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Andre tider

Der skrives og tales meget om de foran-
dringer, der sker overalt i vores samfund
og der er nok heller ikke nogen tvivl om,
at der er nye strømninger på mange pla-
ner, som bærer os mod nye tider. Det
triste er, hvis de forandrede tider går fra
”hvad er min pligt”, til ”hvad er min
ret”.

Nogle steder mærker man en tendens
til, at brugere, kunder, gæster og med-
lemmer kræver mere og mere ind og har
en forventning om at have ret til alt
muligt. Den anden vej bliver der så også
en masse skel imellem folk af forskellige
grunde.

I vores havn har jeg hørt, at der skulle
være store modsætninger imellem dem
med den ”rette klubholdning” og dem,
der ”kun bruger havnen som parkerings-

plads for en båd”. Man skal bare ikke
glemme, at en del af dem, der ikke delta-
ger aktivt i havnens fællesskab, måske
er nogen, der arbejder for fællesskabet
et andet sted, i grundejerforeningen, i
børnenes skole, i fagforeningen eller hvor
det nu måtte være.

Selv om noget i havnen er lidt slidt, er
det værd at huske på, at vi i Margrethe-
holms Havn har nogle rigtigt gode ram-
mer til en meget billig penge i forhold
til mange andre havne. Hvis vi skal be-
vare dette forhold skal vi være klar til at
give en hånd med, også selv om man
eventuelt har aftjent sine pligttimer.

Som det er blevet introduceret på job-
børsens opslagstavle, så forekommer der
ikke kun pligttimer, men også lysttimer
eller interessetimer. Faktisk er der alle-
rede mange, der lægger et utal af gratis
timer både med bådhåndtering, blom-
sterpasning og meget andet.

Også bestyrelsesarbejde på alle planer
er ulønnet arbejde, og det er ikke altid,
de pågældende får tak for deres indsats.

Med venlig hilsen

Georg Niemann,
Redaktør
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Efterårets
bådhåndtering

Medlemsnummer: ______________________________

Pladsnummer: _________________________________

Mobil-nummer: ________________________________

Tilbage i kampen
Siden midt i foråret, har bestyrel-
sen savnet sin kasserer. Niels Bjørn
Pedersen blev pludseligt syg og har
ikke kunnet deltage i arbejdet si-
den. Så meget desto mere glædeligt
er det, at Niels Bjørn deltog i det
seneste bestyrelsesmøde i august i
god form.

Da sejlklubbens regnskabsår ikke
følger kalenderåret, men går fra 1.
oktober til 30. september, er det et særligt vigtigt tidspunkt Niels Bjørn er
kommet tilbage på. Nu skal det sikres at klubben har et ansvarligt budget og
et troværdigt regnskab.

Velkommen tilbage Niels Bjørn.
Med venlig hilsen

Georg Niemann

Når træerne begynder at gulne, kan man
stadig nå nogle gode sejlture, men det er
også på det tidspunkt, at man skal i gang
med sin planlægning til den tid, hvor
bladene blæser helt af. Havnens perso-
nale er allerede for længst gået i gang
med deres planlægning, men den enkelte
må jo også planlægge:

Skal båden blive liggende i vandet?
Vores havn er godkendt som A-havn in-
den for nogle områder, der er markeret
på broerne. A-havn betyder at båden er
bedst muligt beskyttet, når man ligger i
vandet i vintersæsonen. Hos nogle for-
sikringsselskaber kan det også have be-
tydning for dækningen, men man må
undersøge sin police. Hvis du ikke på
forhånd ved, at din plads er inden for de
områder hvor der er A-havn, kan du fore-
spørge hos havnepersonalet og om nød-
vendigt kan du få at vide, hvor du så kan
flytte din båd hen. Så får du også oplyst
hvornår du kan flytte derhen og hvornår
du skal flytte båden tilbage. Husk, at
der herudover også gælder regler for,
hvordan båden skal være fortøjet, og hvor
tit du skal tilse båden i vinterperioden
(15. november til 1. april).

Skal båden lægges på land for vin-
teren?
For at havnens medarbejdere skal have
en chance for at planlægge arbejdet skal
man henvende sig til havnepersonalet
og aftale et tidspunkt, hvor båden kan
blive taget op med havnens udstyr. Man
kan godt afgive ønsker om hvor man gerne
vil have sin båd placeret, men persona-
let kan ikke nødvendigvis efterkomme
alle ønsker. Man har generelt ikke krav

på en bestemt plads, og det gælder uan-
set om man får taget båden op med søjle-
kranen eller om man foretrækker at blive
taget op af en privat vognmand. Bemærk,
at kun vognmænd, der er godkendt i
sejlklubben, har tilladelse til at tage både
op i vores havn. Den der sætter båden af,
er ansvarlig for at dette sker forsvarligt,
efterfølgende er det bådejerens ansvar,
at båden fortsat står ordentligt. For at
de almindelige forsikringer skal dække
i fuldt omfang, stiller selskaberne krav
om, at opstillingen på land er forsvarlig i
hele perioden.

I perioden 24/10 til 19/12 tages der
også både op om lørdagen, men hvis du
har mulighed for at blive taget op på
hverdagene, letter det arbejdet for per-
sonalet, og det giver måske plads til nogle
andre. Der tages ikke både op søndag og
mandag.

Trafik og parkering på havnen
I hele den periode hvor der foregår båd-
håndtering, skal kørsel og parkering
foregå under hensyntagen til dette. De
områder, hvor der afsættes både, vil blive
markeret med skilte og ”minestrimler”,
parkering inden for disse områder er
strengt forbudt. Men selv om man par-
kerer på et sted, der ser ”fredeligt nok”
ud, kan der være en bådejer, der har fået
tilladelse til at afsætte sin båd netop
her, derfor er det ekstremt vigtigt, at
man nemt kan få fat i alle bilejere, så
udfyld skiltet på modstående side eller
lav selv et tilsvarende skilt og sæt det
tydeligt i bilens forrude, så længe den
placeres et sted, hvor der overhovedet

kan forekomme en båd, en mast eller en
kranvogn.

Mast og rig
Kun master der er rigget helt af for lø-
bende rig må lægges ind i masteskuret.

Bomme skal lægges for sig på de særlige
hylder til dette formål. Både mast og
bom skal markeres meget tydeligt med
navn og medlemsnummer. Spilerstager
og lignende må ikke komme ind i maste-
skuret.



6 7

Referat af bestyrelsesmøde
den 6. juli 2009

Deltagere: Alle, undtagen Niels Bjørn
Pedersen, kasserer

Godkendelse af bestyrelsens forret-
ningsorden. Michael Toppenbergs ænd-
ringsforslag indarbejdes i forretningsor-
denen som fremlægges på mødet i august.

Godkendelse af dagsorden
Forslag om lukning af Vestersøhus for
eksterne arrangementer og alene udlåne
det til andre sejlklubber som foreslået af
Søren Amtoft på sidste bestyrelsesmøde
behandles som pkt. 3.1.

Godkendelse af referat af bestyrel-
sesmøde den 8. juni 2009
Referat af mødet blev godkendt.

Meddelelser
Søværnet har anmodet om lån af folke-
båd og ynglinge både fire dage i august.
Bestyrelsen godkendte udlånet.

Begrænsning af udlån af Vestersø-
hus
Bestyrelsen vurderer, at de nuværende
udlånsregler er gode nok, de skal blot
håndhæves. Det er primært bestikket,
som skal udlejes til arrangementer. Be-
styrelsen følger udviklingen efter gen-
åbning af Klubhus Øst.

Økonomi og regnskab
Umiddelbart ser regnskabet fornuftigt
ud og det vurderes fortsat at det ende-
lige regnskab kommer til at udvise et
overskud.

Michael Toppenberg orienterede om,
at i forbindelse med idriftsættelse af
restauranten er der afholdt nogle ufor-
udsete, ikke budgetterede udgifter. Be-
styrelsen tog dette til efterretning.

Der strammes op om proceduren for
anvisning af regninger.

Budget 2009-10
Udvalgsformændene og redaktør opfor-
dres til at udarbejde budgetforslag til
næste bestyrelsesmøde den 17. august.
Målet er at der foreligger et budgetfor-
slag med udgangen af september måned
’09. Der opfordres til at udarbejde fler-
årige vedligeholdelsesplaner for alle
ressortområder.

Personale
Kaare Thomsen orienterede om samta-
ler med personalet.

Pris for kranløft for ikke-medlem-
mer
Selvrisikoen ved løft af fremmede både
udgør 20.000 kr. derfor skal kranløft for
ikke-medlemmer prissættes højere. Per-
sonalet skal i øvrigt bruge deres tid på
andre opgaver. Det foreslås at prisen for
løft af fremmede både hæves til mar-
kedsprisen og at ydelsen ikke udbydes i
en periode.

Bådhåndtering frem til oktober
Der skal foreligge en plan for bådhånd-
teringen i efteråret med udgangen af
august til offentliggørelse i Lynettenyt.

Medlemskort
Det udsendte forslag blev vedtaget, som
det forelå. Kontoret iværksætter tryk-
ning af kortene.

Karin
Jacobsen,
sekretær

   Dødsfald
Det er med stor sorg, at jeg må meddele medlemmerne i
Sejlklubben Lynetten, at vor klubkammerat og mangeårige
medlem

       Peter Ramlau Hansen

er sovet ind mandag d. 24-8-2009 kl. 18:40 efter lang tids sygdom.

Os, som kendte Peter, vil huske ham som en omhyggelig, flittig og hjælpsom
mand som lagde sin sjæl i det arbejde han udførte både privat og i klubbens
tjeneste, blandt andet som formand for havn og plads. Han havde sine
meningers mod og kunne til tider være en kontroversiel personlighed, som
af og til havde svært ved at tackle personer som udviste uprofessionel, sløset
og egocentrisk adfærd over for klubbens og andres ejendom.

Med tanker til hans familie, er vi mange, der vil huske og savne ham for den
han var. Farvel Peter, du er i mit hjerte og tanke.

Erling Andreasen. Medl. nr.1745
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Juniorleder og Formand for turud-
valget
I konsekvens af juniorlederens og for-
manden for Turudvalgets udtræden af
bestyrelsen besluttede bestyrelsen føl-
gende: Nedenstående annonce publice-
res på Lynette Web og i Lynette Nyt:

Instruktører til Juniorafdelingen
Kunne du tænke dig at være instruktør i
Juniorafdelingen eller går du rundt med
overvejelser om at stille op som Junior-
leder, så har du nu muligheden for at
afprøve dig selv.

Hold dig ikke tilbage, selvom du føler
at du mangler erfaring eller uddannelse.
Klubben tilbyder relevant uddannelse
hos Dansk Sejlunion.

Tidligere instruktører er selvfølgelig
meget velkomne. Kontakt Sejlerskole-
chef Preben Pold og hør mere om dine
muligheder.

Følgende publiceres på Lynette Web og i
Lynette Nyt:
Juniorafdeling og Turafdeling får ny le-
delse.
Juniorafdelingen ledes indtil videre af
Sejlerskolechef Preben Pold og Tur-
afdelingen ledes indtil videre af Klubhus-
udvalgsformand Michael Toppenberg.
Dette forventes at gælde frem til næste
generalforsamling.

Hvis du er interesseret i at deltage i
disse afdelingers udvalg, bedes du kon-
takte Sejlerskolechef Preben Pold eller
Klubhusudvalgsformand Michael Top-
penberg.

Obligatoriske trænerkurser
Michael Toppenberg har stillet forslag
om, at instruktører i juniorafdelingen og
sejlerskolen gennemfører Dansk Sejl-
unions kurser.

Bestyrelsen besluttede, at sejlklub-
bens instruktører fremover tilbydes og
opfordres til at gennemføre relevante
kurser i Dansk Sejlunions regi.

Plan for østmolen
Leverandør af flydebro har meddelt, at
broen leveres inden for de næste 14 dage.
Der indkaldes pligtarbejdere til opga-
ven.

Gentagne problemer med brænd-
stofanlægget
Tålmodigheden med leverandøren er
snart opbrugt. Han skal orienteres om,
at klubben påtænker at gøre tabskrav
gældende.

Aftaler om flagning
Personalet hejser flaget på hverdage og
restauranten tager det ned. Bjarne Carl-
sen har aftalt flagning i weekenden.

Midlertidig ordning for afvikling af
pligtarbejde

Kaare Thomsen har beskrevet mulighe-
den for midlertidig pukkelafvikling af
pligttimer på hjemmesiden. Bestyrelsen
godkendte at den midlertidige pukkel-
afvikling fungerer frem til næste Gene-
ralforsamling.

Procedure for adgang til Klubhus
Øst
Kaare Thomsen har udarbejdet vejled-
ning for tilkobling og afkobling af alarm-
systemet i forbindelse med adgang til
Klubhus Øst.

Kort status fra udvalgene og redak-
tøren
Georg Niemann - redaktør
Deadline for næste Lynettenyt er lørdag
den 11. juli og bladet udkommer ultimo
juli.
Rahlf Nielsen – kapsejlads
I gang med planlægning af Amagercup

5. september.
Michael Toppenberg – klubhusudvalget
Restauratøren er kommet godt i gang.
Forsøget med opfordring til at melde sig
med forslag til pligtarbejde – jobbørsen
– er en succes eksempelvis. Der er aftalt
rengøring og maling af vaskeriet. Der er
aftalt vedligeholdelse af de grønne om-
råder omkring klubhus Øst. Der ansøges
om indkøb af hjertestarter og organise-
ring af opgaven.
Preben Pold – sejlerskolen
Det går planmæssigt. Der er en instruk-
tør, som afvikler pligttimer under den
midlertidige løsning.

Aktivitetsplan
a. Vedtægtsændringer
b. Følgegruppe – havnens lokalplan

Næste møde er aftalt til mandag den
17. august 2009
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Historie
Historie kan være både trist og spæn-
dende. Historien i Lynetten er ikke så
lang endda, men noget er der jo alligevel
sket. Redaktøren modtog, da han tiltrådte
nogle gamle numre af LynetteNyt til in-
spiration. Og så bør man vel lade sig
inspirere. Jeg har valgt at plukke en del
ud af Formandens beretning fra årsskif-
tet 1990/1991. Formanden hed dengang
Thomas Ekdahl, og Thomas er da hel-
digvis en af de personer, som man stadig
ser i havnen og til generalforsamlinger
mm. Jeg har valgt  bringe hele beretnin-
gen men har forkortet nogle få steder,
som har mindre relevans for året 2009,
nu ca. 19 år senere.

1990 har for sejlklubben Lynetten væ-
ret et begivenhedsrigt år. Det der spe-
cielt har optaget sindene har været for-
handlingen af en fornyet lejekontrakt,

der kan sikre s/k Lynetten eksistens fore-
løbig i 22 år. Kontrakten, der er løbende
til år 2012 sikrer os på den måde, at s/k
Lynetten skal forblive hvor den er, med
følgende undtagelser:

1: Hvis der bliver gennemført tunnel-
byggeri, som kommer til at berøre os, vil
der blive etableret havneplads til erstat-
ning i yderbassinet.

2: Såfremt det omtalte tunnelbyggeri
eller andet gør, at vi ikke har tilstræk-
keligt med plads i Margretheholmshavn,
da vil der blive bygget en erstatnings-
havn for os, på et opfyld, der vil blive
etableret syd for prøvestenen. Herud-
over vil vi få et kontantbeløb på kr. 3
mill. Og vores flytteomkostninger vil
blive dækket.

Der er dog ingen fare for at noget af
dette vil ske foreløbig, da den nuvæ-
rende kommuneplan sikrer os frem til
1997, da vi er udlagt til grønt område og
at vi med den opbakning vi har haft fra
rådhuset vil væe sikret i yderligere
mange år.

Thomas takker bla. medlem af havne-
bestyrelsen Elsebeth Lunding, Overborg-
mester Jens Kramer Mikkelsen, plan-
direktør Knud Rasmussen og klubbens
advokat Per Sjøkvist, der dog fik det ord
med på vejen, at han da vist også blev
godt betalt for arbejdet.

En af de bedste lobby-aftaler, jeg har
gjort for klubben, må nok siges at være
den aftale jeg fik med overborgmesteren
om, at hvis vi betalte materialerne, så
ville Københavns kommune stå for byg-
ning af vores nye klubhus. Det vil sige, at
vi på en særdeles økonomisk overkom-
melig måde kan få det klubhus, der til-
fredsstiller vores ønsker. Et tilbud der
beviser den opbakning vi har haft fra
Københavns kommune. Et tilbud vi sim-
pelt hen ikke kan sige nej til.

Vores lejere, Lynettens Bådservice,
Bådeværft Lynetten og Bådagenten er

nu alle interesserede i at investere i
bedre faciliteter for at byde medlem-
merne en bedre service. Lynettens Båd-
service ved Klaus Schlichter har længe
haft store problemer med for lidt plads.
For at løse dette problem har han 2 mu-
ligheder. Enten at udvide den nuvæ-
rende forretning eller flytte over i vores
nuværende klubhus når vi flytter ind i
vort nye. Klaus er udmærket klar over,
at uanset hvad han gør, bliver det en stor
økonomisk udgift. Vi er blevet enige om,
at Klaus flytter over i vot nuværende
klubhus og at Klaus fremover skal stå for
vedligeholdelsen og en særdeles til-
trængt istandsættelse. Herudover vil
Klaus som en ekstra service oprette en
mindre afdeling med dagligt varesalg.

Bådeværftet Lynetten, ved Søren
Schlichter, lider også under pladsproble-
mer. Søren har ønsker om at bygge en ny
hal vest for den nuværende hal. En hal
på ca. 400 m2. Det betyder at Søren må
leje et større areal af vores landplads, et
ekstra areal på 200 m2.

Bådagenten har også ønsker, men disse
ønsker er endnu ikke realiseret i egen-
tlige planer.

Økonomi: Takket være et godt arbej-
dende forretningsudvalg har vi igennem
besparelser opnået en balance imellem
vores udgifter og indtægter, således at
den daglige drift dækkes udelukkende
ved kontingenter og havneleje. Det vil
sige, at de indtægter vi har ved tegning
af havnekontrakter udelukkende kan gå
til investeringer i nyt anlæg og lignende.
Det er et princip vi har arbejdet efter at
opnå igennem de sidste mange år, men
som først er lykkedes for os i år. Beløbet
er i år og vil også være det til næste år,
sat af til at betale restgælden på vor
pladsinvestering. De planlagte fremti-
dige investeringer er derfor: 1992: Vi vil
forbedre el-anlægget på broerne. 19092/
1993 Nyt masteskur bygget i vedlige-

holdelsesfri  materialer. 1993: Plads ved
ydermole bringes i stand som resten af
pladsen.

Medlemstilgang:  Sidste år startede vi
en hvervekampagne for at øge antallet af
klubbens medlemmer. Og hvordan er det
så gået? Tilgangen af aktive medlemmer
med havneplads blev på 45 medlemmer
afgangen af aktive medlemmer med
havneplads i alt 58 medlemmer. Antal-
let af aktive medlemmer er i dag 822 –
en nedgang i forhold til sidste år på 13
medlemmer. Man må konstatere, at det
ikke er lykkedes for os at vende nedgan-
gen i antallet af medlemmer. Vi er dog
fortsat af den opfattelse, at dette skyl-
des landets dårlige tider og den megen
offentlige debat der har været om vores
fremtid. September måned, hvor vores
kontrakt gik i orden og den deraf føl-
gende omtale, samtidig med at vi annon-
cerede i dagbladene med ledige havne-
pladser gav et godt resultat. Vi vil dog
ikke sidde og vente på resultaterne, men
har besluttet at gøre forskellige tiltag
for at øge medlemstallet.

Vi har derfor besluttet at differentiere
indskuddene på havnekontrakterne, så-
ledes at de små pladser bliver billigere
at erhverve, og at de store pladser bliver
tilsvarende dyre, således at en gennem-
snitsplads koster det samme som den
altid har gjort. Årsagen hertil er, at vi
altid har ledige små pladser, mens der er
stor efterspørgsel på de store pladser. Vi
har i bestyrelsen besluttet følgende nye
indskud på havnekontrakter:

0-2,69m kr. 6.500
2,70-3,09 m kr. 7.400
3.10-3,39 m kr. 8.300
3,40-3,79 m kr. 9.200
3,80-4,59 m kr. 10.700
4,60-over kr. 12.200

Disse nye indskud er gældende for alle
medlemmer, der melder sig ind efter 17.
februar 1991.
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Her springer vi lidt let henover de prak-
tiske regler ved flytninger og springer
direkte til det som Thomas kalder:

Plus siden:
Standerhejsningen fik fin tilslutning. –
DM for H-både blev rost af meget kræsne
sejlere og gav megen Avisomtale og ca. 4
min i TV. – Fisketurene er altid popu-
lære. – Aften-matcherne har atter været
en succes.  Sejlerskolens deltagerantal
stiger år for år. – Juniorernes Pondus
Cup var et virkeligt godt arrangement. –
Debatturen var i år en virkelig hyggelig
og indholdsrig tur.

Men Thomas har også en Minus side:
At det ikke lykkedes for os, at gennem-
føre vores traditionsrige Øresundsweek-
end på grund af ringe deltagelse. – At
juniorlederne virkelig har gjort en kæm-
peindsats for at få flere juniorer i afde-
lingen med ”Åben hus” dag, med en hver-
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••••• BompresenningBompresenningBompresenningBompresenningBompresenning
••••• Bøjler + beslagBøjler + beslagBøjler + beslagBøjler + beslagBøjler + beslag

Erik MortensenErik MortensenErik MortensenErik MortensenErik Mortensen
Kirstinehøj 25 B, 2770 Kastrup
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vekampagne på biblioteket i Amager-
centret mm. uden det virkeligt er lykke-
des. – At Pinseturen og Hvidovreturen
havde alt for ringe tilslutning.

Det er vigtigt, at medlemmerne slut-
ter op om de ting, der bliver arrangeret.
Hvis I ikke synes, at de ting vi gør, er
rigtige eller at de kan gøres på en anden
måde, må I sige til. Husk på, at I er
medlem af en sejlklub, hvor mange med-
lemmer gør et stort arbejde for Jer. S/K
Lynetten er en sejlklub, ikke kun en par-
keringsplads for både.

Med venlig hilsen
Thomas Ekdahl

Redaktøren takker, ud over Thomas Ek-
dahl,  Jan P. Lange, som gav mig nogle
af de gamle blade, som han selv oprinde-
ligt var redaktør på.
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bjergningsforsøg fredag aften, hvor der
ville være vindstille og højvande. I mel-
lemtiden var Woodstock blevet skubbet
helt ind til strandkanten af bølger og
vind. Jeg forsøgte med positive tanker:
Det var da godt, at roret ikke var faldet
af under sejlads! Det var da godt, at det
skete på en ren sandstrand uden sten og
ikke i skærgården! Det var da godt, at
der ikke var nogen ombord!

Mens jeg lettere deprimeret stod og
kiggede på mit strandede skib ringede
mobilen. ”Det er Østjyllands Politi, har
du et skib der hedder ”Woodstock” og
ved du hvor det er?”  ”Jeg står og kigger
på det og kan nå forstavnen fra strand-
kanten” svarede jeg. På forstavnen stod
navn og klub – og de havde ringet til
Lynetten og fået mit nummer.

Fredag aften var perfekt for en bjerg-
ning. Skibet stod ret op i vandet og vand-

standen var ekstrem høj. Så ringede fi-
skeren fra Ebeltoft. Motorskade! Reser-
vedel kunne først ankomme tidligst man-
dag aften….der var ingen alternativer.
Den strandede hval stod dér i strand-
kanten og sled sig ned i sandet…

Jeg havde markeret en GPS-position
for anker og båd. Lørdag sejlede vi ud i
naboens jolle med nabosønnen i våddragt
og snorkeludstyr. Og dér lå det – roret.
På 2,5 meter vand. Det var helt intakt –
bortset fra at den nye split, som var ble-
vet sat i på værftet i juni var bøjet så
meget, at den var blevet skubbet op gen-
nem hullet – og hele roret var fulgt med.

Det blev tirsdag og fiskeren fra Ebel-
toft lagde sig små 100 meter ude og vi
sejlede en bjergningstrosse ind til
Woodstock. Naboen og styrmanden fik
sig et bad, da de trak i det forlængede
storsejlsfald for at mindske modstanden

100 meter bugser-trosse fra fiskekutteren trækker os fri

Onsdag den 29. juli var en skøn sommer-
dag. Vejrudsigten for torsdag lovede stor-
mende kuling fra Sydøst. Ikke godt for
Woodstock – min 23 fods Amigo, som lå
for svaj udfor sommerhuset i Ebeltoft
Vig. Vi havde selv lagt et 85 kilos fast
anker ud sidste år – men kuling-varslet
fik mig til at beslutte at sejle båden i
sikkerhed i Ebeltoft havn på den anden
side af vigen.

Halvvejs ude i gummibåden opdagede
jeg til min rædsel, at der manglede no-
get. RORET! Det var væk. Hvordan havde
jeg ingen anelse om. Da jeg tjekkede da-
gen i forvejen var roret surret midtskibs.
Jeg forsøgte at arrangere en bugsering,
men uden held. Jeg tredoblede fortøj-
ningen til bøjen og den et år gamle galva-

En ulykke kommer sjældent alene
niserede ankerkæde. De sagde, at den
kunne klare tre tons – og Woodstock ve-
jer kun 1,7.  Jeg krydsede fingre og forlod
stranden.

Tidligt næste morgen susede kulin-
gen fra Sydøst og fortøjningerne så fine
ud – derude små 100 meter fra Fem-
møller Strand. Lidt senere kom naboen
ind til mig og sagde medfølende, at jeg
nok hellere måtte komme ned til stran-
den. Der lå Woodstock – 20 meter ude på
anden revle og huggede i sandet. Fortøj-
ning og bøje var intakte – men anker-
kæden var knækket. En strandet hval.
Et stærkt deprimerende syn.

Havnefogden i Ebeltoft formidlede
kontakt til en lokal fisker med en kraf-
tig motor. Vi blev enige om at gøre et

Woodstock trækkes nænsomt fri – med hjælp fra våde venner



16 17

Udtynding i bestyrelsen?!
Der ser ud til at være en ret massiv træk-
ken sig fra bestyrelsesposter de seneste
år. Det kan der naturligvis være mange
forklaringer på, og forhåbentlig er det
ikke en tendens, der udvikles yderligere.

Det er da en glimrende ting at over-
veje sine tanker, inden man går ind og
påtager sig et bestyrelsesarbejde. Gu-
derne skal vide, at det ikke er et job,
man tit bliver rost for – normalt mere
det modsatte, men det kan da bestemt
give en god følelse af tilfredshed, når
tingene går i den retning man gerne vil.

Det er altid ærgerligt, når nogen forla-
der et tillidshverv i utide, uanset om det
er person(er) man er enig med eller ej.

I de sidste mange år har der været en,
mener jeg, fantastisk god og dynamisk
ledelse af juniorafdelingen, og det har
været min opfattelse at både Lena som
chef og hendes mand Søren samt deres
fantastiske medarbejdere havde et rig-
tig godt samarbejde og flot og tæt for-
hold til juniorerne, som der er blevet

flere og flere af gennem de senere år.
Derfor blev jeg endog meget overrasket
over at læse i Lynettenyt, at der skal
findes ny leder!

Det falder mig endog rigtig svært at
tro, at Lena bare har smidt tøjlerne fordi
hun ikke gider mere. Der må ligge noget
helt andet til grund herfor.

Jeg vil gerne her efterlyse en forkla-
ring på dette skridt. Gerne fra Lena, for-
manden eller hvem der i øvrigt måtte
have en finger med i spillet.

Erling Andreasen har meldt ud, hvor-
for han ikke synes, det er op til hans
temperament at fortsætte. Fint. Hans
argumentation kan man så være mere
eller mindre enig i, men den er der.

Det kunne egentlig være fint med en
sådan fra de øvrige. Formanden bør vel
egentlig også kunne bidrage med nogle
tanker.

Med venlig hilsen
Leif Rolsted

Debatsiden

Kaos i juniorafdelingen
Vi skriver dette indlæg fordi vi er for-
færdede over det vi har oplevet her i
sommer. Vi er forældre til Mathias og
har sammen med ham gennem 4
sæsoner glædet os over den fantastiske
undervisning der er foregået i Lynettens
juniorafdeling, en undervisning på et
meget højt niveau, med Lena som leder
af juniorafdelingen.  Hun og de andre
undervisere har lagt ufattelig megen
energi og tid i dette frivillige arbejde
onsdag efter onsdag om sommeren og
hver anden onsdag vintrene igennem med
teoretisk undervisning. Derudover har
de hvert år brugt en uge af deres som-
merferie sammen med børnene på sej-
lads og transporteret alle bådene til op-
holdsstedet. Undervisningen har altid
været sikkerhedsmæssig i orden og vi
har været ovenud tilfredse med den pæ-
dagogik de har anvendt, dette har netop

Vestersøhus

fra kølen. Fiskeren trak forsigtigt med
sin 225 hestes-motor. Vi krydsede for
gud ved hvilken gang fingrene og håbede
at klampen ikke blev revet ud af dæk-
ket. Jeg stod på båden og mærkede den
langsomt, men sikkert komme væk fra
stranden og  lovpriste en snart 35 år
gammel meget solid langkølet konstruk-
tion. En amigo er i virkeligheden en mini-
Vindø, samme konstruktør, samme
værft.

Dagen efter: De flinke og dygtige folk fra
Fregatten Jyllands Værksted bugserede
Woodstock til Museumshavnen og hev
den på land. Forsikringsselskabets tak-
sator inspicerede skrog og køl – bunden
var ”sandblæst” af fire dages vuggen i
strandkanten – væk var maling og gel-
coat. Men skibet var tæt og riggen sik-
ker.

Næste morgen sejlede vi hjem til Ly-
netten. Fire dages kryds i fin vind og høj
sol. Sommerferien var overstået med ind-
bygget dramatik, som begyndte med en
lille split i roret. Ingen kæde er stær-

kere end det svageste led. Og en et år
gammel galvaniseret ankerkæde tærede
langt hurtigere end forventet.

Oplevelsen var intens – men midt i
dramaet en stor oplevelse af hjælpsomme
mennesker: Fra naboerne der stillede
motorjoller til rådighed og kastede sig
ud i bølgerne for at finde ror og bjerge
båd. Fra fiskerne i Ebeltoft, der tog fryg-
telig revanche ved at håne mig venska-
beligt over en fadøl efter veloverstået
bjergning – fra Danmarks dygtigste og
mest erfarne båd-folk på Fregatten Jyl-
land og fra forsikringsselskabet, som lø-
bende ydede råd og støtte.

Nok er en langkølet båd lidt langsom
og lidt for følsom i strømfyldt farvand.
Men den er god at have, hvis man skulle
komme ud for en stranding. Og skulle
jeg finde på at genoprette min svaje-
plads, vil jeg købe en ankerkæde der er
større og stærkere. Fiskeren i Ebeltoft
sagde tørt, at man altid skal gange med
3: Hvis der står den kan holde 5 tons, så
køb en til 15!

Lasse Jensen, medlem 5206

En 35 år
gammel dame
med lidt
skrammer –
men sejlklar
næste dag
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thias kan komme ud at sejle onsdags-
sejlads denne sommer er ved at rinde
ud, da vi heller ikke har fået information
om hvorvidt der faktisk foregår under-
visning.

Vi er utroligt kede af at have mistet de
gode undervisere i juniorafdelingen, og
er forfærdede over at bestyrelsen ikke
har forsøgt at løse denne konflikt i min-
delighed. I det brev formanden sendte
til os d.14.7. stod der også at begivenhe-
derne er uden for bestyrelsens række-
vidde, fordi bestyrelsen først efter at
juniorlederen har trukket sig, er blevet
orienteret om sagen. En af måderne at
noget kan komme inden for rækkevidde
er f.eks. at afholde et møde med de im-
plicerede - er dette sket? Resultatet er
at bestyrelsen har kastet guld på gaden!
Uanset hvor dygtige undervisere der for-
håbentlig kommer i fremtiden i junior-
afdelingen, vil de også på et tidspunkt
kunne blive ramt af lignende som der nu
er sket, fordi, som jeg ser det, har det at
gøre med en manglende interesse, åben-
hed og evne til kommunikation og kon-
flikthåndtering fra bestyrelsens side. Så
hvis der i fremtiden skal være håb om en
velfungerende juniorafdeling skal der en
væsentlig kursændring til, hvor der vi-
ses en ægte interesse, og også en væsent-
lig kursændring organisatorisk og struk-
turelt i bestyrelsen, herunder bl.a. at
formanden sikrer sig at bestyrelsen
modtager vigtige og væsentlige detaljer
i en sag.  Der er et demokratisk problem
når medlemmernes stemmer ikke bli-
ver hørt.

Venlig hilsen
 Tim Gullaksen og Lena Gadegaard,

forældre til medlem no: 8278

Stadig udsigt til aktivitet i
juniorafdelingen:
Redaktøren tillader sig lige at tilføje et
par bemærkninger til situationen, som

den ser ud, også ud fra de modtagne ind-
læg. Sejlklubbens bestyrelse og i særde-
leshed Sejlerskolechef Preben Pold gør
fortsat en stor indsats for at holde sam-
men på og holde liv i juniorafdelingen.
På Lynettens hjemmeside  kan man læse
om flere tiltag i junior-arbejdet og jeg vil
opfordre kraftigt til at samle de gode
kræfter for at sikre et godt juniorarbejde
også i fremtiden. I min opfattelse er den
ene forudsætning, at en person melder
sig til at være den der samler trådene,
den anden forudsætning er, at der mel-
der sig et antal udvalgsmedlemmer og
instruktører til at bakke om denne per-
son, så opgaven ikke bliver uoverskuelig.

Med venlig hilsen
Georg Niemann

PS! Den lille vignet øverst på Debatsiden
hentyder til, at man skal ”sigte højt” i
debatten, det er ikke en hentydning til
juniorernes størrelse eller lignende.

været årsagen til at vi valgte lige netop
Lynettens juniorafdeling. 

  Onsdag d.24 juni blev vi forældre i
juniorafdelingen orienteret om at der
indtil videre ikke var onsdags sejlads i
juniorafdelingen. I et mail d.14 juli 2009
orienterede formanden om at al aktivi-
tet i juniorafdelingen var stoppet og at
Lena, lederen af juniorafdelingen var
trådt ud af bestyrelsen, og at en rutine-
ret instruktør var stoppet. Anledningen
var en mail fra en forælder som stillede
spørgsmål til undervisningsmetoden.
Formanden skriver endvidere at junior-
lederen opfattede dette som en klage
over instruktørernes kompetencer, og at
det er vigtigt at påpege at bestyrelsen
ikke på noget tidspunkt har tvivlet på
hverken juniorledererens eller instruk-
tørernes erfaring og kompetencer eller
har ønsket deres afgang.

 Sejlerskolechefen Preben Pold, som

også er bestyrelsesmedlem, indkaldte
forældre, juniorer og medlemmer til mø-
de d. 3.8.09. Formålet var at skabe ram-
mer for en fortsat aktivitet under be-
tryggende og sikkerhedsmæssige forhold
resten af sommeren.

Preben fortalte at Lynettens bestyrel-
sesformand Kaare V. Thomsen havde fået
tilbuddet om at deltage i mødet, for-
manden havde ikke svaret og var ikke til
stede på mødet.

På dette møde meldte 2 medlemmer
sig klar til at bidrage til at fortsætte
aktiviteterne. På samme møde kom det
efterhånden frem at bestyrelsen slet ikke
havde modtaget en eneste af de mange og
udelukkende positive tilkendegivelser
fra forældre om den undervisning der er
foregået i juniorafdelingen i mange år. Vi
kan undre os over at alle disse mange
positive tilkendegivelser fra forældre
ikke er kommet bestyrelsen i hænde! Det
bestyrelsesmedlem der deltog på mødet
d. 3.8. havde ikke modtaget en eneste
af disse mails, så bestyrelsen var uvi-
dende om afgørende detaljer i konflik-
ten, nemlig at vi er rigtig mange foræl-
dre der gennem mange år har været fuldt
ud tilfredse med den undervisning der
er fundet sted, både sikkerhedsmæssigt
og pædagogisk.

På mødet kom det også frem at den
forælder der havde stillet spørgsmål ved-
rørende den manglende sikkerhed i un-
dervisningen var ny forælder i junior-
afdelingen og lige var blevet medlem af
bestyrelsen.

Vi spurgte Preben Pold om han på det
førstkommende bestyrelsesmøde ville
spørge bestyrelsen om de ville kontakte
juniorlederen og spøge hvad der skulle
til for at få hende tilbage som leder af
juniorafdelingen? Dette sagde han ja til,
og ville orientere os på mail d. 17.8. I dag
d. 29.8. har vi endnu intet hørt om det-
te og muligheden for at vores søn Ma-
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