
�

Nr.7 . okt-nov 2009 . 33. årgang

NYT
LYNETTE



� �

Kontorets åbningstider

Alle hverdage
kl. 08.�0-�0.00

Tirsdag desuden
kl. �7.00-�9.00

Den gode historie

Jeg vil gerne starte med at takke de 
mange, der har bidraget med gode hi-
storier til LynetteNyt, senest Lasse 
Jensen, men også alle de andre, der har 
bidraget igennem mine snart � år som 
redaktør.

En god historie er næsten et must for 
at få et læseværdigt blad sat sammen, så 
jeg kan kun opfordre til at man sender 
det frem, hvis man har noget man gerne 
vil have med i bladet. Det er jo ikke sik-
kert, at det kommer med straks, men så 
bliver det måske lidt senere. Jeg gen-
nemgår gerne for stavefejl og den slags, 
men historien bliver jo ved med at være 
din.

Jeg skal lige på dette sted tilføje, at 

de manglende historier er den mest væ-
sentlige grund til at LynetteNyt ikke 
er kommet frem til den planlagte tid i 
denne omgang.

I de seneste måneder har juniorudval-
gets situation været omtalt flere gange. 
I denne omgang fremlægger den tidli-
gere juniorformand sin opfattelse af si-
tuationen og der må nok siges at være 
afvigelser fra tidligere fremlægninger. 
Man kan næsten håbe, at sagen kan bi-
lægges med dette indlæg, så alle i fred 
og fordragelighed kan se frem til næste 
sæson.

Den bedste nyhed man kan få i denne 
sammenhæng er, at der nu er fundet en 
mulig fremtidig løsning. Den nye mand 
M/K på posten kan af gode grunde først 
blive endeligt godkendt på næste gene-
ralforsamling, men der skulle nu være 
en reel sandsynlighed, for at juniorerne 
kommer på vandet til næste år, forudsat, 
at de da ikke har mistet tålmodigheden 
med Lynetten forinden.

Med venlig hilsen
Georg Niemann,

Redaktør
Georg@daab.dk
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Standernedhaling
Lørdag den 14. november kl. 16.04

Festudvalget indbyder efter et vindblæst år medlemmerne af Sejlklubben 
Lynetten til standernedhaling lørdag d. �4. november kl. �6.04.

Almanakken viser, at på dagen er solnedgangen sat til �6.04 - og det bor-
gerlige tusmørke indledes, medens formanden taler standeren ned for året 
�009. Med det nautiske tusmørke kl �6.45 byder klubben på et kvalificeret 
Lynettesæt, en forfriskning eller to, med tak for mange medlemmers store 
indsats i år.

Natten falder efter almanakken kl �8.�5 – hvor Restaurant Lynetten serve-
rer en buffet til �00 kr. 

Tilmelding til buffet skal ske til restauranten inden, d. �� nov. - gerne på tlf: 
�� 96 00 55.

Omkring kaffetid vil der være maritim underholdning – en slem sørøver fra 
de store have fortæller historier - og omkring ��.�0 vil der være musik med 
orkester af udsøgt kaliber, dans og bar til hæderlige priser.

Hermed en orientering til medlemmer-
ne om arbejdet i havneudvalget. Alle de 
store punkter er taget med her. De bliver 
færdiggjort i takt med at pligtarbejderne 
”dukker” op. Nogle få opgaver skal laves 
af professionelle.

De daglige rutiner med pære-udskift-
ning m.v. er ikke taget med.

Arbejdsopgaver i Havneudvalget:
Færdiggørelse af Østmolen, med træ-
beklædning, trædelister, rednings- 
stiger og fortøjningsklamper.
Brændstofbro på østsiden af Østmo-
len skal fornys.
Brodækket på bro 8 skal fornys to-
talt.

�.

�.

�.

Nyt fra havneudvalget

Resten af broerne skal have udskif-
tet enkeltbrædder i brodækket.
Landfæstet bro � skal rettes.
Træværkstedet ved slæbestedet skal 
have nye trin.
Jernværkstedet ved slæbestedet skal 
færdiggøres incl. el.
”Bananen” skal have fortøjninger og 
fendere, skal senere have ny dørk og 
motorkasse.
Traktoren og kranen på den, skal 
have en nødvendig reparation.
Udskiftning af � brækkede pæle, er 
først lønsomt ved 5-6 pæle, dog se-
nest til foråret, når alle pladserne 
skal bruges.
På udvalgets vegne v/ Poul Borchum

4.

5.
6.

7.

8.

9.

�0.

Festudvalget 
glæder sig til at 
se rigtig mange 
medlemmer 
lukke og slukke 
for �009.

Venlig hilsen
Festudvalget
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Hellers
www.Hellers.dk

Åbningstider.Hverdage 9-18 lørdage 9-15

RogeR oveR

Kastrup Strandpark 9, 2770 Kastrup

nexuS 1000 håndholdt VhF 
Perfekt som backup ombord.
Vandtæt  
1W/2W

SPAR
351 kr

59800
VHF vejl. 94900

Deltagere: Alle undtagen afbud fra 
Bjarne Carlsen, Havn og Plads

Godkendelse af bestyrelsens forret-
ningsorden
Den udsendte forretningsorden blev 
godkendt og underskrevet.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

Godkendelse af referat af bestyrel-
sesmøde den 6. juli 2009
Referat blev godkendt.

Meddelelser
Kaare har bedt webmasteren om at op-
datere diverse sider på hjemmesiden og 
opfordrede generelt udvalgsformændene 
til løbende at holde siderne opdateret.  
Det blev foreslået, at alle udvalgsfor-
mænd oplister deres udvalgsmedlem-
mer på hjemmesiden.

Økonomi og regnskab
Bestyrelsen tog Bonnas skriftlige svar 
til de kritiske revisorer til efterretning.

Rahlf stillede forslag om fast halvårlig 
revision ved klubbens statsautoriserede 
revisor – f.eks. efter forårets kontingent-
betaling og det foreslås at saldoopgørel-
sen periodiseres. Kassereren kommer 
med et forslag hertil.

Beslutning om udskiftning af motor 
til Juniorafdelingens følgebåd stilles i 
bero, indtil der kommer aktivitet i Ju-
niorafdelingen igen – skal indgå i bud-
getlægningen for næste år.

Restaurationen – status og budget
Den nye forpagter er kommet godt i 

baggrund er en konkret sag med en 
svensk gæstesejler, som havde brugt be-
talingsstik uden at afregne – angiveligt 
efter aftale med et medlem og derefter 
var blevet bortvist fra havnen, fordi han 
ikke ville betale. Han har efterfølgende 
klaget til Dansk Sejlunion men ikke di-
rekte til havnens bestyrelse.

Dette aktualiserer information til gæ-
stesejlere om brug af el standere ved op-
slag i havnen. Kaare udarbejder et for-
slag og sender det til kontoret.

Udarbejdelse af udlejningskontrak-
ter i forbindelse med leje af Vester-
søhus og bestikket
Nuværende procedure for udlejning af 
lokalerne er alene, at lejer skriver sig 
op i bookingbogen. Det foreslås, at der 
udfærdiges lejekontrakter som præcise-
rer vilkår og rammer i forbindelse med 
lejen.

Kaare sender forslag til Michael.

Kort status fra udvalgene og redak-
tøren
Havneudvalget – Søren Schlichter
Østmolen – det ny træ til beklædning 
bliver først leveret om � uger. Det vur-
deres at det tager omkring �4 dage at 
sætte op.
Juniorafdelingen – Preben Pold
Sejlerskolen kan alene være behjælpelig 
med at vinterklargøre juniorbådene.To 
personer har meldt sig som mulige in-
struktører til Juniorafdelingen. Dette 
kan der evt. bygges videre på.
Sejlerskolen – Preben Pold
806’eren har ikke været i vandet i inde-
værende sæson, så det kunne overvejes 
at sælge den og i stedet indkøbe en IF’er. 
Preben Pold konkretiserer en plan for 
dette forslag – herunder de økonomiske 
implikationer.
Kapsejladsudvalget – Rahlf Nielsen
Klubmesterskabet afvikles f.o.m. tirsdag 

den �8/8 og de næstfølgende tirsdage. 
AmagerCup afvikles 5. september �009 
med Kastrup som basishavn.
Klubhusudvalget
Godt i gang med aktivering af pligtar-
bejdere bl.a. til lugning af bede, maling 
af vaskehuset m.v. Planer om yderligere 
maling af klubhuset. Rengøringen over-
vejes – forslaget skal konkretiseres.

Aktivitetsplan
Vedtægtsændringer – KT + KJa
Følgegruppe – havnens lokalplan 
– KT + BP
Evt. genforhandling af kontrakt 
– KT + KJa
Organisering af opkrævning af hav-
nepenge

Evt.  Der var ikke noget til dette 
punkt.

�.
�.

�.

4.

gang. Desværre er der fortsat nedslidt 
udstyr og behov for udbedringer i køk-
kenet, bl.a. har køle- og fryseskabe væ-
ret tjenstlige til udskiftning.

Det foreslås at udskifte køle- og fryse-
skabe samt at udluftningen flyttes uden-
for huset så varmen fra nedkølingen le-
des ud. Michael Toppenberg indhenter 
tilbud på dette og udsender forslaget/til-
bud til skriftlig votering pr. mail.

Budget 2009/2010
Inden udgangen af september forventes 
det at der er indmeldt forslag til budget 
fra de enkelte udvalgsområder. Alle bør 
overveje en flerårig budgethorisont af 
hensyn til vedligeholdelsesplaner m.v.

Der udsendes snarest et regneark til 
brug for budgetlægningen.

Københavns Havn – bolværks ejere
Bolværks ejerne i Christianshavns Ka-
nal er i konflikt med Københavns Kom-
mune vedrørende kommunens ønske 
om at bygge fire broer over kanalerne og 
har i den anledning rettet henvendelse 
til Lynetten med henblik på klubbens 
støtte. Bestyrelsen vurderede at klub-
ben ikke umiddelbart har interesse i at 
støtte sammenslutningen økonomisk. 

Koordineringen af de forskellige inte-
resser i Københavns Havn – herunder 
Lynettens – sker via Havneforum.

Behov for orientering om vilkår for 
brug af el standere
Kaare orienterede om at den aktuelle 

Referat af bestyrelsesmøde
17. august 2009

Karin
Jacobsen,
sekretær
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Amager cup 2009
Redaktøren havde fornøjelsen af at deltage på Amager Cup’ens sidste afdeling i 
området ved Kastrup Lystbådehavn. Nogle både, som ikke var nok til at få sin egen 
klasse sejlede på langfart, men vi var så heldige, at der var tilmeldt 4 stk Scancap 
99. En båd udeblev dog, men vi resterende fik nogle herlige kampe, selvom Mary 
retfærdigvis ikke vandt sejladsen.

Himlen var blygrå, vinden sprang en del og til tider var den pænt hård, men det 
holdt mestendels tørvejr og alle om hjem i god behold.

Nyd billederne på næste side og husk at melde dig til næste års match.
Med venlig hilsen

Georg Niemann

Mortens aften   
på Restaurant Lynetten

Mortens aften den 10. november
Traditionel 3-retters menu

*Graved laks m/rævesauce
*Gammeldags Andesteg fyldt med æbler & svesker.
 Hertil hvide & brune kartofler, brun sauce, rødkål & et
 halvt æble med ribsgelé.
*Gammeldags æblekage.

Pris 199 kr.

Denne aften skal forudbestilles.
Der serveres kun Mortens menu denne aften.

LynetteNyt beklager, hvis du først ser denne annonce efter Mortens aften, 
men omtalen er taget med alligevel, da nogle medlemmer har nået at få 
deres eksemplar inden. Bladet har også kunnet ses på nettet og hentes på 
kontoret inden Mortens aften.
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Referat af generalforsamling 2009 

Inden Lynetten nu igen kastes ud i indtil flere generalfor-
samlinger i �0�0, ville det måske være på sin plads at kigge 
på referatet fra generalforsamlingen i år. 

Referatet har været længe undervejs, men er til gengæld 
både omhyggeligt og let læseligt. Det samlede referat fylder 
mere, end der er plads til i et LynetteNyt. De fleste emner 
har også været kommenteret i forvejen i flere omgange i 
tidligere numre. 

Men hvis man har lyst til at læse referatet i sammenhæng 
kan det nu gøres på klubbens hjemmeside: Man skal vælge 
punktet ”LynetteNyt mm.” i venstre side og herunder skal man vælge ”Info fra 
Klubben”.

Det viste eksemplar er af praktiske grunde ikke underskrevet, men hvis man gerne 
vil overbevise sig om, at det er gjort korrekt, kan man se det originale referat på 
kontoret i åbningstiden. Dette referat er underskrevet, som det sig hør og bør.

Mvh.
Georg Niemann

Byggeteknisk fagmand søges…
Arkitekt, Bygningsingeniør, Bygningstekniker,
- konstruktør eller lignende…

Klubben søger en byggeteknisk højkompetent pligtarbejder, der kan hjælpe 
med en vedligeholdelsesfaglig tilstandsgennemgang af klubhusene. Vi har 
brug for udarbejdelse af en strategisk vedligeholdelses-
plan, så vi ved hjælp af både egne og fremmede kræf-
ter kan sikre huse og installationer en lang levetid.

Arbejdet kan gennemføres alene eller i samarbejde 
med andre og er uden juridisk binding for udarbejder. 
Det er ikke absolut nødvendigt, at vedkommende er 
pligtarbejder – man kan også være lystarbejder

Henvendelse til: 

Michael Toppenberg 
Klubhusudvalgsformand
mt@e-posthus.dk
 

COELAN
PRIMER-PROBLEM - eller ?
COELAN i Tyskland har i foråret 2009 valgt at 
forenkle deres sortiment ved at samle 250 ml og 
1 liter dåserne til  nu kun en størrelse, nemlig i
en 750 ml emballage, som illustreret.
Samtidig har man også forbedret produktet - men i 

Da også vi har fuld tillid til fabrikens egen udvik-
lingsafdeling, lagerfører vi naturligvis kun de nyeste 
produkter, specielt da primeren har en begrænset 
holdbarhed og derfor er datomærket.
- og nej vi har ikke den gamle primer på lager.

Lynettens Bådservice
- altid billigst på Amager 

og helt uden kommunale tilskud.

J
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Deltagere: Alle undtagen afbud fra 
Niels Bjørn Pedersen & Jacob Lefevre.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt

Godkendelse af referat af bestyrel-
sesmøde 17. august 2009
Referat blev godkendt.

Meddelelser
Der blev orienteret om overvejelser i for-
bindelse med de årlige lønforhandlinger 
med personalet pr. �. oktober.

Budget 2009/2010 og regnskab
Regneark til brug for udarbejdelse af 
budget det kommende budgetår er sendt 
og skal udfyldes og korrigeres af de en-
kelte udvalgsformænd. De udfyldte ark 
sendes til Bjørn.

Vedrørende regnskabet: Udgifter skal 
søges periodiseret for at lette regnskabs-
opfølgningen og regnskabsoversigten 
bør udbygges med en kolonne der om-
fatter udgifter der er afholdt den sene-
ste måned. Rahlf præciserer sine ønsker 
til regnskabsoversigten og fremsender 
dem. For en god ordens skyld skal regn-
skabsreglerne om attestering af regnin-
ger ved udgiftsholder inden betaling 
præciseres.

Bjørn er blevet bedt om at komme 
med et prisoverslag på, hvad en halvår-
lig revision koster.

Kort status fra udvalgene og redak-
tøren
Sejlerskolen – Preben Pold
Navigationsholdet starter den 6. okto-
ber.

Juniorafdelingen – Preben Pold
Juniorafdelingen gør brug af pligtarbej-
dere i forbindelse til vinterklargøring 
af juniorafdelingens både i lyset af den 
særlige situation.

Der er et part stykker, som har udvist 
interesse for at blive instruktører i ju-
niorafdelingen. Det blev foreslået, at 
spørge om en af dem kunne tænke sig at 
være juniorleder.
Turudvalget – Michael Toppenberg
Der er pt. ingen aktiviteter i Turduval-
gets regi.
Klubhus- og festudvalget – Michael Top-
penberg
Klubhuset er ved at blive malet og reno-
veret ved brug af pligtarbejdere.
Kapsejlads
Anden del af AmagerCup blev afviklet 
lørdag den 5. september. Der var �0 star-
tende både. 

Sidste sejladsdag i forbindelse med 
klubmesterskabet er tirsdag den 8. sep-
tember.

Næste formelle sejladsaktivitet er 
SneCup den �6. december.
Havn og plads – Bjarne Carlsen
Renoveringen af østmolen er godt i gang 
og forventes færdiggjort primo oktober. 
Dækket på bro 8 – havnens ældste bro 
– skal udskiftes. Det er besluttet at ud-
skifte ”hammeren” langs begge kanter 
med bøjler til for fortøjningerne og en 
anden kantafslutning. De rød/grønne 
pladsskilte udskiftes samtidig til en ny 
model. Udgifterne afholdes fra den sær-
lige renoveringspulje.

Redaktøren – Georg Niemann
Der planlægges med 8 årlige numre. 
Deadlines for de kommende numre op-
trykkes i bladet.

Aktivitetsplan
e. Vedtægtsændringer – KT, MiT + KJa
f. Følgegruppe – havnens lokalplan – KT 
+ BP
g. Evt. genforhandling af kontrakt med 
Københavns Havn – KT + KJa
h. Organisering af opkrævning af hav-
nepenge
Ad. pkt. d. Rahlf udarbejder forslag til 
”kuvertløsning” baseret på erfaringer 
fra andre havne.

Evt.  Der var ikke noget til dette punkt.
De næste møder er aftalt til: 
Mandag den �. november �009, kl. �9:00 
og Mandag den 7. december �009, kl. 
�9:00

Karin
Jacobsen,
sekretær

Referat af bestyrelsesmøde
7. september 2009

Hellers
www.Hellers.dk

Åbningstider.Hverdage 9-18 lørdage 9-15

fortøjning

Kastrup Strandpark 9, 2770 Kastrup

SKal båden blive i vandet i år? 
Tjek dine fortøjninger, er de vinter-sikre? 

Danmarks
bedste priser

Stort udvalg
i færdige 
forføjninger.

SPAR 40-50%
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Orlogsbriggen Lougen, 
18 kanoner
1791-1802
Sejleren, bådejeren og historikeren Palle 
Thilo, Sundby Sejlforening, har skrevet 
en bog der nok vil interessere en del sej-
lere. Den handler om en lille orlogsbrigs 
historie fra stabelafløbningen i 1791 til 
ophugningen i 1802.
Dr.phil. Anders Monrad Møller har læst 
bogen og har skrevet denne grundige 
gennemgang:

Havfrisk julegaveidé til sejleren, 
bolværksmatrosen eller bare den 
historisk interesserede.

”Orlogsbriggen Lougen, �8 kanoner” af 
cand.mag. Palle Thilo er en ”skibsbio-

grafi” der skildrer et lille orlogsskib fra 
stabelafløbning til ophugning. Lougen, 
byggeår �79�, var tegnet af fabriksme-
ster Stibolt som den første af en berøm-
melig serie, ”De Stiboltske Brigger”.

Det første hovedafsnit giver en indgåen-
de beskrivelse, suppleret med instruk-
tive tegninger, af skibet fra for til agter, 
fra dæk til køl. Hertil kommer en til-
svarende gennemgang af rigning og sejl 
fra dæk til mastetop samt af artilleriet. 
Dernæst behandles ”besejlingen” som 
prøveturen kaldtes. Herunder beskriver 
forfatteren, der foruden at være histori-
ker selv er aktiv sejler og bådejer, vigtige 
manøvrer som indsætning af fartøjer, 
ankerletning, vendinger, selve sejladsen 
m.m. Alt sammen med de behørige kom-
mandoer. Behandlingen af disse sidste 
emner er faktisk helt enestående i Dan-

mark og betyder at bogen kan udfylde 
et stort hul i vor håndbogsbestand. Det 
siger sig selv at der i denne første del og 
andetsteds i bogen ligeledes er en indgå-
ende gennemgang af alle ombord, ikke 
mindst officererne, og i det hele taget af 
organiseringen af flådens personel.

Det andet hovedafsnit er en beskrivelse 
af Lougens vestindienstogt i �79�-94, om 
den hårde tur gennem Kanalen og over 
Atlanten, og om forholdene i Vestindien 
hvor Lougen skulle være stationsskib. 
Hovedopgaven var at beskytte den dan-
ske handel, og det lykkedes at opbringe 
et par engelske kapere. Desværre ram-
tes briggen, foruden af en tropisk orkan,  
også af en af de mange epidemiske syg-
domme der dengang hærgede Caraibien. 
Af de ialt 77 mand blev ikke mindre end 
6� syge hvoraf �8 døde. Til gengæld for-
løb hjemturen udramatisk, og skibet 
blev aftaklet og indlagt i Flådens Leje.

I tredie afsnit ses Lougen først som 
vagtskib på Elben ud for Altona i �795-
97. Det var en slags grænsevagttjeneste 
hvor den blotte tilstedeværelse var det 
vigtigste. To rolige år uden store begi-
venheder. Det blev anderledes da Lou-
gen i �797 sendtes til Middelhavet som 
forstærkning af eskadren dér. Først i 
hårdt vejr gennem Kanalen og over Bi-
skayen, dernæst opslidende konvoj- og 
meldetjeneste krydret med mere eller 
mindre krigeriske sammenstød med 
franske kapere og nordafrikanske sørø-
vere. Efter A. P. Bernstorffs død i �797 
betød en mere aggressiv dansk politik 
øgede uoverensstemmelser med englæn-
derne, og Lougen tog sin part. På hjem-
rejsen konvojeredes adskillige danske og 
svenske skibe.

Fjerde afsnit indledes med udturen til 
Vestindien med et enkelt skib i konvoj. 

Mødet med en engelsk fregat der kræve-
de visitation blev klaret med konduite. 
Vel fremme lykkedes det at tage en en-
gelsk kaper, og i de fortsatte skærmyds-
ler med englænderne kom den berømte 
træfning ved Fugleklippen hvor Lougen 
med held undveg to engelske fregatter 
efter at have tilføjet dem betydelig ska-
de. I forbindelse med fjendtlighederne i 
�80� overgav de tre danske vestindiske 
øer sig til en overlegen britisk flåde-
styrke. Lougen der da lå i St. Thomas’ 
havn, fulgte så at sige med og førtes til 
Martinique. Her blev den frigivet efter 
fredsslutningen, returnerede til St. Tho-
mas og derfra tilbage til Danmark. Her 
blev den synet og konstateret udslidt. 
Troperne har alle dage været hårde mod 
træskibe, og Lougen havde i englænder-
nes varetægt savnet enhver vedligehol-
delse. I �80� blev den hugget op.

Bogen der alt overvejende bygger på 
utrykte kilder fra Søetatens righoldige 
arkiv, er hele vejen igennem forsynet 
med de nødvendige historiske oversig-
ter.

Dr.phil. Anders Monrad Møller
Forlaget Falcon

Palle Thilo

Bogen kan bestilles på Forlaget Falcon, 
tlf. 3969 0559 eller email info@forlaget-
falcon.dk. - eller den kan efterspørges 
hos den lokale boghandler.
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Generalforsamling 2010
Sejlklubben Lynetten indkalder hermed til

ordinær generalforsamling
Tirsdag 23. februar kl. 19:00

(Stedet oplyses i næste nummer af Lynettenyt og ved opslag på havnen)

§ 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 re-
visionsprotokollatet fra de kritiske revisorer bekendtgøres skriftligt til hvert 
medlem senest � uger før generalforsamlingen afholdes, jvfr. § �4 Revision, 
Regelsæt for de kritiske revisorer, afsnit �.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være 
sejlklubben i hænde skriftligt �8 dage før generalforsamlingens afholdelse, 
og skal bekendtgøres skriftligt til hvert medlem senest � uger før generalfor-
samlingen 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:

�. Valg af dirigent
�. Bestyrelsens beretning
�. 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
�0. Eventuelt

Forslag til behandling på denne generalforsamling skal være klubben i 
hænde senest den �6. januar �0�0 kl. �6:00.

Ekstraordinær generalforsamling 
januar 2010

Sejlklubben Lynetten indkalder hermed til
ekstraordinær generalforsamling:

Tirsdag 19. januar kl. 19:00
(Stedet oplyses i næste nummer af Lynettenyt og ved opslag på havnen)

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen 
og skal indkaldes, når mindst 50 stemmeberettigede medlemmer skriftligt 
stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsam-
lingen afholdes senest 5 uger efter, at begæringen er fremsat over for be-
styrelsen, med oplysninger om det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelse 
skal ske med mindst � ugers varsel ved meddelelse i klubbens blad eller ved 
skriftlig meddelelse til hvert medlem med angivelse af dagsorden.

§ 16. Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling,
når mindst �/� af de afgivne stemmer er for forslaget.

Denne ekstraordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen i forlæn-
gelse af et tilsagn afgivet på forrige ordinære generalforsamling.

Dagsorden for generalforsamlingen er:
”Gennemgang af og afstemning om bestyrelsens oplæg til nye vedtægter”.

Det nævnte oplæg vil blive offentliggjort på www.lynetten,dk og så vidt mu-
ligt også i det kommende nummer af LynetteNyt sidst i december.

Der kan på generalforsamlingen fremsættes ændringsforslag til dele af ved-
tægterne fra salen.
Der kan stilles forslag vedrørende alle punkter i vedtægterne.
Ingen andre punkter end vedtægtsændringer kan behandles på generalfor-
samlingen.
Der er ingen valg på den ekstraordinære generalforsamling.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen



�8 �9

Fra Lena Skov Andersen har Lynette-
Nyt modtaget følgende indlæg:

Lidt om sommerens kaos i 
juniorafdelingen
Grundet flere henvendelser vil vi her 
forsøge at give lidt orientering om det, 
som førte til trænerteamets beslutning 
om at udtræde af juniorarbejdet i klub-
ben.

”At sejle er at leve”, i hvert fald for 
os og i en sådan grad, at videreførelse 
af sejlerlivet til kommende sejlere har 
været en vigtig del af vores sejlertilvæ-
relse.

Tilbage i vinteren �004-�005 blev ju-
niorudvalget bedt om at forelægge mål 
og handleplaner for juniorafdelingen for 
den daværende bestyrelse. Målet er: 
• At formidle sejlsport til børn og unge 
således, at de unge mennesker vil fort-
sætte med at sejle efter deres juniortid.
• Delmål for undervisningen: Den en-
kelte junior skal lære at føre et fartøj, 
udvise en ansvarlig adfærd i havnen og 

på vandet således, at der tages hensyn 
til sikkerhed, ansvar, vejr, sø, fartøj, 
egne og evt. gasters evner og kunnen.
• At indføre og følge Dansk Sejlunions 
Diplomsejlads.
• Afdelingens udstyr: skal repareres og 
fornyes løbende,
• Afdelingens instruktører: skal have 
lyst og glæde ved at give deres viden 
og glæde ved sejlsport videre til junio-
rerne.
• At instruktørerne har et godt indbyr-
des forhold og kan supplere hinandens 
stærke som mindre stærke sider i teo-
retisk som praktisk undervisning af sej-
lads.
• Forsøge at udvide trænerteamet med 
flere og gerne yngre personer, som vil 
tilbydes DS’s kurser.
• Det sociale: der skal være tid til hygge 
og personlig udvikling både for instruk-
tører og juniorer, så juniorerne synes, 
det er sjovt at komme, at de får udfor-
dringer, som udvider deres grænser for 
deres kunnen, at de møder andre unge 
og bliver i stand til at give deres erhver-
vede viden videre til andre unge.

Der er siden blevet arbejdet målrettet 
mod opfyldelsen af dette.

Der er gennem årene modtaget hen-
vendelser, spørgsmål mm. fra juniorer, 
forældre og/eller andre angående tiltag 
og procedure. Alle er blevet taget alvor-
ligt, givet grund til diskussion, tilføjel-
ser og/eller ændringer. Sikkerheden og 
et godt socialt samvær mellem juniorer, 
trænere og forældre har i mange år stået 
øverst i prioriteringsrækken.

To mails fra en forælder, som er med-
lem af bestyrelsen, satte i juni måned 
spørgsmålstegn ved trænernes pædago-
giske, uddannelses- og sikkerhedsmæs-
sige kompetencer. Dette på en måde, så 
vi mente, vi var nødt til at finde ind til 
kernen af det, vi anså for en klage fra 
pågældende. Der måtte ikke opstå usik-

Debatsiden
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kerhed omkring villigheden til at tage 
denne eller andre emner angående ju-
niorernes færden i sejlklubben op. Da 
henvendelsen stillede grundlæggende 
spørgsmål ved trænerteamets kompe-
tencer mente vi ikke det var holdbart 
at tage juniorerne på vandet under vo-
res ledelse mens sagen blev behandlet. 
Juniorlederen og den ene træner, som 
nævnes direkte i mailen er gift. Den 
fremsatte kritik går indirekte på junior-
leder og øvrige trænere, hvorfor junior-
lederen er inhabil i behandling af sagen 
både i forhold til sig selv og den ene 
træner. Der blev derfor rettet henven-
delse til tidligere ungdomsleder fra SSF 
og tidligere juniorleder i S/K Lynetten, 
ang. deres opfattelse af trænerteamets 
kompetencer.

Det var håbet, at sagen kunne be-
handles hurtigt i bestyrelsen, således 
at sejladsen kunne genoptages så som-
merturen måske kunne reddes eller sej-
ladsen som minimum kunne genoptages 
efter skolernes sommerferie.

Vores aflysning af sejlads afstedkom 
mange mails og opringninger fra junio-
rer og deres forældre. Alle henvendelser 
som støttede os. Tak for det. Alle mails 
blev videresendt til formanden.

Aflysningen gav desuden startskud-

ringninger. Trænerteamet besluttede 
derfor at fjerne vores personlige grej 
(sejlertøj, -veste mm.) fra juniorlokalet 
samt aflevere nøglekort til lokalet og 
meddele at vi trak os.

Det har været overraskende for os at 
læse på hjemmesiden, at juniorlederen 
har trukket sig før bestyrelsen kunne 
gøre noget, og at hun har brugt et spørgs-
mål om uddannelsesmæssige kompeten-
cer som grundlag til at trække sig i utide. 
At hun har afvist enhver form for løsning 
af sagen. Hverken juniorlederen eller ud-
valgets øvrige to medlemmer er af den 
opfattelse, at have modtaget henvendel-
ser eller forslag til en løsning fra forman-
den eller den øvrige bestyrelses side.

De mange mails fra juniorer, forældre, 
tidligere ungdomsleder og nuværende 
formand for Sundby sejlforening samt 
henvendelser og tilkendegivelser fra an-
dre klubmedlemmer, har bekræftet os i, 
at den måde vi har valgt at drive junior-
afdelingen på, har indfriet juniorernes, 
deres forældres, samarbejdspartnere og 
andre klubmedlemmers forventninger 
til de sociale, pædagogiske, uddannel-
ses- og sikkerhedsmæssige kompetencer 
i trænerteamet/juniorudvalget. 

Den samlede korrespondance om-
kring sagen er afleveret i bestyrelsens 
brevbakke.

Vi stadig rystede over forløbet, som 
har betydet, at alle ”vores” fantastiske 
juniorer har mistet muligheden for at 
komme på vandet og få gode sejlerop-
levelser. Det er �0 års hårdt arbejde på 
at få afdelingen fra nedslidt til total 
funktionsdygtig, der er kasseret uden at 
blinke.

Endnu en gang TAK til alle jer, der 
har vist interesse og støttet os i og om-
kring denne sag. 

Søren Andersen, Karsten Vandrup og 
Lena Skov Andersen (tidligere junior-

udvalg og -leder)

det til modtagelse af flere mails fra før-
nævnte forældre (som også blev sendt 
til den øvrige bestyrelse) samt en enkel 
fra formanden, hvori formanden mente, 
sagen var blevet helt forkert håndteret 
samt opfordrede til og beskrev, hvordan 
juniorlederen burde have gjort bl.a. at 
diskutere sagen i sit udvalg inden så 
drastisk et skridt.

 Aflysningen var en fælles beslutning 
i juniorudvalget. Det næste skridt var, 
troede vi, en behandling af sagen, som 
skulle involvere begge parter samt den 
øvrige bestyrelse grundet inhabiliteten. 
Et skridt som aldrig blev taget trods for-
søg på dialog fra trænerteamets side.

Formandens mail til juniorlederen 
gav os den opfattelse, at slaget var tabt. 
Mailen gav os det indtryk, at formanden 
(og den øvrige bestyrelse) havde taget 
stilling til sagen uden vilje eller lyst til 
at medtage vores, juniorernes eller for-
ældrenes tilkendegivelser. Altså belyse 
sagen fra flere vinkler. Desuden fandt 
vi det yderst kritisabelt, at formanden 
mente, juniorlederen i samråd med sit 
udvalg ikke kan beslutte at aflyse plan-
lagt sejlads, mens en sag indeholdende 
alvorlige anklager om manglende kom-
petencer står på samt at vi stiltiende, 
skulle affinde os i en tone i kritikken som 
ligger langt ud over normal konstruktiv 
dialog på foreningsniveau fra pågæl-
dende forældre/bestyrelsesmedlem. 
Desuden var henvendelsen og kritikken 
ukonkret og de direkte anklager usande 
og derfor meget vanskelig at gøre noget 
ved og eller indgå dialog omkring.

Hvad vi havde forventet? 
Støtte og en konkret behandling af sa-

gen hvor kritik kunne konkretiseres og 
behandles. Lydhørhed og måske en inte-
resse i at høre vores side af sagen samt 
medvirke til en løsning. 

Vores mails til formanden afstedkom 
total tavshed. Ingen mails og ingen op-

Hellers
www.Hellers.dk

Åbningstider.Hverdage 9-18 lørdage 9-15

SejlerSkole

Kastrup Strandpark 9, 2770 Kastrup

YachtSKipper 3

Se flere kurser på www.Hellers.dk
DueligheDSbeviS

SpeeDbåDSKøreKort
vhF KurSer

Kurset omfatter det af Søfartsstyrelsen 
godkendte pensum.

Underviser; Karl Vogn

Kursus start; Nov/Dec 
Onsdage kl. 19.00-22.00

Normal pris 3.995,00

intropris 2.500,00

Kursister

i butikken
10%

Erik Mortensen

Kirstinehøj 25 B, 2770 Kastrup
TLF.: 32 58 47 47 . FAX: 32 58 47 35

· Bådkaleche

· Hynder

· Sprayhood

· Bompresenning

· Bøjler + beslag
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Hellers
www.Hellers.dk

Åbningstider.Hverdage 9-18 lørdage 9-15

VInterklar

Kastrup Strandpark 9, 2770 Kastrup

Takket være GEONAV 5T’s refleks- 

Formskåret presenning
 600g/m2

Meget slidstærk grå PVC
240g/m2

Klar arm. polyeethen

Spar op til

23%

5 x 10 m.
Vejl. 2.595 

PRIS 1.995
Best. nr. 89904

6 x12 m.
Vejl. 3.595 

PRIS 2.995
Best. nr. 89905

7 x14 m.
Vejl. 4.885 

PRIS 4.395
Best. nr. 89906

5 x 10 m.
Vejl. 848

PRIS 748
Best. nr. 89901

6 x12 m.
Vejl. 1.279 

PRIS 1.149
Best. nr. 89902

7 x14 m.
Vejl. 1.698 

PRIS 1.495
Best. nr. 89903

NYHED
”Lastvognspre

senning”

Skal du eller dit firma holde jule-
frokost, er I velkomne til at ringe 
vedrørende tilbud.

Åbningstider Jul & Nytår 2009
Lukket fra den ��.-�7. begge dage 
inklusive.
Den ��/�� �009 åbent kl. ��.00-
�6.00.
�. januar �0�0 – Lukket. 

 

Dansk frokost buffet
Hver lørdag & søndag fra kl. 11:00 - 16:00

Julefrokost

Restaurant Lynetten . Refshalevej 200 . Tlf. 32 96 00 55

Restaurant Lynetten tilbyder

� slags sild m/kappers, løg & fedt.
Lun fiskefilet m/remulade & citron.

Æg & rejer.
Lun ribbensteg m/sødt & surt.
Frikadeller m/kartoffelsalat.

Lun leverpostej m/bacon & svampe.
Slagterens rullepølse m/sky & løg.

Roastbeef m/pickles, peberrod & ristet løg.
Hønsesalat m/bacon.
� slags ost m/druer.

139 kr

Det er med stor begejstring, at det kan 
meddeles, at Junior-afdelingen har fået 
ny ledelse. Lars V. Christiansen har 
meldt sig som kandidat til posten, og 
han har haft møde med den øvrige be-
styrelse.

Officielt bliver Lars 
ikke formand for ju-
niorudvalget og der-
med heller ikke fuld-
gyldigt medlem af 
bestyrelsen før efter 
den kommende ordi-
nære generalforsam-
ling. Men det er aftalt, 
at Lars får tilladelse til 
at deltage i bestyrel-
sesmøderne og taleret 
i sager vedrørende ju-

Ny ledelse i Junior-afdelingen
niorafdelingen.

Preben Pold vil indtil generalforsam-
lingen fortsætte som budgetansvarlig 
for junior-afdelingen.  Lars får titel af 
frivillig konsulent indtil videre.

Den store glæ-
delige nyhed er, at 
der atter kan kom-
me gang i arbejdet 
i juniorafdeling, og 
også LynetteNyt 
vil gerne hermed 
sige velkommen 
til Lars. 

I kommende 
numre af bladet 
kan vi håbe på at 
høre mere nyt fra 
Lars.
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Aktivitetskalenderen
2009

�4/��         Stander ned
5/��           Juletræsfest
�6/��         Sne Cup
�9/� �0�0   Ekstraordinær generalforsamling
��/� �0�0   Ordinær generalforsamling

Der er der adgang for samtlige medlemmer til
samtlige aktiviteter.
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Stander nedhaling 14/11 2009
Stort program, læs mere inde i bladet


