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Solgt som beset
Ifølge mine kilder er en væsentlig del af 
handlen med både gået i stå i de sene-
ste år. Det er sikkert, uden jeg dog ved 
det, sket samtidig med sammenbruddet 
på boligmarkedet og den deraf følgende 
finanskrise. Det forlyder, at der stadig 
er salg i de dyrere både og også en del 
handel med de billigere både, men mel-
lemprislejet ligger helt stille.

Handlerne med de mindre og/eller 
billigere både foregår ofte uden mellem-
mand. Man annoncerer på en hjemme-
side, kontakten til en interesseret køber 
knyttes, og i den sidste ende er det helt 
op til de enkelte at gennemføre handlen. 
Sådan handlede vi også selv vores egen 
(første) båd for et par år siden, inden or-
det ”finanskrise” kom ind i den almin-
delige retskrivningsordbog.

Når kontakten så er knyttet og man er 
klar til at handle, prøver man sig frem, 
så godt man kan, med at lave en salgsaf-
tale. Fint nok, men hvad hvis noget går 
galt?

Jeg læste for nylig en skræmmende ar-
tikel i ”Tursejleren”, som andre måske 
også får som medlem af Dansk Tursej-
lerforening. Når jeg får den nødvendige 
tilladelse, vil jeg, hvis muligt, også gerne 
bringe hele artiklen i LynnetteNyt, men 
indtil da, kan jeg roligt sige, at man ikke 
skal føle sig tryg, selv om køberen har 
gennemgået båden sammen med kyndi-
ge venner og skrevet under på købsafta-
len ”som beset”. Er båden behæftet med 
alvorlige fejl kan man åbenbart blive 
ramt, selv flere år efter.

Men hvad kan man så gøre, når man 
skal sælge, ja, det bragte artiklen ikke 
svaret på. Hvis man er bekendt med en 
fejl, skal man selvfølgelig oplyse om den 
ærligt og åbent, selv om det kan koste 

på salgsprisen, men hvad så hvis man er 
i den bedste tro? Jeg vil i de kommende 
numre prøve at komme tættere på nog-
le gode svar, men det kan være, at det 
bliver sværere end som så at komme til 
bunds i.

Dette blev så det sidste nummer og den 
sidste leder i �009. Men �0�0 byder sik-
kert på nye opgaver og nye oplevelser. 
Jeg vil slutte med at ønske alle et godt 
nytår.

Med venlig hilsen
Georg Niemann,

Redaktør
Georg@daab.dk
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Kære medlemmer og gæster

Om ikke ret længe haler vi standeren og 
mødes efterfølgende i Bestikket til det 
velkendte Lynettesæt.

Inden da, vil jeg benytte lejligheden til 
at komme med nogle betragtninger om 
både det ene og det andet.

For et halvt år siden, ved Standerhejs 
udtrykte jeg forventning om:

at økonomien er i bedring
at der er synlige forbedringer på havn 
og plads
at bådhåndteringen begynder at fun-
gere
at flere har fået en bådplads

Heldigvis er forventningerne blevet ind-
friet langt hen ad vejen og især m.h.t. 
havnepladser har vi ændret politikken 
omkring pladser til månedslejere, såle-
des at flere har fået en pladskontrakt.

Restaurant
Restauranten er en del af den service, 
som klubben tilbyder og vi glæder os 
over at vor nye restauratør har fået en 
god medlemsopbakning.

Vi har forventninger om, at når re-
stauratøren kommer i gang med mar-
kedsføring, vil vi få flere gæster ude fra.

Det er en forudsætning for at få det til 
at løbe rundt, især i vintersæsonen.

Vedtægter
Bestyrelsen er ved at afslutte et ”reno-
veringsarbejde” af vore vedtægter, så-
ledes at regelsættet bliver så tydeligt, 
som muligt og forhåbentlig nemmere at 
administrere.

Vi har indkaldt til en ekstraordinær 
generalforsamling, den �9. januar �0�0, 
og der vil således blive god tid til debat 
og afklaring.

•
•

•

•

Medlemskort
I løbet af kort tid 
begynder vi ud-
levering af med-
lemskort.

Det sagde jeg 
også før som-
merferien og der 
er beklageligvis 
mange gode og 
dårlige undskyld-
ninger for at det ikke er sket endnu.

Vi benytter lejligheden til at få opda-
teret medlemskartoteket.

Når udleveringen er gennemført, vil 
der om natten blive låst af for toilet og 
vaskeri og andre steder hvor det er øn-
skeligt.

Vedligehold af broer 
Generalforsamlingen bevilgede ½ mio kr. 
til vedligeholdelse af broer, skure og el.

Renovering af Østmolen er stort set 
færdig.

Vore medlemmer har, under kyndig 
ledelse af vores personale og Havneud-
valgsformanden, ydet en stor indsats. Vi 
kan glæde os over resultatet og de man-
ge pligttimer, som hermed er afviklet.

Pligtarbejde
Bestyrelsen arbejder på og vil senere 
fremkomme med et forslag om en mere 
fleksibel ordning i forbindelse med af-
vikling af pligttimer.

Ordningen skal være til gavn for både 
klub og medlemmer.

Kontor, havn og plads
Det at lede kontor, havn og plads, i dag-
ligdagen, til medlemmernes tilfredshed, 
kræver en hel del organisering og plan-
lægning.

Formandens tale ved Standerhal Her vil der altid være plads til forbed-
ringer.

Planlægning af arbejdet med pligtti-
mer og bådhåndtering kan også effekti-
viseres. 

Landplads
Landpladsen skal udnyttes endnu bed-
re. Ved yderligere oprydning og fjernelse 
af efterladte stativer og andet grej, vil vi 
kunne få plads til flere både, til gavn for 
os alle.

Personaleledelse
Det er vigtigt at vort personale er til 
stede når det er højsæson. Til gengæld 
er personalebehovet ikke så stort i an-
dre perioder.

Vores medarbejdere er fagligt dygtige 
og meget fleksible; men det kræver at 
arbejdstider og ferie og frihed planlæg-
ges, således at de nødvendige opgaver 
kan udføres, f.eks. bogføring, bådoptag-
ning og søsætning.

Havnechef
Derfor har bestyrelsen besluttet at styr-
ke den daglige ledelse af arbejdet både 
på kontoret og på havn og plads.

Vi søger derfor en havnechef der:
Har gode lederegenskaber og kan or-
ganisere og planlægge samt gennem-
føre beslutninger.
Har både håndværks- og regnskabs-
mæssig viden.
Har positiv erfaring med samarbejde 
og servicering.
Og kan håndtere medlemshenvendel-
ser professionelt.

Det er vores forventning at denne styr-
kelse også vil give mulighed for en end-
nu bedre medlemsservice, som mange 
medlemmer jo har udtrykt ønske om.

Generalforsamling
Som jeg sagde ved Standerhejs vil vi 

•

•

•

•

fastholde en fornuftig udgiftspolitik, 
hvilket også vil kunne ses af årets regn-
skab, som vi glæder os til at forelægge 
på den ordinære generalforsamling den 
��. februar �0�0.

Standerhal
Standerhal betyder for mange, afslut-
ningen på en spændende sejlsæson, uan-
set om båden skal på land eller ligger i 
vandet hele året.

Jeg vil gerne på bestyrelsens og 
ikke mindst egne vegne, ønsker jer 
alle en god vintersæson. Og vi vil 
glæde os til at mødes på de kom-
mende generalforsamlinger.

Kaare V. Thomsen
formand

Hellers
www.Hellers.dk

Godt nytår

Danmarks bedste priser

Åbningstider 
Januar-februar 
Mandag 900-1800

Tirsdag 900-1800

Onsdag Lukket
Torsdag 900-1800

Fredag 900-1800

Lørdag 900-1500

Søndag Lukket

Kastrup Strandpark 9, 2770 Kastrup

Vi ønSKer alle VoreS Kunder 
et rigtigt godt nytår. 

Samtidig vil vi takke for året der gik og glæder 
os til en ny og spændende sæson i 2010, hvor 
vi præsentere en masse nyheder og mange 
gode tilbud.
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Referat af bestyrelsesmøde
5. oktober 2009

Karin
Jacobsen,
sekretær

Deltagere: Alle undtagen afbud fra  
Georg Niemann

Godkendelse af dagsorden: Dagsor-
den blev godkendt.

Godkendelse af referat af bestyrel-
sesmøde den 7. september 2009: Re-
ferat blev godkendt. 

Meddelelser
Kaare Thomsen orienterede om at en 
advokat har fremsendt erstatningskrav 
på vegne af et medlem, hvor medlemmet 
angiver, at han tre gange har fremsat 
krav om erstatning for skade påført af 
havnens bådvogn. Det indskærpes over-
for personalet, at berettigede krav skal 
honoreres, uden medlemmer skal hyre 
advokat for at få deres tilgodehavende.

Udpegning af midlertidig juniorle-
der frem til ordinær generalforsamling 
�0�0 

Bestyrelsen besluttede, at tilknytte 
Lars V. Christiansen som frivillig konsu-
lent til at tilrettelægge juniorafdelingens 
aktiviteter frem til næste generalfor-
samling. Lars V. Christiansen deltager i 
bestyrelsens møder og får taleret under 
bestyrelsens behandling af sager, der 
vedrører juniorafdelingen.

Planlægning af medlemsmøde �0. 
oktober �009, kl. �9:00: Restauratøren 
inviteres til medlemsmødet med henblik 
på feed-back og dialog om restauranten.

Der orienteres og besvares spørgsmål 
inden for egne ressortområder.

Budget 2009/2010 og regnskab
Revisionsfirmaet vil give et overslag på 
pris for den samlede revision incl. en 

midtvejsrevision, når årsregnskabet for 
�008/�009 er afsluttet.

Saldoopgørelsen pr. �0. september er 
udsendt til bestyrelsen.

Rahlfs forslag til kolonner i saldoba-
lancerapporten blev vedtaget. Kaare føl-
ger op i forhold Bonna.

Budgetforslag gerne med flerårigt sig-
te behandles på næste møde. Forslag til 
anvendelse af årets overskud overvejes 
ligeledes konkret.

Fastsættelse at dato for ordinær gene-
ralforsamling: Indkaldelsen skal være 
udsendt eller offentliggjort i Lynette nyt 
senest den �9. januar (eller meget tid-
ligere)

Forslag fra medlemmerne skal være 
sejlklubben i hænde senest tirsdag den 
�6. januar kl. �6:00. Evt. forslag fra 
medlemmerne behandles på bestyrel-
sesmøde mandag den �. februar (eller 
onsdag den �7/�)

Endelig dagsorden samt regnskab og 
revisionsprotokollat skal være udsendt 
senest den 9. februar evt. i form af Ly-
netteNyt GF-nummer.

Generalforsamling bliver tirsdag den 
��. februar �0�0, kl. �9:00

Fastsættelse af dato for ekstraordi-
nær generalforsamling
Der indkaldes til ekstraordinær general-
forsamling tirsdag den �9. januar �0�0 
til behandling af forslag vedtægtsæn-
dringer.

Bestyrelsen holder heldagsmøde lør-
dag den ��. november, kl. �0:00 – �6:00 
til drøftelse af vedtægtsændringer.

Kort status fra udvalgene og redak-
tøren
Havneudvalget – Bjarne Carlsen: Øst 
molen næsten færdig. Betalingsautomat 
�48.000 kr. havnepenge, bad og vask. 
Der kommer et overslag.

Sejlerskolen – Preben Pold: Der er 
startet �8 elever til navigationsunder-
visning.

Kapsejladsudvalget – Rahlf Nielsen: 
Næste kapsejladsaktivitet er SneCup 
den �6. december.

Deltagere: Alle er fremmødt.

Godkendelse af dagsorden: Dagsor-
den blev godkendt.

Godkendelse af referat fra den 5. 
oktober 2009: Referat godkendt.

Meddelelser
a.  Deltagelse på DS kursus den 6. – 8. 
november �009 – ingen deltagelse.
b.  Deltagelse på Østersøkreds møde den 
�7. november �009 i Sundby. Peter Ah-
rens fra Kapsejladsudvalget repræsen-
terer bestyrelsen i Østersøkredsen
c.  Poul Borchum udpeges til at repræ-
sentere klubben i FLID sammen med 
Bjarne Carlsen. 
d.  Bjørn Pedersen fortalte om demon-
strationen lørdag den �7. oktober mod 
broer over Christans Havns Kanal.

Bemærkning til pkt. 6 i referat af �. 
marts �009 vedrørende trykning af med-
lemskort

Bestyrelsen anmoder Carsten Ljung-
berg om en skriftlig henvendelse såfremt 
bestyrelsen skal tage stilling til sagen.

Aktivitetsplan
a.  Vedtægtsændringer – KT, MiT + KJa 
b.  Følgegruppe – havnens lokalplan – KT 
+ BP
c.  Evt. genforhandling af kontrakt med 
Københavns Havn – KT + KJa
d.  Organisering af opkrævning af havne-
penge

Eventuelt: Der var ingen punkter til 
eventuelt. 

Referat af bestyrelsesmøde
2. november 2009

Prisoverslag på levering af betalings-
system: Der er indhentet prisoverslag 
levering af cashloader til administration 
af vaskepoletter og badepoletter og på 
sigt gæsteleje og elbetaling m.v. 

Bestyrelsen efterspurgte en vurde-
ring af projektets rentabilitet, økonomi 
og afskrivning samt brug af de allerede 
indkøbte adgangskort.

Rahlf Nielsen vil fremlægge sin ku-
vertløsning på næste bestyrelsesmøde.

Regnskab
Regnskabet for �008/�009 udviser et 
overskud som kan disponeres af Gene-
ralforsamlingen.

Michael Toppenberg fremlagde 
mundtligt forslag om akut renovering 
af køkkenet – forventet ca. �50.000 kr. 
– idet der er kommet skriftlige anmærk-
ninger fra Fødevarekontrollen vedrø-
rende gulv/fliser samt frys og køl. Gulv 
og fliser kan udbedres i februar måned, 
hvor restauranten er lukket. 

Bestyrelsen besluttede, at et konkret 
skriftlig forslag om renovering af køk-
kenet incl. priser udsendes til skriftlig 
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votering i bestyrelsen med mulighed for 
begæring af ekstraordinært bestyrelses-
møde.

Evt. yderligere ønsker skal fremlæg-
ges skriftligt og veldokumenteret på næ-
ste bestyrelsesmøde den 7 december.

Budget 2009/2010: Bjørn og Rahlf fin-
pudser budgetforslaget til næste besty-
relsesmøde.

Status og orientering om persona-
lesituationen: Der er udsendt orien-
teringsskrivelser til samtlige medarbej-
dere om personalestrukturændringer.

Der opslås en havnechef/driftschef-
stilling. Ansættelsesudvalget består af 
Kaare, Bjørn, Bjarne og Karin. Kandi-
datemne(r) fremlægges for bestyrelsen 
til endelig beslutning på næste besty-
relsesmøde eller på et ekstraordinært 
bestyrelsesmøde.

Taksigelsesfest: Dato: Lørdag den ��. 
januar �0�0. Deltagerliste indsendes fra 
udvalgene senest på næstebestyrelses-
møde. Planlægning – Michael og Kaare.

Status og orientering om udarbej-
delsen af medlemskort: Bonna er ved 
at organisere arbejdet bl.a. en opdateret 
medlemsliste efter seneste kontingent-
opkrævning og pligtarbejdere til at ud-
føre trykningen.

Orientering om påtænkte ved-
tægtsændringer: Vedtægtsudvalget 
udsender forslag til ændringer før det 
planlagte dagsmøde lørdag den ��. no-
vember.

Bestyrelsesbeslutning om den i 
aktivitetskalenderen nævnte Jule-
træsfest d. 5/12: I forlængelse af med-
lemsmødet har Michael Toppenberg ret-
tet henvendelse til Erling Andreasen om 

han vil arrangere en juletræsfest. Pre-
ben Pold orienterede om at Erling ikke 
med den nuværende tidshorisont kan nå 
arrangere en juletræsfest.

Kort status fra udvalgene og redak-
tøren:
Sejlerskolen – Preben Pold: Fem bestået 
praktisk prøve med ros fra censor. Sko-
lebådene er taget op. �5 på navigati-
onsholdet. Det er besluttet at beholde 
806eren og bruge den til kapsejlads. Der 
er kommet to nye instruktører udover 
de nuværende tre og de skal på instruk-
tørkursus.

Juniorafdelingen – Lars V Christen-
sen: Der er arbejdet på at skabe overblik 
over materiellet. Har snakket med for-
ældre – overvejer samarbejde med klub-
berne i Østersøkredsen eller andre klub-
ber i nærheden. Der kommer et oplæg.

Kapsejlads – Rahlf: SneCup den �6. 
december. Kapsejladsbøjerne er taget 
op.

Klubhusudvalget – Michael Toppen-
berg: Stander ned. Der skal udarbejdes 
en vedligeholdelsesplan for klubhuset.

Redaktøren Georg Niemann: Næste 
nr. udkommer om �,5 uge. December nr. 
skal indeholde materiale til den ekstra-
ordinære GF. Ordinær GF kommer med 
januarnummer.

Havn- og Plads: Der er kommet bræd-
der hjem til færdiggørelse af østmolen

Aktivitetsplan
a.  Vedtægtsændringer – KT, MiT + KJa
b.  Følgegruppe – havnens lokalplan – KT 
+ BP
c.  Evt. genforhandling af kontrakt med 
Københavns Havn – KT + KJa
d.  Organisering af opkrævning af havne-
penge

Eventuelt: Der var ikke noget til dette 
punkt.

Åbningstider i
Restaurant Lynetten
Restaurant Lynetten kører for meget nedsat 
blus i den kommende periode. Tiderne ser ud 
som følger:

December: Lukket fra ��. til og med  
��. december.

Januar: Lukket.

Febuar: Lukket på grund af ombygning.

Marts: Alle dage ��.00-�0.00

April: Alle dage ��.00-��.00 - og sådan fremover.

Selskaber: Åben hele året for selskaber. Ring og få et tilbud. Vi kan bl.a. tilbyde:

Brunch buffet
* Drænet yoghurt med ahornsirup og 
syltede bær
* Frugtsalat med vaniliecreme
* Scrambled æg og bacon
* Koldrøget laks med agurk og rygeost
* Små stegte pølser
* Amerikanske pandekager med sirup
* Cæsarsalat med parmesan og crutons
* � gode oste med druer
* Landskinke
* Baked beans
* Gammeldags æblekage
Serveres med rugbrød hjemmebagt 
foccacia, minicroisants, smør og mar-
melade
�75 kr. pr. couv. incl. kaffe og juice
Min. �� couv.

 

Fest tilbud
* Jomfruhummersuppe med friske 
krydderurter og hjemmebagt brød
* Helstegt oksefilet med hvidløg, 
citron og persille. 
Serveres med årstidens grønt, lang-
tidsbagte tomater, kartoffelpure 
rørt med oliven olie og løvstikke, 
hertil timiansauce mættet med bagt 
pigment. (bydes � gange)
*Vaniljeiscreme marineret frugt og 
limecreme.
�98 kr. pr. couv.
Min. 8 kuverter

Ombygningen i februar skyldes, at der har vist sig et behov for en grundig renovering 
bla. af gulvet i restauranten. Arbejdet udføres i videst mulig omfang af professionelle 
folk.
Lukningen i januar-febuar medfører desværre også, at der er en mere begrænset ad-
gang til Klubhus Øst i hele denne periode. Bestyrelsen vil anstrenge sig for at begrænse 
ulemperne og vil bla. forbedre forholdene i de områder hvor man stadig kan komme. 
Hvis man har specifikke specielle ønsker eller behov kan man kontakte klubhusfor-
mand Michael Toppenberg.
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 Lørdag d. 5. december blev der afholdt bingo i klubben. Oprindeligt var der 
planlagt julefest, men da denne ikke kunne gennemføres, fik Michael Toppen-
berg den ide at spørge Jan-Erik Messmann om ikke han kunne afholde bingo 
denne lørdag.
Som sagt så gjort, og det blev da også til en rigtig festlig dag, hvor de frem-
mødte virkelig fik masser af præmier med hjem.

Messmann havde ikke meget at gå efter, for der var kun tilmeldt ca. �4 til ar-
rangementet, så hvor mange præmier skulle der indkøbes?
Man kan jo aldrig vide om der dukker �0 ekstra op på dagen, og derfor var 
det svært at beregne præcis hvor mange præmier der skulle til for at det ikke 
virkede for sølle, men også for at budgettet ikke blev overskredet.

Der blev indkøbt for �.�00,- præmier som bestod af kikkerter, redningsveste, 
lygter, polermaskiner, brandslukkere osv, og udover dette var vi så heldige 
at få sponsor præmier for et par tusinde kroner fra LYNETTEN’s BÅDSER-
VICE og for ca. det samme fra det firma der sælger Brigg gummibåde i Dan-
mark, nemlig PRO-SAFE i Korsør.
Der var derfor i alt præmier for ca. 6.500,- til de �5 glade gæster der var mødt 
op, og alle havde hænder og tasker fyldte med lækre præmier, da de sidst på 
eftermiddagen gik ind for at spise i restauranten eller tog hjem.
60 præmier var der i alt til de �5 fremmødte, så det er jo let at regne ud hvor 
meget der var til hver.

Vi håber at der vil være større tilslutning til næste år, så vi kan få meget 
større præmier på programmet. For hvem kunne ikke tænke sig et helt nyt 
fladskærms tv til sin båd, eller en ny GPS eller lign.?

Alt dette kan lade sig gøre, hvis vi fylder hele salen med medlemmer og alle 
bakker talstærkt op om et festligt arrangement som dette.

Så hvorfor ikke sige at vi alle sammen mødes til JuleBingo d. 4 december 
�0�0 fra �5-�8 med efterfølgende middag til en billig penge i restauranten. 
Og husk tilmelding, da der kun er pladser til en femtedel af alle klubbens 
medlemmer. 

Vel mødt i �0�0

JuleBingo i Bestikket

Hellers
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Af  Henning  Andersen  Medl. 552

Jeg sidder på en grøn græsskråning på 
skibsværftet B & W’s bagside mod syd.  
Sådan vil jeg begynde min fortælling.

Indenfor ligger Margretheholmen, 
hvor jeg som værnepligtig i den Kgl. 
Danske Marine sidst i �950erne var med 
til at rydde op efter den Tyske besæt-
telse af Flådestationen. Længere inde 
bag lossepladsvejen ligger de gamle Klø-
vermarks haveforeninger, og ovre mod 
syd ser man Skansen på Prøvestenens 
gamle mørkegrå mure med skydeskår 
og græs på taget, og bag den og indenfor 
ser man de store olietanke og de stærke 
elektrodelys fra svejsere der bygger nye 
tanke. 

Ud imod Øresund ligger Mellemfortet 
og pumpestationen der rager op som et 
fyrtårn, som det ligner, men ikke er, det 
pumper Sundbys toilet og kloakvand ud 
i Øresund, hvilket udløbet lidt længere 
ude viser meget tydeligt, med hundre-
devis af måger der sørger for at intet i 
fødekæden går tabt og skulle det ske, 
er der en stor fiskerigdom der tager sig 
af resten, og ikke langt fra udløbet der 
med korte mellemrum bobler op som en 
olieagtig masse i vandet, ligger der både 
med lystfiskere der også altid er sikker 
på fangst.

 Herfra kan jeg også se ud over det sto-
re fladvandsområde der når helt over til 
Prøvestensfortet og hvor Sundby Sejl-
forening ligger bagved imod syd.

Jeg fiskede her som dreng med en æl-
dre fisker der kendte alle de bedste og 
fleste fiskepladser i Øresund og tænker 
på dette store fladvands område, som jeg 

kendte ud og ind, fra mine skoleferier.
Vi trak agnvod, havde rejeruser og 

lagde ofte ålekroge og havde god fangst, 
herinde var vandet rent da pumpe udlø-
bet var på dybt vand ude i strømmen der 
altid løb stærkt uden for Prøvestenshav-
nen.

Jeg tænker tilbage på de smukke og 
spændene sommermorgener kl. 0�-04, 
man må tidligt op når man er fisker, 
hvor solen stod op af Øresund i øst og 
begynder dagens gang, det gul-orange 
skær der først er et lysskær på natte-
himmelen som langsomt fortrænges og 
gør hele universet til et stort rent og 
frisk  rum og derefter med urokkelig ro 
slippe Øresundets spejlblanke overflade 
og en ny dag var  begyndt her på det 
store fladsvandsområde, hvor ålegræset 
flere steder stod helt op i vandoverfladen 
og glimtede i morgenlyset, da gennem-
snits dybden  kun var en halv meter.

Her i  frokostpausen hvor jeg sidder 
med min madpakke og mine kreative 
tanker,  ser jeg muligheden for at bygge 
en stor lystbådehavn, og det kunne man 
vel gøre ved at lave en spundsvæg ud 
imod Øresund,  dræne vandet væk in-
defra og grave ud to meter overalt, og 
skabe hvad der hører til en god havn, 
nå ja, det var dejligt at leje med tanken, 
men mere kunne det vel heller ikke blive 
til.  Min interesse og muligheder lå hel-
ler ikke i at bygge havne, men i at bygge 
både som jeg kunne sejle i.

På mit svendebrev som smed havde 
jeg søgt arbejde på B&W, da jeg gerne 
ville være med til at bygge et stort skib 

En beretning om et Bådefolks mesterværk

En julehilsen til Sejlklubben Lynetten fra Sundby Sejlforening.
Med ønsket om en god jul og et godt nytår.

der skulle sejle på verdens havene. Jeg 
blev antaget som skibsbygger til at fær-
diggøre en ØK nybygning der blev døbt 
Basra.

Nå, men nu må jeg se at komme til-
bage til den historie som jeg gerne vil 
fortælle, den er meget kort, men får et 
langt liv til glæde for mange, og er det 
stadigvæk. 

Jeg sidder også stadigvæk her i græs-
set og filosoferer, helt alene med mine 
tanker.  Mine �-4 tusinde arbejdskam-
merater sidder i den kæmpe store kan-
tine, hvor fuglene fløj højt under loftet, 
og af og til slog ned og snuppede en 
glemt pølsemad.  Der var en utrolig støj, 
da akustikken var som at sidde inde i en 
højtaler: Megen råben imellem bordene, 
det lød som at alle kendte hinanden og 
ville sætte dagsordenen samtidig. Men 
for pokker da, det er jo ikke det jeg vil 
fortælle.

Jeg venter på en mand som er maler, 

Hellers
www.Hellers.dk
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Kastrup Strandpark 9, 2770 Kastrup

jeg har mødt ham nede i min sejlfor-
ening og fortalt ham at jeg arbejdede på 
B&W hvilket han også gjorde, jeg har 
også fortalt ham lidt om mine ideer, som 
var fostret ude på græsskråningen. Vi 
har derfor aftalt at mødes her i frokost 
pausen, det kunne måske være rart at 
få snakket og vurderet sine fantasier og 
få dem kuldkastet så man ikke gik og ro-
dede sig ud i noget, der i andres øre lød 
helt tosset.

Nu ser jeg maleren i sit hvide arbejds-
tøj komme ud af stien imod mig.

Imens vi spiste vores madpakker lyt-
tede maleren, først lidt tvivlsom over-
for min ungdommelige ivrige agitation, 
og min viden om dette store fladsvands 
område. Men da han forstod at jeg var 
sikker på mit kendskab, mente han at 
projektet med den lange spunsvæg ud 
imod Øresund, og udgravning af dette 
store område var et umuligt stort pro-
jekt. Som nok ingen ville høre på eller 
tage alvorligt. Men jeg kunne alligevel 
spore en hvis interesse, men tænkte at 
det måske var af høflighed han lod mig 
mærke dette. Det blev til et møde mere 
med madpakken på den grønne græs-
skråning og denne gang havde han blok 
og pen med sig, og ville gerne vide mere 
om arealet og vanddybderne på området. 
Han tegnede op og skrev ned, men han 
vidste ikke rigtigt hvad han skulle sige 
til mine ideer. Men jeg kunne se og høre 
på ham, at jeg havde givet ham nogle 
tanker, hvad jeg var tilfreds med. 

Jeg tænkte ikke meget mere på dette 
projekt, selv om jeg aldrig har glemt dis-
se samtaler med maleren. Hvis jeg for-
tæller at maleren var et meget venligt 
og beskedent menneske med rolige øjne 
og et skævt smil på læben når han talte. 
Og imens han stoppede sin uundværlige 
pibe møjsommeligt og grundigt, måtte 
man vente på svar til dette ritual var vel 
overstået.    
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knuder på livlinen imens dette. Det 
største selvbygger havne-projekt i Dan-
mark havde stået på. Og været under 
opførelse.

Men alt faldt til ro som tiden gik og 
der er absolut grund til at takke og være 
stolte af at det var Sundby Sejlforenings 
medlemmer der tog initiativet og løftede 
Sejlklubben Lynetten op af den urgamle 
havbund på fladvandsområdet ude i 
Margrethebugten.

Få ord kan dække den indsats som 
disse mennesker udførte, men det var 
og vil altid huskes som 

Et  Bådefolks mesterværk
 

Mange år er gået og jeg er på vej til jule-
middag i Sejlklubben Lynettens Restua-
rant  for at sige god jul til mine venner, 
men da jeg skal til at gå ind i de oply-
ste lokaler, vender jeg om og går ud  på 
ydermolen med faste, men dog ydmyge 
skridt og ser, både med små juletræer i 
mastetoppen der spejler sig i det rolige 
havnevand.

Jeg står længe stille, og tænker og ser 
efter den grønne græsskråning hvor ma-
leren og jeg talte sammen. Jeg ser efter 
en lille båd med en ældre fisker, og en 
ivrig dreng der drager båden frem med 
fangsten. 

Jeg vender om og går med stille sind 
og tanker og nogle minder der er gode 
at have, over til de oplyste lokaler for at 
sige god Jul til mine venner i Lynettens 
julepyntede,  julestue og det samme vil 
jeg sige til alle i vores egen forening ...

GLÆDELIG  JUL  &   GODT  NYTÅR 
.

Med venlig hilsen 
Henning Andersen

Kraken. ” GERTY  VI ”
SSF

 

Ja, så vil mange endnu kunne huske 
Reinhart Hansen der som bestyrelses-
medlem altid tog problemer op på sin ro-
lige måde og løste dem. Det Reinhart vel 
nok mest vil blive husket for var hans 
interesse for radioens og walkie-talki-
ens betydning for sikkerhed til søs og 
hurtig hjælp. Jeg var derfor glad for at 
jeg havde betroet mine tanker til netop 
denne mand.

Senere fik jeg at vide at der var fundet 
gehør for ideen, med at bygge havn på 
fladvandsområdet.

Det glædede mig naturligvis meget da 
vi i Sundby Sejlforening havde stor søg-
ning og mangel på bådepladser, så fem, 
seks års ventetid for en moring uden for 
havnen på åben kyst, var hvad vi kunne 
tilbyde nye medlemmer.

En havn ude ved Margretheholmen 
var naturligvis en ønskedrøm til aflast-
ning af det store pres der var på både-
pladser.

Og det kunne også nemt være blevet 
ved drømmen, hvis ikke vi i vores for-
ening havde haft medlemmer der ville 
påtage sig dette kæmpe arbejde.

Der var ingen økonomisk støtte til at 
bygge selve havnen op, så foruden det 
meget arbejde skulle der hverves med-
lemmer til dette store selvbygger havne-
projekt, der både måtte udføre pligtar-
bejde og betale til forening og bådeplads. 
Der var indkøb, udgifter, planlægning, 
regnskaber, osv. osv...

Vognmand  Preben  Jacobsen med sin 
fru Grethe Jacobsen samt flere Sundby 
medlemmer kastede sig ind i dette enor-
me store arbejde, med materiel og gra-
tis arbejdskraft. Optog nye medlemmer, 
samlede en bestyrelse og fik det hele 
på skinner og i store træk helt færdigt. 
Hvorefter disse to ildsjæle vendte tilbage 
til Sundby Sejlforening og forsatte hvor 
de havde sluppet deres tag i foreningen.

 Der havde uundgåeligt været nogle 

Uddrag af klubvedtægter �007:
§ 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. Ingen andre punkter end ved-
tægtsændringer kan behandles på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Sejlklubben Lynetten indkalder hermed til

Ekstraordinær generalforsamling
Tirsdag 19. januar 2010 kl. 19:00

i Amager Bio, Øresundsvej 6, 2300 København S

Dagsorden
�.  Velkomst og valg af dirigent

�. Valg af stemmeudvalg

�.  Forslag om ændring af Klubvedtægter

Forslag � Ændring af § �
Forslag � Ændring af § �
Forslag � Ændring af § �
Forslag 4 Ændring af § 4
Forslag 5 Ændring af § 5
Forslag 6 Ændring af § 7
Forslag 7 Ændring af § 8

4.  Forslag om ændring af Havnevedtægter

Forslag � Ændring af § �
Forslag � Ændring af § �
Forslag � Ændring af § 6

Det samlede forslag til nye vedtægter følger på de næste sider:

Forslag 8 Ændring af § 9
Forslag 9 Ændring af § �0
Forslag �0 Ændring af § ��
Forslag �� Ændring af § ��
Forslag �� Ændring af § ��
Forslag �� Ændring af § �4
Forslag �4 Ændring af § �5

Forslag 4 Ændring af § 7
Forslag 5 Ændring af § ��
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Forslag til ændrede Klubvedtægter
Der foreslås ændringer af § �, �, �, 4, 5, 7, 8, 9, �0, ��, ��, ��, �4 og �5.

§ 1. Klubbens navn og hjemsted
Klubbens navn er Sejlklubben Lynetten. Dens hjemsted er Margretheholm Havn, 
Københavns kommune.

§ 2. Klubbens formål
Klubbens formål er at fremme medlemmernes sammenhold og kendskabet til sejl-
sporten og dens forsvarlige udøvelse ved bl.a.:
•  at fremme sejleruddannelse
•  at fremme junioruddannelse
•  at fremme kapsejlads
•  at drive lystbådehavn, med de hermed naturligt tilhørende faciliteter
•  at fremme tursejlads

§ 3. Medlemskab af organisation
Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes vedtægter.

§ 4. Optagelse af medlemmer
Som medlem kan bestyrelsen optage enhver, som er myndig.
Som juniormedlem kan bestyrelsen optage enhver i alderen 8 til det fyldte �4. år. 
Optagelse af umyndige juniormedlemmer kræver skriftligt samtykke fra forældre/
værge.
I tilknytning til et medlemskab kan samlever og deres børn under �8 optages som 
familiemedlemmer.
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes af generalforsamlingen. Be-
slutning herom kræver, at mindst �/� af de afgivne stemmer er for udnævnelsen.
Spørgsmål om udnævnelse af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskus-
sion på generalforsamlingen.
Optagelse af personer, der er i restance til Sejlklubben Lynetten eller en anden klub 
under Dansk Sejlunion, kan ikke finde sted, før det belastende forhold er bragt i 
orden.
Optagelse af personer, der er ekskluderet af klubber under Dansk Sejlunion, kan ikke 
finde sted.
Hvis det efter optagelsen konstateres, at optagelse har fundet sted på grundlag af 
urigtige oplysninger, mistes medlemsretten straks.
Ethvert medlem skal ved optagelse have udleveret klubbens vedtægter.

§ 5. Ydelser til klubben
Alle faste ydelser til klubben fastsættes af generalforsamlingen. Dog pristalsregu-
leres havnepladslejen, skurlejen samt medlemsgebyrer automatisk pr. �.�. hvert år, 
i takt med tilsvarende regulering af den havneleje vi betaler til By & Havn (Køben-
havns Havn).
De nye satser offentliggøres i LynetteNyt og på klubbens hjemmeside. Ydelser op-
kræves halvårligt forud og forfalder til betaling �. april og �. oktober. Sidste rettidige 
indbetalingsdag er den �0. i forfaldsmåneden.
Under særlige forhold kan bestyrelsen dispensere fra bestemmelserne om betalings-
fristen, såfremt der fremsættes begrundet anmodning om udsættelse inden beta-

lingsfristens udløb.
Bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, redaktøren af klubbladet og webma-
ster samt æresmedlemmer kan få refunderet klubkontingent.

§ 6. Udmeldelse, sletning, eksklusion
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubben med mindst én må-
neds varsel til en �. april eller �. oktober. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræf-
telse.
Et medlem, der ikke overholder betalingsfristen, skal af bestyrelsen have tilsendt 
en skriftlig påmindelse samt en opkrævning af et rykkergebyr. Har medlemmet ikke 
senest �4 dage efter �. påmindelse (sendes anbefalet) betalt restancen og rykkergeby-
rerne, slettes medlemmet uden yderligere varsel af klubben.
Når særlige forhold giver anledning dertil, kan bestyrelsen ekskludere et medlem. 
Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst �/� af bestyrelsens medlemmer 
har stemt for eksklusionen. Medlemmet skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, 
have lejlighed til at fremføre sit forsvar og kan kræve spørgsmålet om eksklusion 
afgjort på den førstkommende ordinære generalforsamling.
Når et medlem således ophører med at være medlem af klubben ophører og fortabes 
straks alle rettigheder i klubben, herunder den tildelte havneplads.
I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har ved-
kommende medlem krav på at få meddelelse herom � døgn før generalforsamlingens 
afholdelse, ligesom vedkommende har adgang til denne med ret til at forsvare sig. 
Spørgsmålet om eksklusion skal optages, som et særskilt punkt på dagsordenen.
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver, at mindst �/� af de afgivne 
stemmer er for beslutningen.
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til generalforsamlingsbeslutning, kan kun 
optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme 
stemmeflerhed som foreskrevet til beslutning om eksklusion.

§ 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 dags-
orden. Regnskabet skal sammen med revisionsprotokollatet fra de kritiske revisorer 
bekendtgøres skriftligt til hvert medlem senest � uge før generalforsamlingen afhol-
des, 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 � uge før generalforsamlingen afholdes.
Medlemmer, familiemedlemmer og myndige juniormedlemmer, der ikke er i restance, 
har stemmeret. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde eller ved fuld-
magt til ægtefælle eller samlever. Øvrige juniorer kan overvære generalforsamlin-
gen.

§ 8. Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal have følgende punkter:
�.  Valg af dirigent
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�.  Bestyrelsens beretning
�.  Forelæggelse af regnskab
4.  Behandling af indkomne budgetforslag
5.  Forelæggelse og godkendelse af budget
6.  Fastlæggelse af ydelser til klubben
7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8.  Valg af statsautoriseret revisor
9.  Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
�0.  Valg af redaktør, webmaster og moderator
��.  Behandling af øvrige indkomne forslag
��.  Eventuelt

§ 9. Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, 
til at lede forhandlingerne.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, såfremt andet ikke 
er fastsat i disse vedtægter. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal, på 
begæring af mindst �0 stemmeberettigede medlemmer, afstemning og valg foregå 
skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af 
forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer.

§ 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 generalforsamlingen afholdes senest 5 uger efter, at be-
gæringen er fremsat over for bestyrelsen, 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.
Når en ekstraordinær generalforsamling har været afholdt, kan ny ekstraordinær 
generalforsamling om samme emne, først finde sted efter afholdelse af ordinær gene-
ralforsamling.

§ 11. Bestyrelsen og valg
Bestyrelsen er foreningens overordnede ledelse og repræsenterer klubben i alle for-
hold. Bestyrelsens beslutninger og handlinger forpligter klubben i henhold til ved-
tægterne.
Bestyrelsen består af ni medlemmer:
•  Formand
•  Sekretær
•  Kasserer
•  Kapsejladschef
•  Skolechef
•  Juniorleder
•  Turudvalgsformand
•  Havneudvalgsformand

•  Klubhusudvalgsformand
Bestyrelsen og suppleanter vælges af den ordinære generalforsamling for � år ad 
gangen.
Valgbare til bestyrelsen er kun stemmeberettigede medlemmer. 
På valg i lige årstal er:
•  Formand
•  Juniorleder
•  Kapsejladschef
•  Havneudvalgsformand
•  Én bestyrelsessuppleant
•  Én kasserersuppleant
På valg i ulige årstal er:
•  Kasserer
•  Sekretær
•  Skolechef
•  Turudvalgsformand
•  Klubhusudvalgsformand
•  Én bestyrelsessuppleant
Genvalg kan finde sted.

§ 12. Konstituering og tegningsret
Bestyrelsen konstituerer sig inden �4 dage efter generalforsamlingen på et bestyrel-
sesmøde med næstformand. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer, hvoriblandt 
formanden eller næstformanden, er til stede. Ved beslutningsdygtighed i sager om 
eksklusion gælder særlige bestemmelser jævnfør § 6.
Har formanden forfald indtræder næstformanden i dennes sted. Udtræder forman-
den af bestyrelsen konstituerer bestyrelsen sig med formand og næstformand.
Ved stemmelighed, under afstemninger på bestyrelsesmøder, er formandens eller ved 
formandens forfald næstformandens stemme afgørende.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol i form af beslutningsreferat.
Ved dispositioner fra klubbens driftskonti godkendes udbetalinger af bogholder eller 
havnechef, samt kassereren, formanden eller næstformanden.
Ved dispositioner fra klubbens øvrige konti tegnes klubben af formanden, næstfor-
manden og kassereren i forening.
Udbetalinger via PBS må kun undtagelsesvis finde sted og da kun til regulering af 
medlemsbidrag og efter forudgående godkendelse af kassereren.
Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 13. Regnskab
Klubbens regnskabsår er �. oktober til �0. september. Bestyrelsen skal inden den ��. 
december afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. �0. september til 
revisorerne.
Driftsregnskab og status, underskrevet af bestyrelsen, forelægges den ordinære gene-
ralforsamling til orientering og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

§ 14. Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for � år ad gangen en statsautoriseret 



�0 ��

revisor til at revidere regnskaberne.
På generalforsamlingen vælges hvert år � kritisk revisor for � år ad gangen.
Revisorerne skal hvert år i december måned gennemgå resultatopgørelse og balance 
samt kontrollere, at beholdningerne er til stede. Resultatopgørelse og balance forsy-
nes med revisorernes påtegning. De kritiske revisorer har alle med revisionsmæssige 
opgaver forbundne rettigheder.

Regelsæt for kritisk revisor
Bestyrelsen må ikke lægge hindringer i vejen for den kritiske revisor.
Der er ingen begrænsninger i den kritiske revisors virkeområde.
Den kritiske revisor meddeler sig til bestyrelsen ved hjælp af revisionsprotokollen.
Den kritiske revisor meddeler sig til medlemmerne på den ordinære generalforsam-
ling ved hjælp af et revisionsprotokollat, der vedlægges regnskabet.
Den kritiske revisor er lydhør overfor oplysninger fra medlemmerne i klubben.
Fører en evt. undersøgelse til påtale, meddeles denne til bestyrelsen gennem revisi-
onsprotokollen.
Den kritiske revisor har adgang til alt materiale, der vedrører Sejlklubben Lynetten. 
Den kritiske revisor får adgang til materiale om klubben ved at henvende sig på klub-
bens kontor. Alt materiale, som den kritiske revisor ønsker at revidere, skal fremskaf-
fes i original tilstand, så vidt det er praktisk muligt. Den kritiske revisor kan medtage 
kopier af materiale til en nærmere gennemgang.
Den kritiske revisor skal i revisionsprotokollen få noteret hvilket materiale, der ved 
besøget er gennemgået og skal efterfølgende meddele sine konklusioner til kassere-
ren med kopi til formanden.
Udøvelsen af virket som kritisk revisor sker under iagttagelse af ”god revisionsskik” 
og det udleverede materiale er udelukkende til brug for kritisk revisor. Den kritiske 
revisor søger ikke oplysninger direkte hos leverandører eller andre samarbejdspart-
nere; men kan meddele sine iagttagelser direkte til klubbens statsautoriserede revi-
sor.
Den kritiske revisor kan ikke uden om bestyrelsen foranledige ændringer i forret-
ningsgange eller iværksætte aktiviteter i klubregi. Bestyrelsesmødernes dagsorden 
bør indeholde et fast punkt, der angår gennemgang af revisionsprotokol. 

§ 15. Medlemsinformation 
Klubben udgiver et klubblad “LynetteNyt” samt ejer domænerne lynetten.dk, re-
staurantlynetten.dk samt restaurantlynetten.com, hvis formål er at bringe meddelel-
ser fra bestyrelsen samt formidling af anden klubinformation og annoncer, som er i 
overensstemmelse med klubbens formål og vedtægter.
På den ordinære generalforsamling vælges blandt medlemmerne for ét år ad gan-
gen:
�.  en ansvarshavende redaktør til LynetteNyt
�.  en webmaster for klubbens domæner
�.  en moderator for klubbens domæner
Redaktør, webmaster og moderator kan nedsætte udvalg blandt medlemmer.
Redaktør, webmaster og moderator kan være samme person. Genvalg kan finde sted.
Såfremt den ansvarshavende redaktør, webmaster eller moderator fratræder i løbet 
af en valgperiode, kan bestyrelsen, blandt klubbens medlemmer, udpege et medlem til 
at fungere i den resterende del af perioden.

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

§ 17. Klubbens opløsning
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt ind-
kaldt ekstraordinær generalforsamling.
Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmebe-
rettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst �/4 af 
de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der 
på grund af fremmødet ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, 
hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal 
stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal 
forholdes med klubbens formue, herunder faste ejendom og løsøre. Dog er simpelt 
flertal her tilstrækkeligt.
I tilfælde af klubbens opløsning skal formuen, der er i behold, anvendes til almene 
søsportslige formål.

§ 18. Ikrafttrædelse
Disse vedtægter afløser i deres helhed de ved stiftelsen af sejlklubben den �. april 
�975 vedtagne love med senere ændringer. 
Seneste ændringer omfatter § �, �, �, 4, 5, 7, 8, 9, �0, ��, ��, ��, �4, �5, vedtaget på 
ekstraordinær generalforsamling den �9-�-�0�0.

Sommer i Lynetten
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Forslag til ændrede Havnevedtægter
§ 1. Havneplads – havnepladskontrakt m.v.
Havneplads kan tildeles medlemmer ved tegning af en havnepladskontrakt med klubben.
Lånehavneplads i sejlsæsonen kan anvises medlemmer, såfremt klubben ikke kan 
tildele havneplads.
Lånehavneplads uden for sejlsæsonen kan tildeles medlemmer, såfremt der er plads.
Gæstehavneplads kan tildeles enhver, såfremt der er plads i havnen.
Plads på land tildeles medlemmer med havnepladskontrakt..
Låneplads på land kan tildeles medlemmer med låneplads.
Medlemmer uden tildelt havneplads eller låneplads kan såfremt der plads, i perioden 
�5. november til �0. april, tildeles plads på land efter bestyrelsens bestemmelse, 
Jolleplads kan tildeles medlemmer og juniormedlemmer.
Skur kan kun tildeles medlemmer med havnepladskontrakt eller jolleplads.

§ 2. Tildeling af havneplads
Ledige, tildelte havnepladser tilbydes medlemmer i den rækkefølge, de er skrevet på 
venteliste.
Hvis et medlem, der får tildelt en havneplads passende til de af medlemmet opgivne 
bådmål, ikke ønsker at tegne havnepladskontrakt, beholdes placeringen på venteli-
sten, men muligheden for en lånehavneplads bortfalder.
Medlemmer med havnepladskontrakt, som skriftligt har søgt anden havneplads, går, 
når behovet foreligger, forud for medlemmer på ventelisten til havneplads.

§ 3. Overdragelse af havneplads og skur
Havneplads og skur kan kun overdrages til klubben, dog med følgende undtagelser: 
Ved et medlems død kan overdrages til en ægtefælle/samlever eller en livsarving. Ved 
skilsmisse kan overdrages til den ægtefælle, som får ejendomsret til båden.
Overtagelsen skal straks meddeles klubben og er betinget af, at den pågældende er 
eller kan optages som medlem af klubben. Den nye kontraktindehaver indtræder 
derefter i samme rettigheder og forpligtelser i forhold til klubben.

§ 4. Bytning af havneplads
Bytning af havneplads kan finde sted, såfremt der til klubben indgives skriftlig an-
modning herom, underskrevet af begge bytteparter. Fartøjerne må først bytte plads, 
når godkendelse foreligger.

§ 5. Ophør af ret til havneplads m.v.
Når et medlem ophører med at have ret til en havneplads, jolleplads eller plads på land, 
skal vedkommende omgående fjerne sit fartøj og andre ejendele fra havnens område.
Såfremt fartøjet ikke straks fjernes, kan klubben tage det i sin varetægt for ejerens 
regning og risiko. Fartøjet frigives, når skyldige omkostninger er betalt.
Når et medlem ophører med at have ret til et skur, skal dette straks tømmes og efter-
lades rengjort og ulåst.

§ 6. Anvendelse af havnepladsen
På havnens område skal fartøjet godkendes af havnechef eller bestyrelsen og følgende 
betingelser skal mindst være opfyldt:
Fartøjet skal:
- være sødygtigt

- tilhøre medlemmet, evt. som anpart, hvor medlemmet skal hæfte for mindst ¼ af 
fartøjet
 - være ansvarsforsikret med medlemmet som forsikringstager. Manglende ansvars-
forsikring medfører sletning af medlemskab, med deraf følgende tab af havneplads 
- være tydeligt mærket på skroget med fartøjets navn og S/K Lynetten
- føre klubbens stander
- være forsynet med det udleverede årsmærke anbragt efter bestyrelsens anvisning
- være forsvarligt fortøjet, og således at det er muligt at slække fra broen
 - være forsvarligt affendret
I forbindelse med ovennævnte godkendelse har medlemmet pligt til at forevise fornø-
den dokumentation.
Er der uenighed om fartøjets sødygtighed, udfærdiges rapport af uvildig bådebygger / 
synsmand. Rapportens konklusion lægges til grund for vurdering af sødygtighed, og 
skal efterkommes af partnerne. Rapporten betales af medlemmet.
Havnepladsen må ikke anvendes til fartøjer, der benyttes til erhvervsbetonet fiskeri 
og jagt, eller som benyttes i andet erhvervsmæssigt øjemed, herunder til udlejning.
Salg af fartøj skal skriftligt meddeles klubben senest � uge efter salget. Havnepladsen 
kan aldrig indgå i handlen.
Dersom et medlem ikke benytter sin havneplads, disponerer klubben over denne.
Dersom et medlem skriftligt stiller sin plads til rådighed for klubben en hel sejlsæson, 
vil medlemmet kunne få refunderet op til 50 % af pladslejen baseret på den indkomne 
leje fra ledige pladser i den pågældende havnepladskategori.

§ 7. Sæsonen – vinterliggeplads
Sejlsæsonen regnes fra �. april til �5. november.
I sejlsæsonen må et fartøj kun ligge på den tildelte havneplads.
Ved kortvarigt ophold andre steder i havnen skal fartøjet være bemandet.
Uden for sejlsæsonen anviser havnechef vinterliggeplads i den mest beskyttede del 
af havnen (A-området). Både, som efter �5. november henligger uden for det af klub-
ben anviste område, flyttes af klubben til A-området. Omkostningerne ved flytningen 
pålægges medlemmet efter gældende takst (fastsættes af bestyrelsen)

§ 8. Anvendelse af landareal
Plads på land er fortrinsvis forbeholdt medlemmers fartøjer.
Fartøjerne skal anbringes efter anvisning af havneudvalget.
For arealet syd for kørevejen skal fartøjerne være søsat inden �. maj. Fartøjer, der i 
dette område ikke er søsat inden �. maj, skal flyttes til en af havneudvalget anvist 
landplads.
Østmolen kan benyttes til landsættelse fortrinsvis af både over 7 tons eller �� meter, 
samt til både der i sejlsæsonen skal på land på grund af nød- eller småreparationer.
Fartøjer, der ikke er søsat inden �. juni, skal flyttes til en af havneudvalget anvist 
plads på land.
Medlemmer, der ønsker at være selvbyggere eller ønsker at udføre større reparations-
arbejder på deres fartøjer, skal have anvist landplads af havneudvalget og skal have 
udfærdiget en skriftlig aftale indeholdende tids- og aktivitetsplan for arbejdet.
Vinteropbevaringsstativer skal overholde havneudvalgets bestemmelser.
Vinteropbevaringsstativer m.v. skal være tydeligt afmærket med medlemsnummer 
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og skal senest � døgn efter anvendelsen anbringes på det af havneudvalget anviste 
område.
Landarealet må i øvrigt kun anvendes til egentlig parkering.

§ 9. Opbevaring af mast og bom
Mast og bom, der opbevares i masteskuret, skal anbringes efter anvisning af havne-
udvalget og skal, inden de oplægges i skuret, være fuldstændigt afriggede eller være 
indpakkede.
Salingshorn skal under alle omstændigheder være afmonterede. Mast og bom skal 
være tydeligt mærket med medlemsnummer.

§ 10. Søsætning og optagning af fartøjer
Søsætning og optagning foretages ved medlemmets egen foranstaltning.

§ 11. Anvendelse af slæbestedet, bådkran og bådtransportvogn
Slæbested  med ophalervogn, bådkran og bådtransportvogn står til medlemmernes 
afbenyttelse på følgende betingelser:
Betjening af kran, spil, traktor og bådtransportvogn skal i hvert enkelt tilfælde afta-
les med pladsmændene og må kun udføres af dem.
Medlemmerne bærer selv risikoen for enhver skade, opstået under afbenyttelsen af 
slæbested. For bådkran og bådtransport kan bestyrelsen fastsætte andre regler for 
skader.
Opholdet på ophalervognen skal overholde de af bestyrelsen fastsatte regler. Benyttel-
se af anlægget betales før brug af medlemmer med en til enhver tid fastsatte ydelse.
Transport af ophalervognen på pladsen må ikke finde sted.
Slæbested  og bådkran må kun benyttes af klubmedlemmer samt gæstesejlere.

§ 12. Anvendelse af mastekraner
Mastekranerne kan frit afbenyttes af medlemmerne.
Medlemmerne bærer selv risikoen for beskadigelse af enhver art, opstået under afbe-
nyttelse af mastekranerne.

§ 13. Anvendelse af el- og vandinstallationer
Der må kun strømforsynes med en bevægelig ledning pr. båd
El må kun anvendes til at strømforsyne værktøjsmaskiner i forbindelse med repara-
tioner og vedligeholdelse af fartøjer samt til opladning af akkumulatorer.
El uden måler må under ingen omstændigheder anvendes til opvarmning uden forud-
gående aftale, og da mod betaling i henhold til forbrug.
Vand må benyttes til at forsyne fartøjet med ferskvand samt til rengøring. Såfremt 
der anvendes vand fra slange til rengøring, skal det gøres med omtanke

§ 14. Ordensregler
Al handel og erhverv på havnens område, som ikke er godkendt af klubben, er ikke 
tilladt.
Al sejlads i havneindsejlingen, ved brændstofsalget og i havnen skal foregå hensyns-
fuldt og med max. � knob.
Affald af enhver art må ikke henkastes på pladsen eller i havnen, men skal anbringes 
i de dertil anbragte beholdere. Spildolie skal anbringes i spildolietønderne.
På broerne må ikke anbringes nogen form for udrustning. Cykler og lignende må ikke 
henstilles på broen, trapper eller i beplantninger.

Fortøjninger skal, når de ikke anvendes, anbringes således, at de ikke er til gene for 
færdsel på broen.
Vandslanger skal, når de ikke anvendes, være oprullet ved vandhanerne.
Fiskeri, badning og leg med motordrevne gummibåde og joller i havnen er ikke tilladt.
Hunde skal føres i bånd, og ejeren skal omgående sørge for rengøring efter hundens 
eventuelle forurening.
Afbrænding af festfyrværkeri på klubbens område er forbudt.

§ 15. Overtrædelse af havnevedtægterne
Medlemmer, der ikke efterlever havnevedtægterne, kan bortvises fra klubben, jf. 
klubbens vedtægter, § 6, stk. �.

§ 16. Havnemyndigheder
Tilsyn med havnevedtægternes overholdelse samt formidling af bestyrelsens anvis-
ninger varetages af havnechef og pladsmændene, hvis anvisninger og påtaler skal 
efterkommes.

§ 17. Havnevedtægtsændringer
Ændringer af havnevedtægterne kan foretages på klubbens generalforsamling og ef-
ter samme regler, som er gældende for ændringer af klubbens vedtægter.

§ 18. Ikrafttrædelse
Disse havnevedtægter afløser i deres helhed tidligere vedtagne havnevedtægter med 
senere ændringer.
Seneste ændringer omfatter § � vedtaget på generalforsamlingen den ��. februar 
�005. 

Disse havnevedtægter, der er udfærdiget i medfør af § �5 i lov nr. ��6 af �8. maj �999 
om havne med senere ændringer er i henhold til § 7, stk. �, nr. 6 i bekendtgørelse nr. 
4�7 af 9. maj �007 godkendt af Kystdirektoratet ved brev af �. juli �007 til ikrafttræ-
den straks.
Havnens søområde er vest for linien mellem yderste østlige hjørne af dækmolen til 
inderste røde fyr.
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Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbå-
dehavne og mindre fiskerihavne.
jf. bekendtgørelse nr. 9��9 af �5. april �00�

For disse havne gælder, at den enkelte havn udarbejder et individuelt reglement med 
en beskrivelse af havnens land- og søområde og med angivelse af eventuelle særlige 
ordensregler, som ønskes for den pågældende havn.

Det individuelle ordensreglement skal henvise til ”Bekendtgørelse om standardregle-
ment for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne”. 

Det individuelle ordensreglement skal godkendes af Kystdirektoratet.

1. Generelle bestemmelser
�.� Føreren af ethvert fartøj i havnen samt havnens øvrige brugere har pligt til at 
gøre sig bekendt med indholdet af dette reglement, der gratis udleveres ved henven-
delse til havnemyndigheden.

�.� Overholdelse af orden inden for havnens område påses af havnemyndigheden.

�.� Politiet, det kommunale redningsberedskab, fiskerikontrollen og andre myndig-
heder udfører opgaver inden for havneområdet efter lovgivningens almindelige regler 
og kan benytte slæbesteder efter behov.

�.4 Havnemyndigheden skal i tjenestetiden være iført uniform eller uniformskasket, 
men skal i øvrigt legitimere sig, hvis det forlanges.

2. Regler for opankring, sejlads, fortøjning m.m.
�.� Fartøjer må ikke ankre inden for havnens søområde uden bydende nødvendighed, 
medmindre havnemyndigheden har givet særlig tilladelse dertil.

�.� Fartøjer, der tillades opankret uden for havnens ydre værker, men inden for hav-
nens søområde, skal føre forskriftsmæssige signaler (sort kugle eller ankerlanterne).

�.� Havnemyndigheden kan forlange, at ethvert fartøj, som ankrer inden for havnens 
søområde, flyttes, hvis havnemyndigheden skønner, at fartøjet hindrer fri og sikker 
passage. Såfremt ankringen ikke er ophørt til det af havnemyndigheden fastsatte 
tidspunkt, kan havnemyndigheden lade fartøjet flytte for ejerens regning og risiko.

�.4 For sejladsen inden for havnens område gælder de af Søfartsstyrelsen til enhver 
tid udfærdigede regler for sejlads m.m. i visse danske farvande samt evt. særlige reg-
ler, der måtte fremgå af ordensreglementets individuelle del.

�.5 Sejlads inden for havnens område skal foregå med hastigheder, der ikke oversti-
ger opslåede fartgrænser eller i mangel af sådanne med så lav hastighed, at der ikke 
voldes ulempe for andre. Der skal manøvreres således, at der ikke er risiko for beska-
digelse af havneanlægget.

�.6 Fastliggende fartøjer må bortset fra nødvendig forhaling ved “lastning/losning”, 
reparation, brændstofpåfyldning m.m. kun anbringes ved de anviste (tildelte) pladser.

�.7 Gæstende fartøjer skal snarest melde deres ankomst til havnemyndigheden. Gæ-
sten skal forhale til en anden plads, hvis en sådan anvises af havnemyndigheden, eller 
dersom pladsen ønskes brugt af et fartøj, som har fået pladsen anvist.

�.8 Efterkommes et givet påbud ikke, kan havnemyndigheden lade fartøjet flytte for 
ejerens regning og risiko.

�.9 Alle fartøjer, der benytter havnen, er forpligtet til at anvende fortøjninger og af-
fendring, der er afpasset efter fartøjets størrelse og under alle forhold holder fartøjet 
inden for den anviste plads.

�.�0 Fartøjer må ikke fastholdes ved ankre eller trosser, som helt eller delvist spærrer 
farvandet i havnen, uden havnemyndighedens tilladelse, og når det forlanges, skal de 
slækkes for andre både.

�.�� Fartøjsejeren har ubetinget pligt til jævnligt at tilse sit fartøj, når det henligger 
i eller på havnen og sørge for, at det er lænset, vel fortøjet og affendret i begge sider, 
ligesom fartøjsejeren under oplægning på land har ubetinget ansvar for at sikre, at 
fartøjet er forsvarligt afstivet, og at eventuel afdækning er passende fastgjort.

�.�� Bliver det af pladshensyn nødvendigt, at flere fartøjer ligger på siden af hinan-
den, skal de, som ligger nærmest bolværket, affinde sig med, at mandskabet fra de 
udenpå liggende fartøjer har fri og uhindret passage over dækket. Mandskabet fra de 
yderste både skal så vidt muligt passere over fordækket på de inderste både.

�.�� Slæbejoller og lignende må kun anbringes ved fartøjet, såfremt det kan ske uden 
gener for andre fartøjer.

�.�4 Fartøjer, der ligger fortøjet, skal fastgøre fald og lignende således, at det ikke 
klaprer unødigt mod masten.

�.�5 Et fartøj må ikke oplægges i eller på havnen uden havnemyndighedens forud-
gående tilladelse. En sådan tilladelse vil i givet fald indeholde de fornødne praktiske 
anvisninger, betingelser om økonomisk sikkerhed, overholdelse af givne tidsfrister, 
tilsynspligt m.v. 

�.�6 Efterladte, sunkne eller strandede fartøjer kan havnemyndigheden forlange 
flyttet inden for en af havnemyndigheden fastsat rimelig tid. Efterkommes et pålæg 
herom ikke, kan havnemyndigheden efter endnu en meddelt frist lade fartøjet fjerne 
og sælge for ejerens regning. Inden salget skal havnen så vidt muligt give ejeren 
besked. Provenuet fra et salg kan anvendes til hel eller delvis dækning af havnens 
omkostninger.

Såfremt en uafhængig vurderingsmand har erklæret, at fartøjet er værdiløst, eller at 
dets værdi ikke overstiger de skønnede salgsomkostninger, kan havnemyndigheden 
skaffe fartøjet bort efter at have givet skriftlig meddelelse herom til ejeren. Såfremt 
ejeren eller dennes opholdssted er ukendt for havnemyndigheden, kan meddelelse i 
stedet gives ved opslag på fartøjet samt ved annoncering i et lokalt dagblad/ugeblad.

Uanset sådant salg eller bortskaffelse hæfter ejeren fortsat for fuld betaling af havne-
myndighedens omkostninger.

�.�7 Vrag må ikke indbringes i havnen uden havnemyndighedens udtrykkelige tilla-
delse. Et sådant vrag henligger i enhver henseende for ejerens regning og risiko.

3. Optagning, reparation, brændstof m.m.
�.� Søsætning/optagning må kun foretages ved de af havnemyndigheden anviste bol-
værker, ramper og lignende.

�.� Umiddelbart efter søsætning/optagning har fartøjsejeren pligt til at rydde kajen 
og landplads for bukke, vogne, støtter og andet grej.

�.� Fartøjer, bådvogne og master m.m. må kun anbringes på de dertil bestemte area-
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ler efter aftale med havnemyndigheden.

�.4 Fartøjer og bådvogne m.m., der henstår på havnens arealer eller henligger i hav-
nens bassiner uden tilladelse, er havnemyndigheden berettiget til umiddelbart at 
fjerne for ejerens regning og risiko.

�.5 Benzin må ikke forefindes i fartøjer på land. Tankene skal tømmes og udluftes. 
Opbevaring af motorbrændstoffer, smøreolier og flaskegas på havnens område må 
kun finde sted med brandmyndighedens tilladelse.

�.6 Ved brændstofpåfyldning skal træffes alle forholdsregler til at sikre imod antæn-
delse om bord eller på kaj.

4. Forskellige miljø- og ordensbestemmelser
4.� Henkastning af affald af enhver art i havnebassiner eller på havnens område er for-
budt. Der henvises til at benytte de affaldsbeholdere, der er opstillet på havnearealet.

4.� Miljøfarligt affald såsom spildolie, malingrester, fortynder, udtjente oliefiltre og 
akkumulatorer må ikke anbringes i eller ved de almindelige affaldsbeholdere, men 
skal afleveres i de dertil indrettede specialbeholdere.

4.� Reparationsarbejder eller lignende på skibe eller materiel, som henligger i hav-
nen, skal foregå i henhold til gældende miljø- og arbejdsmiljøbestemmelser. Afrenset 
affald skal opsamles og bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser således, at 
havnen ikke påføres et oprensnings-, miljø- eller iltsvindsproblem.

4.4 Udpumpning af marinetoiletter eller tømning af holding-/septictanke i havnen er 
forbudt. Der henvises til brug af havnens toiletter og modtagefaciliteter.

4.5 Udpumpning af olieholdigt vand i havnen er forbudt. Vandet skal opsuges og tøm-
mes i de særlige beholdere, der er opstillet på havnen, mærket “Spildolie” eller “Olie-
holdigt bundvand”.

4.6 Afrensning af fartøjer, som er påført biocidholdig bundmaling, må alene finde sted 
ved eventuelle særligt indrettede vaskepladser.

4.7 Følgende aktiviteter må kun finde sted inden for havnens område med havnemyn-
dighedens forudgående tilladelse:
a)  Afbrænding af fyrværkeri. Afbrænding af festfyrværkeri kræver dog tillige politi-
ets tilladelse.
b)  Åben ild, herunder åben grill, om bord i fartøjet og på havneområdet i øvrigt uden 
for eventuelle dertil indrettede grill-pladser.
c)  Fiskeri.
d)  Vandskiløb, kapsejlads, benyttelse af sejlbrætter, sejlads med vandscootere og lig-
nende.
e)  Badning og dykning fra skibe eller bolværker.
f)  Placering af husbåde.
g)  Teltslagning og opstilling af campingvogne.

4.8 Havnemyndigheden kan give anvisninger vedrørende færdsel på havneområdet.

4.9 Parkering af campingvogne og bådtrailere må kun ske på de dertil særligt indret-
tede parkeringspladser.

4.�0 Alt, hvad der findes, optages eller bjærges inden for havneområdet, skal straks 
anmeldes til havnemyndigheden.

5. Havneopsyn, ansvar og straffebestemmelser
5.� Enhver, der befinder sig på havneområdet, har pligt til straks at efterkomme hav-
nemyndighedens anvisninger og påbud, herunder også om at fjerne sig fra havnens 
område. Hvis en fartøjsejer eller en anden bruger af havnen ikke efterkommer dette 
reglements bestemmelser eller de af havnemyndigheden givne pålæg så hurtigt, som 
det skønnes nødvendigt af myndigheden, er denne berettiget til at træffe de fornødne 
foranstaltninger til, at sådant sker. For beskadigelser, som derved måtte blive påført 
fartøjet med udstyr eller andre genstande, kan ejeren ikke forlange erstatning. Eje-
ren er pligtig til at erstatte de udgifter, som de udførte foranstaltninger måtte have 
medført.

5.� Mener nogen sig forurettet af havnemyndigheden, kan sagen indbringes for hav-
nebestyrelsen, men et påbud skal under alle omstændigheder efterkommes.

5.� Fartøjsejeren er ansvarlig for enhver skade (herunder tings-, person-, og følgeska-
de), der er forårsaget ved fejl eller forsømmelse udvist af fartøjsejeren eller øvrige be-
sætningsmedlemmer. Ansvaret gælder skade, som direkte eller indirekte er forvoldt i 
forbindelse med anløbet af, opholdet i, brugen af eller afsejlingen fra havnen.

5.4 Havnemyndigheden er ansvarlig for skader på fartøjet eller dettes besætning, så-
fremt skaderne er forårsaget ved fejl eller forsømmelse begået af havnemyndigheden.

5.5 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes overtrædelse 
af pkt. �.�-�.�, �.5-�.7, �.9-�.�5, �.�7, �.�, �.5-�.6, 4.�-4.9 og 5.�, første afsnit, med 
bøde.

Erik Mortensen

Kirstinehøj 25 B, 2770 Kastrup
TLF.: 32 58 47 47 . FAX: 32 58 47 35
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Sejlklubben Lynetten indkalder hermed til

Ordinær generalforsamling 2010
Tirsdag 23. februar kl. 19:00

i Amager Bio, Øresundsvej 6, 2300 København S

§ 7. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter 
foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære 
generalforsamling, der afholdes hvert år i februar, indkaldes med mindst 5 
ugers varsel ved meddelelse i klubbens blad eller ved skriftlig meddelelse til 
hvert medlem med angivelse af dagsorden. Regnskabet skal sammen med 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 26. januar 2010 kl. 16:00. Bemærk at ændringer i ved-
tægterne, der eventuelt vedtages på den ekstraordinære generalforsamling, 
kan medføre ændrede indleveringsfrister for denne generalforsamling. 

Personaleændring
Vores afholdte administrator Bonna 
Madsen har søgt væk fra Sejlklubben 
Lynetten. Bonna har indgået en gensi-
dig aftale med bestyrelsen og er allerede 
fratrådt. Der kan ikke oplyses noget om 
disse forhold, bortset fra at bestyrelsen 
ikke har haft noget at udsætte på Bon-
na’s arbejde. 

Heldigvis, kan klubben glæde sig over, 
at et respekteret medlem Bo Sperling 

har kunnet springe 
ind på posten med 
kort varsel. Bo arbej-
der allerede for Sejl-
klubben som modera-
tor på vores web-side 

og har tidligere arbejdet med at inple-
mentere klubbens IT-system. 

Bo vil fungere på posten indtil der er 

Hellers
www.Hellers.dk

GPS antenne

Danmarks bedste priser

Bluetooth til PC
Få din position på din bærbare PC
16-kanals gps-modtager som der giver 
oplysninger om position, hastighed og tid til 
computeren. Fungere fint sammen med det 
levende søkort.  

39900
Vejl. 1.36800

Spar  70%

Kastrup Strandpark 9, 2770 Kastrup

ansat en Havnechef og denne har haft 
en chance for at strukturere den fremti-
dige organisation.

Sidste nyt!
Ny stilling og ansættelse
Sejlklubbens bestyrelse har ansat kyst-
skipper og fiskeriteknolog Ole Nissen i 
den nye stilling som havnechef fra den 
�. januar �0�0.

Ole Nissen er 4� år. Han er uddannet 
fra Fanø Skipperskole og Esbjerg Tek-
nikum, og han kommer fra et job som 
styrmandsafløser på DFDS.

Ole Nissen får som havnechef ansvar 
for drift af klub, havn og plads. Han bli-
ver bindeleddet mellem Lynettens besty-
relse og klubbens øvrige medarbejdere.

Vi opfordrer alle til at tage godt imod 
vor nye havnechef.

Bestyrelsen
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