalet
efter nedenstående:

Medlemmer uden fast plads (pr.løft)
0-4 tons kr.     465,00
5-6 tons kr.     570,00
7-9 tons kr.     880,00
10-14 tons kr.  1.560,00
15-20 tons kr.  2.285,00

Praktiske oplysninger til vores medlem-
mer i forbindelse med sejlersæsonen
2009:
• Der åbnes for vand og gratis strøm d.

1. april
• Både som ligger i vandet, på vinter-

plads, skal flytte til egne pladser
• Alle medlemmer med fast havneplads

bedes afhente årsmærker på havne-
kontoret

• Medlemmer som har lånt bi-målere
bedes returnere disse til havnekonto-
ret. Ved afleveringen afregnes  forbru-
get,  samt administrationsgebyr på 25
kr, kontant.

• Medlemmer som har fået
fast plads, bedes fjerne
gule mærkater fra deres
både.

Havnemester
Søren Schlichter

ny spændende sejlsæson, uanset om du
er sæson eller helårs sejler.

Det er mit håb at vi allerede ved
standerhejs kan melde, at der er gang i
eller planer for de mange aktiviteter.

Og skulle vi ikke ses til standerhejs,
ønskes du allerede nu en god sejlersæson.

Kaare V. Thomsen
formand
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Deltagere
Kaare V. Thomsen, formand
Erling Andreassen, Klubhusudvalg
Karin Jacobsen, sekretær (ref.)
Bjarne Carlsen, Havn og Plads
Søren Amtoft. Tur udvalg
Preben Pold, Sejlerskolen
Michael Toppenberg, suppleant
Niels Andersen, suppleant
Jacob Lefevre, kasserersuppleant
Georg Niemann, redaktør

Afbud fra
Rahlf Nielsen, Kapsejladsudvalg
Lena Skov Andersen, Juniorudvalg
Niels Bjørn Pedersen, kasserer

Godkendelse af dagorden
Dagsorden blev godkendt

Godkendelse af referat
Referat af mødet den 2. februar 2009
blev godkendt.

Bestyrelsens konstituering samt
godkendelse af forretningsorden
Bestyrelsen konstituerede sig med Ka-
rin Jacobsen som næstformand. Forret-
ningsorden blev godkendt og underskre-
vet.

Meddelelser
• Generalforsamling i Havneforum den

16. marts 2009 Niels Bjørn Pedersen
deltager på vegne af formanden

• GF i Dansk Sejlunion den 20. – 21.
marts – juniorleder og kapsejlads-
chefen opfordres til at deltage. Gun-
nar Nyholm deltager som indbudt af
Dansk Sejlunion vedr. målerbrev.

• Generalforsamling i FLID, torsdag den
19. marts 2009 – Søren Schlichter del-

tager.
• Generalforsamling i Østersøkredsen er

flyttet til fredag den 24. april, kl.
19:00 i Sundby.

Restauranten
Bjørn Pedersen, Kaare Thomsen og Er-
ling Andreassen er underudvalg vedrø-
rende ny forpagter. Annonceteksten blev
godkendt som den forelå og bringes i
opslag.

Udkast til kontrakt udarbejdes af
underudvalget og udsendes til bestyrel-
sen til skriftlig votering. Det overvejes
bl.a. at indføre serviceforpligtelser i kon-
trakten.

Adgangskort
Der er trykt 400 kort på Carstens
Ljungbergs foranledning, dette er ikke i
overensstemmelse med den beslutning,
som bestyrelsen traf på møde den 2. fe-
bruar 2009. Kortets endelige udform-
ning og arbejdsgangen var således ikke
godkendt inden iværksættelse af arbej-
det.

Det indskærpes, at rammerne for
iværksættelse af særlige opgaver frem-
over skal foreligge skriftligt inden arbej-
det påbegyndes. Derved bliver persona-
let også orienteret ordentligt og korrekt.
Erling Andreassen og Niels Bjørn Peder-
sen udarbejder et beslutningsforslag ved-
rørende design og fremgangsmåde til
næste bestyrelsesmøde.

Personaleforhold
Kaare Thomsen redegjorde for havnens
nuværende personalestruktur med den
parallelle ledelsesstruktur. Bestyrelsen
besluttede at vikar Tine Lynge tilbydes
varig ansættelse – da der ikke er bud-

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde
den 3. marts 2009

ninger og design, der skal være på
adgangskortene, før de kan printes og
udleveres til medlemmerne. Bestyrel-
sen træffer beslutning herom på først-
kommende bestyrelsesmøde.

Aktivitetsplan
a. Vedtægtsændringer

Stander op den 11. april 09
Da stander op lørdag den11 april sandsynligvis er uden restauratør, er der
ingen mulighed for spisning/musik, hvorfor programet bliver som følger

Kl. 15:00 til 15:15 Standerhejsning, formanden giver sæsonen et par ord
med på vejen ved klubstanderen.

Kl. 15:15 til 17:00 Hygge i ”Bestikket”, klubben byder på et ”Lynettesæt”
tillige med kaffe, øl og vand.

Med venlig hilsen
Festudvalget

Standeren som den tog sig ud til jubilæumsfesten 2008

b. Omdisponering af havnens landarealer
c. Følgegruppe – havnens lokalplan

Evt. Der var ikke noget til evt.

Næste møde: Næste ordinære møde er
mandag den 2. marts 2009, senere flyt-
tet til 3/3 2009.
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Sådan spørger Jørgen Egebæk fra Palby
Marine. Han har fået flere forespørgsler
fra enesejlere, der gerne vil købe et flag,
der indikerer, at man er ene om bord og
gerne vil have hjælp f.eks. med fortøj-
ningerne.

Forespørgslen kom første gang frem i
Tursejlerforeningens blad og da det kan
have generel interesse, foreslog medlem
3049 ”Fiesta” at det også blev bragt i
Lynettenyt og lignende blade.

Spørgsmålet blev både forelagt for eks-
perterne og der blev søgt på Internettet.
Der findes tilsyneladende ikke nogen of-
ficiel retningslinje, men flere, også fra
Tyskland, benytter talstander 1 (den der
ligner det japanske flag) til at indikere
at man søger hjælp uden at være i nød.

Hvilket flag?
Hvilket flag bruger en enesejler, der ønsker hjælp?

Det kan ikke kun benyttes af enesejlere,
men også ældre eller handicappede kan
indikere at man har begrænsede mulig-
heder.

Så hermed en opfordring til at man
bruger denne stander hvis man ønsker
hjælp, men i særdeleshed også til at man
tilbyder sin hjælp, hvis en sejler hejser
talstander 1 i eller udenfor havnen.

Mvh. 3049 & Redaktøren

getteret med denne post, skal pengene
findes et andet sted i budgettet.

Søren Schlichter og Bonna Madsen har
bedt om et møde vedr. arbejdstilrette-
læggelse. Kaare Thomsen og Karin Ja-
cobsen deltager i mødet.

Økonomi og regnskab
Der udsendes regnskabsstatus forud for
hvert bestyrelsesmøde.

Kort status fra udvalgene og redak-
tøren
Redaktør Georg Niemann: Til alminde-
lig orientering er deadline fredag den 7.
marts efter bestyrelsesmødet dog senest
mandag.
Festudvalget – Erling Andreassen: Tak-
sigelsesfesten lørdag den 14. marts. Tid-
ligere udvalgsformænd og udvalgsmed-
lemmer samt nuværende udvalgs-
formænd og evt. udvalgsmedlemmer

samt suppleanterne indbydes. Frist for
tilmelding er senest fredag den 6. marts
2009, kl. 18:00 pr. mail.
Havn og plads – Bjarne Carlsen: Der
indkaldes pligtarbejdere i stor stil. Ud-
skiftning af benzinstanderens betalings-
system påbegyndes som besluttet. Ud-
skiftning af østmolen – projektet skal
beskrives og planlægges inden det påbe-
gyndes. Bjarne Carlsen udarbejder en
plan og Kaare Thomsen tilbyder sin evt.
assistance. Planen udsendes pr. mail til
skriftlig votering, hvis den foreligger in-
den næste ordinære bestyrelsesmøde.

Kaare Thomsen orienterede om at
pligttimer evt. ekstraordinært kunne
bruges i udvalgene på grund af den store
saldo - til bestyrelsens overvejelse. Som
sideeffekt vil folk evt. fortsætte som fri-
villige efterfølgende.
Turudvalget - Søren Amtoft: Der er af-
talt overdragelsesforretning med Carsten
Ljungberg. Carsten Ljungberg fortsæt-
ter som leder af fartøjsberedskabet.

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

Eventuelt
Jacob Lefevre rejste problemstilling ved-
rørende flytning af plads.
Kaare Thomsen henviste sagen til kon-
toret, idet sagens behandling ligger in-
den for kontorets administrative befø-
jelser. I øvrigt blev det påpeget at punk-
tet evt. er til korte meddelelser, hvor der
ikke skal træffes beslutninger.

Næste møde
Næste bestyrelsesmøde er mandag den
23. marts, gerne kl. 18:00 til spisning.
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2. juledag 2008 sejlede Leda og Lipstick
ud fra havnen med kurs mod Lynetten.
Målet var den årlige julesejlads, og Ledas
gode placering, en 1. plads fra sidst år
skulle forsvares.

Ombord var skipper Jan Gebhardt, Jan
Knudsen, Jean, Marc, Søren og under-
tegnede.

Sne-cup fra Lynetten er en kapsejlads
med lange historiske rødder. Besætnin-
gerne mødes til morgenmad, spandevis
af kaffe og derefter er der skippermøde.
Banen sejles på en kort op-ned bane, så
alle kan holde sig varme. Korte op-ned
baner betyder hurtige vendinger, intens
boathandling og kort tid mellem spiler
op- og nedtagning. Efter sejladsen er der
præmieoverrækkelse og lidt øl – et en-
kelt år kan jeg huske at der var endog
meget sneøl.

Der er ikke varmt, vi har den blå mand

på, tykke trøjer, huer og vanter, og så
griner vi stort over dem, der er bundet
til sofaen og ikke kan komme ud at sejle.

Der var ikke særligt meget vind og der
stod en del tåge i banker. Da sejladsen
blev skudt i gang, var der dog klart sigt
og et øjeblik var det som om solen ville
trænge igennem. Vi fik en kanongod
bagbordstart og var blandt de første ved
topmærket, hurtig spilersætning og læn-
sede ned mod bundmærket. Vi skulle
have næste mærke på vores bagbords-
side. To konkurrenter nærmede sig og
de ville tilsyneladende tage mærket til
styrbord. Vi prajede dem og fortalte dem
venligt, at de var forkert på den.

 Som vi nærmede os mærket, alle med
spiler blev vi midterste båd. Læ båd,
som havde mere bådfart ville benytte
lejligheden til at luffe, og vi prajede luv
båd for plads, det gik lidt langsomt med

at flytte sig. Og så
sker der noget over-
raskende. Læ båd
råber, at vi skal
sejle på luv båd,
men det vil skip-
per Jan selvfølge-
lig ikke. Hvorefter
at skipperen på læ

Julesejlads med forhindringer
Ved generalforsamlingen 24. februar
2009 blev der valgt 2 nye faste bestyrel-
sesmedlemmer, samt 2 suppleanter og
en ny kasserersuppleant.

Preben Pold overtog
posten som sejlerskole-
chef efter Benny An-
dersen. Preben er nu
ude af arbejdsmarke-
det og kan ofre den tid
og den opmærksom-
hed som på opgaven
som posten kalder på.
Preben har netop gen-

opfrisket sin egen sejlerskole uddannelse,
men det er ikke som aktiv instruktør
Preben går i gang. Der er en hel del
administrationsarbejde og der skal ar-
bejdes med koordinering, når de rette
instruktører skal tage sig af de rette op-
gaver. Redaktionen ønsker Preben Pold
held og lykke med opgaven.

Søren Amtorp har
taget stafetten op ef-
ter Carsten Ljung-
berg, der kun tog sig
af turudvalget i en sæ-
son. Carsten fortsæt-
ter indsatsen med at
styre fartøjsberedska-
bet. Turudvalget be-
står lige nu kun af Sø-

ren selv, så han vil helt sikkert sætte
pris på, at nogle menige medlemmer mel-
der sig for at give en hånd med. Søren
bor selv en del af året i havnen, så han er
altid nem at få fat på. Tillykke med val-
get og pøj-pøj med opgaverne til Søren.

Det forrige år i bestyrelsen rensede godt
ud på suppleanthylden, så alle kom i

Nye ansigter i bestyrelsen
arbejdstøjet. Heldigvis er alle de under-
vejs tiltrådte blevet genvalgt, og alle kan
glæde sig over at der på generalforsam-
lingen blev valgt nye suppleanter.

Michael Niels Jacob

LynetteNyt byder velkommen til 1. sup-
pleant Michael Toppenberg, 2. supple-
ant Niels Pedersen og kasserersuppleant
Jacob Lefevre.

Med venlig hilsen Georg Niemann

Denne båd er så
vidt vides ikke
involveret i de
dramatiske
hændelser, men
deltog også i
Snecup 2008 i det
tågede vejr.
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rejst protestflaget. Man ville også afvise
læ båds protest, da man havde været for
længe om at sætte protesten. Men da
der var skade på båden, skulle protesten
dog behandles. Det endte med, at den
blev diskvalificeret, fordi han ikke havde
gjort tilstrækkeligt for at undgå kolli-
sion.

I øvrigt fandt vi ud af at grunden til, at
det tog så lang tid for dommerne, at
komme ind ude fra banen skyldes den
læ båds skipper. Han var sejlet til anden
havn uden at meddele det til dommer-
båden, og derfor måtte de vente i tågen
på, at han dukkede op.

På trods af kollision og protester havde
vi en god dag på vandet, og det efterføl-
gende restegilde i klubhuset med koner
og kærester var heller ikke at foragte.
Det blev rigtigt hyggeligt.

Hvad kan vi lære af det?
Vi vil en anden gang være mere tilbø-

jelig til at sætte protestflaget.
Vi skal indplotte topmærket på GPS,

når vi runder det første gang, så vi kan
finde det igen.

Vi kan ikke regne med, at alle sejlere
kender kapsejladsreglerne og vi kan slet
ikke regne med at alle vil efterleve dem.

Systemet fungerer, der er sejlere der
bruger deres fritid på at uddanne sig til
dommere og baneledere, de er helt nød-
vendige løfter en stor opgave for alle, og
det skal vi have respekt for. Klubberne
skal medvirke til at flere bliver uddan-
net.

Det er fornuftigt at sejle kapsejlads
efter DS kapsejladsregler, det kan ellers
blive en dyr fornøjelse.

En enkelt skippers dårlige opførsel
ændrer ikke på, at det er sjovt at sejle
kapsejlads. Det er sjovest at komme først,
men ikke for enhver pris.

Med venlig hilsen
Jimmy Harder

båd råber. Vi sejler på jer! og det var ikke
ment som en advarsel, men som en trus-
sel. I øvrigt havde vi ingen mulighed for
at slippe væk, vi havde jo en båd på den
anden side.

Som sagt så gjort, han sejler ind i os.
Rammer os midtskibs parallelt, så der
bliver en ridse i Leda. Vi tager spileren
ned og medens det sker, kommer begge
de konkurrerende både klart foran og de
har så efterfølgende en kollision indbyr-
des. Den kollision ser jeg ikke, men jeg
hører knaldet, og er klar over, at det var
en mere heftig kollision end den han
fremkaldte på os.

Der er meget råberi på læ båd, det
lyder temmelig hysterisk, men hysteri
står der ikke noget om i kapsejlads-
reglerne. Der står derimod, at man skal
undgå kollision.

Vi sejler lystigt videre, det tager lige
lidt tid før koncentrationen indfinder
sig, og så opstår der nye problemer. Tå-
gen kommer rullende og vi kan ikke finde
topmærket anden gang. Der er meget
dårlig sigt. Vi sejler og sejler og forsejler
os langt nordud i banen. Da tågen letter
en smule har vi tabt vores ellers gode
placering, men vi vender og sejler videre.
Vi er jo kommet for at sejle. I tågen kunne
vi høre et større skib, og vi får lige et
glimt af en stor slæbebåd på vej ind ad
Kronløbet.

Senere, da vi går i mål er det ca. samti-
dig med Lipstick, de har også forsejlet
sig. Det var ret heldigt at tågen lettede
lidt, ellers havde dommerne ikke kun-
net se at tage os i mål. Men summen var,
at vi ikke havde fået en god placering. Vi
fik ikke forsvaret vores 1. plads fra 2007.

Vel i havn, i Lynetten venter vi længe
på dommerbåden, alt for længe, og til
sidst slipper vores tålmodighed op. Vi
vil tilbage til Sundkrogen, hvor koner og
kærester venter med det store restegilde
fra julebordet. Men så nemt skulle det så

heller ikke gå.
På vej ud af havnen, vi har taget den

ene fortøjning, da der står en mand på
kajen og vil tale med Jan Gebhardt, han
vil nedlægge protest for kollisionen. Det
er skipperen på læ båd, den højt råbende
mand, der sejlede på os.

Der er ikke andet for, at Jan må til
protestmøde. Jan Knudsen og jeg følger
med. Vi formulerer en modprotest, det
afgørende er, at skipper på læ båd ikke
gjorde, hvad han kunne for at undgå kol-
lision. Jeg skal spare jer for de tekniske
detaljer.

Jeg overværede protestbehandlingen.
Som bestyrelsesmedlem i Dansk Sejl-
union havde jeg en særlig interesse i, at
få et indblik i protestbehandlingen. Den
følger en bestemt procedure og det juri-
diske grundlag er kapsejladsreglerne. De
er danske, men også internationale, idet
de udarbejdes, og justeres af ISAF, den
internationale sejlerorganisation, hvor
også Dansk Sejlunion deltager. De dan-
ske regler er i hovedtræk en oversæt-
telse af ISAFS regler, også OL og andre
internationale sejlsportsbegivenheder
sejles efter disse regler. Det er en stor
organisation, der ligger bagved. Kutyme
i Danmark er i øvrigt, at protestafgørelser
også ligges til grund i forsikringssager,
hvor skyldsspørgsmål skal afgøres.

Jeg har ikke overværet en protest-
behandling før, og jeg var interesseret i,
hvordan det foregår i praksis.

3 dommere fra Lynetten udspurgte
Jan Gebhardt og et besætningsmedlem
fra den protesterende båd, støttet af
modelbåde på bordet, så de kunne danne
sig et visuelt overblik. De var seriøse og
grundige, spurgte til såvel detaljer, som
overblik. Bortset fra rammerne og et par
andre forhold, så kunne det havde været
situationen i en retssal.

Kendelsen lød, at Jans protest ikke
blev taget til følge, fordi han ikke havde
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Vestersøhus

At sejle en sejlbåd er en glæde, ople-
velse, og en udfordring. Fra man har ka-
stet fortøjningerne har man selv ansva-
ret for at komme levende i land igen.
Mere erfaring giver større tryghed, også
for besætningen. Kapsejlads er en måde
til hurtigt at få mere erfaring. Derfor er
det nødvendigt og naturligt, at Lynetten
arrangerer kapsejlads. Det sker hver tirs-
dag aften fra maj til september. Kære
sejler: Det er et tilbud, du skal benytte
dig af.

Hvorfor deltage i kapsejlads, det er
ikke mit gemyt?
Man har det rigtig sjovt. Og man kom-
mer i allehånde situationer, mange med
et let komisk skær, og i håndteringen af
dem får man en tilfredsstillelse, især
hvis man kommer lidt foran nabobåden.
Man lærer sin båd meget bedre at kende,
fordi man får sejlet under flere forskel-
lige forhold, end man sædvanligvis ople-
ver på tursejlads. Man lærer at sejle
bedre, så man også på tursejlads vil
komme hurtigere frem, sejle mere sik-
kert, og få sans for bådens pålidelighed. -
Bruger du kun sjældent spileren? Reber
du næsten aldrig undervejs? Har du for
høj stemmeføring? Det er en skam; lær
det på kapsejlads.

Min båd egner sig ikke?
Næsten ingen både sejler lige stærkt,
hvis de ikke er bygget ens, men derfor
kan man alligevel godt sejle menings-
fuld kapsejlads. Dansk Sejlunion (DS) har
lavet et beregningssystem således, at
man ved hvor mange sekunder en hvil-
ken som helst kølbåd bør kunne sejle en
sømil på. På den måde kan man elimi-
nere bådenes indbyrdes fartforskelle og
få en ægte sammenligning af besætnin-

Flere til kapsejlads
gernes kunnen, og
det er jo dét, det
drejer sig om. Der-
for skal din båds
størrelse af skrog og
sejl måles af klub-
bens måler, og så får
du et målerbrev fra
DS, hvor man kan
se bådens data og hvor hurtigt den skal
kunne sejle, så du deltager på lige fod
næsten uanset hvordan din båd er. Måle-
ren får du fat i med e-mail eller telefon,
spørg kontoret.

Kapsejladsen. Hvordan?
Til en kapsejlads hører altid en invita-
tion. Dér kan man se hvordan man til-
melder sig osv. Desuden et sæt sejlads-
bestemmelser, som beskriver hvordan
tingene skal foregå på vandet især. Man
starter med at få fat i dem, ofte står de
på den arrangerende klubs hjemmeside.
Til Lynettens aftenmatcher står de også
i hylden i klubhus ØST’s mellemgang.

Jamen, jeg sejler jo ikke godt nok,
hvordan gør jeg?
Vi forestiller os at du skal igennem et
forløb for at du kan opleve hvordan man
gør, og gøre dig tryg ved at deltage, selv
om bådene sejler tæt, især i starten.

Trin 1
er at hoppe ombord hos en af de kap-
sejlende både til aftenmatch, og opleve
hvad der sker, hvordan og hvorfor. Vi vil
appellere til vore kapsejlende skippere
om at være åbne for sådanne lærlinge.
Den præcise organisation af det har vi
foran os. Målsætningen skal være, at in-
gen, der har lyst at komme med ud, ef-
terlades på broen.

Årets Lynette-sejler
Ved årets generalforsamling blev også den
traditionelle udnævnelse af ”Årets Lynette-
sejler” foretaget. Bestyrelsen var stolte af at
kunne tildele den ærefulde titel og det tilhø-
rende trofæ til Helge Henriksen. Redaktøren
kan så tilføje at han er flov over tidligere at
have navngivet Helge til Helge Frederiksen,
det er rent forkert, Helge er født Henriksen og
sådan bliver det ved med at være.

Helge har i 2008 været en uvurderlig hjælp
på havnen, han har erhvervet krancertifikat og
har løftet mange både op og ned med vores
fælles kran i årets løb. Helge har også medvir-
ket på mange andre måder, hans båd ”Spar ES”
har været hjælpebåd ved kapsejladser, og som
det kan ses på forsiden, har Helge og Spar ES
klaret at bringe selveste Julemanden velbehol-
dent frem til børnenes julearrangement i
Lynetten.

Med venlig hilsen, Redaktøren

Også dommerne til Snecup havde glæde af Helges indsats
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tagelse her er det en forudsætning at
man har duelighedsbevis, og at klubben
har en instruktør, som vil stille sig til
rådighed. Det arbejder udvalget på.

I sejlerskolen skal vi være meget op-
mærksomme på, at enhver indsats som
instruktør, vejleder eller hvad det måtte
være, er helt på frivillig og ulønnet ba-
sis, samt at alle udgifter er betalt af
sejlklubben Lynettens medlemmer, na-
turligvis med det beløb indregnet som
eleverne betaler.

Som ny sejlerskolechef har jeg behov
for jeres hjælp og vil gøre mit bedste for
et godt samarbejde. Jeg er næsten til
rådighed hele døgnet på min mail
pold@pbhome.dk eller på telefon 51 860
724. Det gælder alle – også elever.

Her i bladet vil jeg bruge
al den spalteplads jeg kan
få, og supplere med infor-
mationer på vor hjemme-
side www.lynetten.dk.

Lad os se frem til en rig-
tig god sommer.

Preben Pold, 5167

Forårssolen skinner også på
sejlerskolen
Solens vinkel over horisonten bliver
større og større nu dag for dag, tempera-
turen stiger og Øresund bliver mere blå.
Alt i alt nærmer der sig en dejlig tid for
sejlerfolket og det gælder også for sejler-
skolens kursister. Nu kommer den tid
hvor vinterens slid med teorien skal prø-
ves af i praksis.

Men ingen roser uden torne, ja, så
slemt er det ikke:

En god sejler skal kende sit fartøj, og
det betyder at kursisterne skal deltage i
skolebådenes klargøring, d.v.s. bådene
skal efterses, rengøres, bundmales og
poleres. De skal rigges og trimmes og til
sidst sættes i vandet som de stolte sva-
ner, til glæde for os og til fryd for tilsku-
erne.

Der bliver lagt mærke til skolebådene.
Alle ved, at det ikke er erfarne sejlere, så
derfor skal vi gøre os umage, både med
fartøjernes udseende og med den måde
vi optræder på.

Sejlerskolens udvalg vil gøre sit bed-
ste for, at alle bliver hjulpet på vej, så vi
kan afslutte sommerens øvelser med et
godt resultat.

Her har sejlerskolen en opfordring, en
bøn til de mange erfarne sejlere som fin-
des i klubben. Vi har brug for jer som
instruktører, således at eleverne kan få
den rigtige opfattelse af, hvorledes man
færdes på havet. Det altoverskyggende
punkt er sikkerhed, for en selv, for båden
og for alle søfarende.

Lynettens sejlerskole har tre skole-
både, 2 Folkebåde og en IF også kaldet
International Folkebåd.

Desuden har vi en 806 båd. Formålet
med denne er uddannelse i kapsejlads
for sejlere med interesse herfor. For del-

En skolebåd vender hjem med glade
elever efter bestået duelighedsprøve

Trin 2
Når du har været med nogle gange hos
en kapsejler, kan næste trin være at del-
tage i kapsejladsen med din egen båd,
men at du samtidig får en erfaren kap-
sejler med ombord som rådgiver.

Trin 3
Hvis der er tilslutning nok, kan vi lave
specielle kapsejladser for begyndere med
vægt på at få indøvet startprocedurer
osv, f.eks. om torsdagen.

Toilet-
tømme-
regler
Så nu har personalet i klubhus øst igen problemer med toiletterrorister, som
lusketømmer deres bærbare toiletter i vores ellers nydelige toiletkummer i
klubhuset, så der forekommer forstoppelser og oversvømmelser, der breder
sig på ubehagelig vis i toilet og baderum.
Da personalet er træt af at samle ”rosiner” op efter andre henstiller vi til at
dette ophører NU!!!
Medlemmer som pågribes i dette opkræves 6.000 kr. for slamsugning af
rørsystemet og en administrativ bortvisning fra klubben….

Der findes en udslagsbeholder/kumme bag magasinbygningen og
affaldspladsen over for klubhus øst…

Hjælp os med at passe på vores toiletter…
Det kan da ikke være svært vel?

Klubhusudvalget

Når vi sidder på vores ”kummer” vil vi være rene i vores nummer
Så vi kan ”nyde” hvert minut, når vi leverer livets ”trut”
Brug  kun blot et lag papir, det er måsens eliksir.

Klubhusformanden

Mere information
Vi er stadig i idé-fasen, der skal mere
facon på tingene. Men mere information
kan fås på et kapsejladsmøde i Lynetten,
se på hjemmesiden hvornår næste kap-
sejladsmøde er. Ellers kontakt kap-
sejladsudvalget direkte.

Med venlig hilsen
Kapsejladsudvalget

Gunner Juul-Nyholm
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der er brug for.  Klubbens almindelige
medlemmer har en væsentlig interesse i
at sejle og at klubben fungerer, typisk
ikke i hjemmeside drift.

Hjemmesidens services
Hjemmesidens teknik gør det muligt at
installere forskellige moduler, der kan
gøre nytte på forskellig vis. Der findes
masser af services og klubben har også
installeret services vi pt. ikke bruger,
eksempelvis et ”Poll” - et ”menings
tilkendegivelses” eller ”afstemnings”
modul. Jeg beskriver herunder lidt om
de valgte services:

Dokument håndtering - DocMan
Docman er et dokument håndterings sy-
stem, i den beskedne ende. Du kan bruge
det til at hente dokumenter, eksempel-
vis referater, gamle udgaver af Lynet-
teNyt, invitationer fra udvalgene m.m.

Dokumenter kan lægges ind, men man
kan kun søge i data indtastet om doku-
mentet.

Søge funktion
Hvis du vil finde noget på hjemmesiden,
kan du søge efter det. Søgemekanismen
kan løbe alle tekster i databasen igennem
og vise resultatet. En pragtfuld funktion.

Det er jo lidt sjovt at skrive en artikel til
LynetteNyt, når man selv (delvist) be-
styrer en hjemmeside. Det ville måske
være mere naturligt at offentliggøre den
netop på internettet. Men klubben har
mange medlemmer, der ikke nødvendig-
vis besøger hjemmesiden, så det er nok
på sin plads at orientere lidt om, hvad
du kan vente dig af et besøg. Lidt stati-
stik om hvad ”de andre” kikker på på
Lynettens Hjemmested, kunne måske
også være sjovt at vide. Endelig er det
vel passende at orientere om de retnings-
linjer, der gælder for klubbens hjemme-
sted.

Statistikken
Jeg har set på statistikken over hjemme-
siden og vil delagtiggøre klubbens med-
lemmer i, hvordan tingene ser ud.

Antallet af Besøgende
Antallet af besøgende er en sammentæl-
ling af antallet af besøgende på måneds-
basis.

Udviklingen i antallet af besøgende er
som forventet, idet der er flest besøgende
i højsæsonen, og færre i lavsæsonen. Tal-
let 3.500 som højeste besøgstal på en
måned er passende.

(Marts måned 2009 er ikke repræsen-
tativ, for tallene dækker kun de første 4
dage i marts.)

Lidt om hjemmesiden
Sidevisninger
Sidevisninger er en sammentælling af,
hvor mange sider, der er vist frem.

Man kan læse, at der er flest side-
visninger pr. enkelt besøgende i gennem-
snit i december 08. Nogen har altså brugt
julemåneden til at trave hjemmesiden
igennem. Man kan dykke længere ned i
tallene, det har jeg ikke gjort.

Top 20 sider
De mest besøgte sider i perioden maj
2008 - primo marts 2009

Når man læser hjemmesidens ”Top 20”
kunne jo give udvalgsformændene stof
til eftertanke. Især sejlerskolens tilbud
ser ud til at have interesse. Top 20 må
nødvendigvis bestå af 21, når nogen af
siderne har lige mange visninger.

Konkluderende kan det siges, at
hjemmesiden er velbesøgt med omkring
2.000 besøgende og 25-45.000 side-
visninger om måneden. Jeg har ikke
medtaget statistikken over, hvilke lande
hjemmesidens besøgende kommer fra,
men det er næppe overraskende, at langt
hovedparten er de besøgende er danske.

Som afsluttende kommentar om de
statistiske informationer, bør jeg for-
tælle, at der er muligheder for flere ty-
per opgørelser og at webmaster og besty-
relse / udvalgsformænd kan afgøre, hvad



22 23

samlingen. Den nuværende webmaster
og redaktøren har valgt at lade hjemme-
siden være underlagt LynetteNyts re-
daktør. Skal denne praksis sanktioneres,
skal strukturen vedtages som en ved-
tægtsændring på en kommende gene-
ralforsamling.
Der er ikke censur, men et krav om en
god tone.

Hvordan får jeg adgang
Hvis du ikke allerede er oprettet som
bruger, kan du sende en mail til konto-
ret. Kontoret vil kontrollere at du har
ret hertil og videresende mailen til
webmasteren, som vil oprette dig som
bruger og via mail fremsende dig bruger-
navn og adgangskode.
Hvis et medlem melder sig ud, vil kon-
toret fremsende mail til webmasteren
om at vedkommende skal slettes.

Hvordan får jeg optaget indhold?
Indholdet er i stor udstrækning opdelt
efter udvalg. Det betyder, at du hvis dit
indlæg er udvalgs relevant, så skal dit
indlæg til udvalgets formand, som sen-
der indlægget til webmasteren.
Er dit indlæg af mere debatterende ka-
rakter, skal det måske via redaktøren,
som afgør hvordan offentliggørelse fin-
der sted. Mange artikler sendes direkte
til ”Redaktøren” og trykkes i Lynette-
Nyt.

Lidt om teknikken
Teknik har ikke alles interesse. Har du
interessen, er her en kort beskrivelse.
Hjemmesiden baserer sig på et ”Content
Management System”. Under udvælgel-
sen af klubbens nye hjemmeside, blev
andre løsninger overvejet. Men vi endte
med dette system, kaldet Joomla. Det er
både nemt at håndtere, giver de rigtige
muligheder for uddelegering af rettig-
heder og der er mange mulige udvidel-

ser af systemet. Systemet er licensgivet
under ”Open Source” GNU/GPL, hvil-
ket betyder at det er uden omkostninger
for klubben. Det står os dog frit for at
sende Joomla organisationen lidt penge,
som tak. Vil du læse mere om Joomla,
finder du dem på ”www.joomla.org”.
Lidt om prisen
Siden hjemmesiden er blevet flyttet og
installeret med ”Joomla”, har klubben
brugt mindre end 1.000 kr. på både drift
og vedligehold af hjemmesiden.

”Hosting” betyder driftsafvikling af vo-
res server. Klubbens ”hosting” er valgt
eksternt – altså ikke hos et klubmedlem.
Det er en bevidst strategi, for at undgå
enhver sammenblanding af interesser.
Det kan være en dyr løsning, men på den
anden side, 19 kr. pr. måned plus moms
er vel til at forholde sig til. Du kan læse
om vilkårene på ”www.one.com”.

Klubben har brugt penge på et med-
lemskab af en anden klub, som tilbyder
hjemmeside design. Ved medlemskab
opnår man, at kunne hente alle de de-
signs, klubben har til rådighed. Klubben
frigiver et nyt design hver måned. Lynet-
ten har valgt et. Medlemskabet kostede
ca. 350 kr. og er udløbet. Klubben holder
til på ”www.joomlart.com”.

Endelig har klubben brugt et væld af
mine private timer. Disse er (og bør også
være) uden beregning for klubben. Jeg
er ikke erhvervsmæssigt hængt op på
hjemmesidedrift men arbejder i en IT
virksomhed. Der er intet interesse-
sammenfald mellem mit arbejde og min
rolle som hjemmeside bestyrer.
Velkommen til
hjemmestedet
http://www.lynetten.dk

Med sejlerhilsen
4149/ Lars Frandsen
Lynettens webmaster

gerne vil dele. Når du er logget ind, kan
du selv indtaste forslag, som bliver god-
kendt af webmasteren, så længe der er
tale om relevant indhold, der ikke er
reklame.

Kontakt os
Under kontakt os, finder du klubbens
valgte bestyrelse. Du kan også sende
mails til bestyrelse, kontoret, redaktø-
ren og webmasteren direkte herinde fra.
Du behøver altså ikke bruge dit eget
mailprogram, men kan her indtaste og
sende beskeder direkte.

Lidt om særlige services for medlemmer
Når du er logget ind, får du lidt flere
muligheder / informationer, end hvis du
er anonym.

Særlige nyheder
Nogen gange har et udvalg – eller besty-
relsen – et behov for at meddele sig til
klubbens medlemmer, uden at beskeden
skal være generelt offentligt tilgængelig.
I de (forholdsvis sjældne) tilfælde, vil
meddelelsen være publiceret sådan, at
den kun kan læses, hvis du er logget ind.

Diskussions forum
Forrige år ved standerhal bad den davæ-
rende formand webmasteren om at etab-
lere et diskussions forum. Det skete
umiddelbart efter. Diskussionerne har
bølget frem og tilbage. Desværre har dis-
kussions emnerne oftest været af en ka-
rakter, der ville have været bedre place-
ret til medlemsmøder, eller andre fora,
hvor bestyrelsen er i tale. Der er opsat
retningslinjer og udnævnt en moderator,
der kan holde lidt styr på eventuelt upas-
sende sprogbrug. Må jeg opfordre til at
klubbens medlemmer benytter diskus-
sions-forummet.
Retningslinier
Webmaster vælges ikke på generalfor-

Billed galleri - RSGallery
Klubbens online foto galleri. Billederne
lægges ind af webmasteren. Billederne
skal have en relevans for klubben. Har
du billeder indenfor kategori, er du vel-
kommen til at kontakte webmasteren.

Klubkalender - Events
Kalender visningsmodulet hedder
”Events”. Her kan du se, hvornår hvilke
begivenheder finder sted. Til modulet
forefindes også et tilmeldings modul, så
arrangører af arrangementer kan få on-
line tilmelding. Det er indtil nu især brugt
i kapsejlads sammenhæng, men også an-
dre udvalg kan vælge at benytte denne
funktion. Kalenderen opdateres manuelt
enten af udvalget selv eller ved at
webmasteren manuelt indtaster arran-
gementer efter LynetteNyt er udkommet.

Weblinks
Noget for alle i klubben. Her kan du
finde links, som klubbens medlemmer
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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

Der er der adgang for samtlige medlemmer til
samtlige aktiviteter. Der kommer næsten
sikkert flere aktiviteter på kalenderen i løbet
af 2009, men dette skulle udgøre rammerne for
et godt år.

Både Lynette Nyt og hjemmesiden kommer
med flere detaljer i løbet af året.

Aktivitetskalenderen
2009

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


