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En ommer 
Der var ekstraordinær generalforsam-
ling i januar. Ca. 55 Lynette-medlemmer 
var draget til Amager Bio. Der var plads 
nok, De oplyser selv, at der kan være 
600 siddende gæster eller �50 spisende 
gæster, så der var god plads. Men vi 55, 
der var mødt op, glædede os til en god og 
åben debat om nye vedtægter, som der 
var lagt op til.

Men glæden blev kort, efter mindre 
end en time, havde et flertal af de frem-
mødte stemt for, at den ekstraordinære 
generalforsamling skulle afbrydes på 
grund af ”tekniske fejl”.

Dirigenten, Tommy Nordfalk, indled-
te med, at han havde konstateret �,5 fejl 
ved indkaldelsen, men i øvrigt mente, at 
han godt kunne gennemskue dagorde-
nen trods dette. Men nogle medlemmer 
mente, at det var utilstrækkeligt belyst 
hvad det drejede sig om. Hoved-anken 
var, at man ikke ud af bestyrelsens op-
læg kunne se hvad der skulle ændres fra 
og hvad der skulle ændres til. Et omdelt 
oplæg med markeringer af netop dette, 
var ikke korrekt udformet, bestyrelsen 
havde dog et korrekt udformet oplæg på 
storskærm, men det var ikke nok til at 
redde sagen. Alt i alt blev det ikke bedre 
af, at en medlemsgruppe på stedet (det 
havde været på Lynettens hjemmeside) 
fremlagde et ændringsforslag, som knap 
nok var et ændringsforsalg, men endnu 
et komplet hovedforslag. Ifølge dirigen-
ten, kan man formelt ikke have � hoved-
forslag. 

Alt i alt ikke nogen god dag for no-
gen som helst. Og hvad så? Skal det 
være ”En ommer”? Skal vi have endnu 
en ekstraordinær generalforsamling? 
Medlemsgruppen har valgt at genfrem-
sætte sit forslag til den ordinære gene-
ralforsamling, men man må nok på et 

tidspunkt erkende, at en sådan debat 
kræver mere tid, end der er på en or-
dinær generalforsamling. Derfor er det 
glædeligt at se, at bestyrelsen ikke også 
trodsigt har genfremsat sit forslag, men 
i stedet opfordrer til at holde endnu et 
eller flere ”seminarer” om emnet. Der er 
da en mulighed for at der kan komme 
et godt og brugbart forslag ud af dette 
initiativ.

Lad os håbe, at rigtigt mange af 
de 350-600 pladser, bliver besat 23. 
februar.
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Bi-målere
Vi har flere medlemmer, der akut har 
brug for strøm til deres båd. Klubben 
har desværre ikke flere bi-målere, så 
hvis du kan undvære din i en kort pe-
riode (� uger) bedes du aflevere den på 
kontoret hurtigst muligt.

Tilsynspligt
Vi har haft flere tilfælde af både der har 
været nødlidende i havnen pga. vejrfor-
holdene, så vi opfordrer bådejere til at 
komme ned og se til deres både.

Når du har en båd, har du tilsynspligt 
ifølge Standardreglement for overhol-
delse af orden i danske lystbådehavne 
og mindre fiskerihavne �.�� ” Fartøjs 
ejeren 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, li-
gesom fartøjs ejeren under oplægning på 
land har ubetinget ansvar for at sikre, at 
fartøjet er forsvarligt afstivet, og at evt. 
afdækning er passende fastgjort.

Katte på havnen
Der er mange vilde katte på havnen. Det 
er derfor besluttet at vi kontakter kat-

Nyt fra 
Admini-
strationen

tenes værn 
for indfang-
ning af katte 
der ikke er 
mærket inden 
den �. marts 
�0�0. Der er 
i øvrigt ikke 
nogen forbud 
i øvrigt imod 
at have hver-
ken hunde og 
katte i hav-
nen, men kat-
te skal være mærket og hunde skal være 
i snor. Til gavn for alle, skal dyre-ejere 
vise hensyn og sikre sig, at dyrene ikke 
er til gene for andre.

Havnechef
Ole Nissen

  

Hellers
www.Hellers.dk
Kastrup Strandpark 9, 2770 Kastrup, 32503017

4.99900
Før 7.99900

GpsMap 525s

3.99900
Før 6.99900

GpsMap 525

GArmin Kortplotter

Gpsmap 525
pris 3.999 Kr.
Best. nr 85602

m/eKKolod
pris 4.999 Kr.
Best. nr 85601

Åbningsfest i restauranten
Restaurant Lynetten åbner igen mandag den 1. marts

I den anledning serveres dagens ret til kun 50 kr. hele ugen
(fra 1/3 til og med 7/3)

Mandag �/�: Bøf stroganof
Tirsdag �/�:  Stegt kylling med kryddersmør
Onsdag �/�:  Fiskefrikadeller med persillesauce
Torsdag 4/�: Pasta i svampesauce med sprød bacon
Fredag 5/�: .  Dansk bøf med bløde løg og agurkesalat.
Lørdag 6/�: .  Mørbradgryde med mos
Søndag 7/�:  Biksemad med spejlæg

Åbningstider i marts:  Alle dage kl. 12:00-20:00

Husk, skal du holde fest, kommer vi gerne med et tilbud.

Med venlig hilsen
Rasmus Svensson

Bestil gerne på
tlf. 3296 0055
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ledag – denne gang med 6 tilmeldte 
både – kun � både startede på grund 
af vind af kulingstyrke op til star-
ten. Også i år med Helge og hans 
båd Spar Es som dommerbåd. 

Se de fine billeder på hjemmesi-
den taget af  Lars Frandsen og Anders 
Dylov. 

Fra udvalget
Samme besætning som sidste år: Bent 
Andersen, Bjarne Hansen, Gunner Juul-
Nyholm, Peter Ahrens, Rasmus Skov og 
undertegnede.

Samarbejde i klubben omkring 
Kapsejlads
Udover medlemmer af kapsejladsudval-
get har mange andre klubmedlemmer 
bidraget til at få afviklet klubbens kap-
sejladser på en god måde: den trofaste 
besætning på dommerbåden: Svend 
Ravn, Jørgen Gringer, Hans Ove Dyring 
og Tom og Dorte Nielsen. 

Også andre har givet en hjælpende 
hånd på bl.a. på vore gummibåde: Tak 
til Helge, Lars F, Ruth, Betina, Signe og 
Thomas.

Med venlig hilsen
Kapsejladsudvalget – Rahlf Nielsen  

Sæsonen startes som 
sædvanlig med udlæg-
ning af vores 6 kapsej-
ladsbøjer – Igen med det 
gode skib Margrethe.

Aftenmatch
Sæsonen startede �8. 
april. Der er gennemført 

�6 aftenmatcher og et klubmesterskab 
bestående af 4 sejladser. Også i �009 
havde vi valgt at sejle på op/ned baner 
– efter ønske fra sejlerne.

Deltagelsen har været på nogenlunde 
samme niveau som foregående år: I gen-
nemsnit ca. �0 tilmeldte både til aften-
match og �4 både til klubmesterskab. 

Mærsk Cup
Traditionen tro var vi igen med til at 
gennemføre Sejlklubben Syvstjernens 
klubmesterskab – vi stiller med dom-

merbåd og en gummibåd samt besætnin-
ger. I år et temmelig dramatisk stævne i 
hård vind, kollision med mastehavari, en 
mand i vandet men ingen personskader. 
Et spændende stævne der altid følges op 
med en god fest.

Amagercup
I �009 fortsatte Amager-klubberne 
Sundby, Kastrup, Dragør og S/K Lynet-
ten at arrangere Amagercup: Et stævne 
juni med S/K Lynetten som vært og et 
stævne i september med Kastrup Sejl-
klub som vært. Stævnet giver et lille 
overskud bl.a. på grund af god sponsor-
støtte fra Østersøkredsen, Tempo Båd-
udstyr, Aug. Olsen’s Eftf. Quantum 
Sails, Munch’s Auto og vores lokale Ly-
nettens Bådservice – Tak for det.   

Snecup
Traditionen tro afholdtes SneCup �. ju-

Årsberetning fra Kapsejladsudvalget 2009

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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Referat af bestyrelsesmøde
7. december 2009

Karin
Jacobsen,
sekretær

Deltagere: Alle bortset afbud fra Jacob 
Lefevre

Godkendelse af dagsorden
Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Godkendelse af referat fra den 2. 
november 2009
Referatet blev godkendt.

Meddelelser
Vandsportens miljønetværk har rettet 
henvendelse vedrørende medlemskab.
Dansk Sejlunion har rettet henvendelse 
om en undersøgelse af danske idræts-
udøveres trivsel. Klubben skal finde 5 
mænd og kvinder til at deltage.

Der er kommet invitation til repræ-
sentantskabsmøde for Christianshavns 
lokalråd tirsdag den �. februar �0�0. 
Michael Toppenberg deltager på klub-
bens vegne.

Personalesituationen
a. Besættelse af havnechefstillingen
Der var 77 ansøgere og der har været 4 til 
samtale. Ansættelsesudvalget præsente-
rede de � ansøgere for bestyrelsen, som 
ansættelsesudvalget efter samtalerne 
fandt valget stod imellem. Bestyrelsen 
bemyndigede ansættelsesudvalget til at 
gå videre med ansættelsesproceduren.
b. Status i øvrigt
Bo Sperling er indtil videre ansat som 
vikar på kontoret.

Vedtægtsændringer, ekstraordinær 
generalforsamling den 19. januar
Preben Pold meddelte at han ikke kan 
tilslutte sig bestyrelsen forslag til ved-
tægtsændringer og understregede at han 

ikke har deltaget i bestyrelsens arbejde 
med vedtægtsændringerne. Preben Pold 
tilkendegav, at han i samarbejde med en 
gruppe medlemmer vil fremlægge andre 
vedtægtsændringsforslag på generalfor-
samlingen.

Ordinær generalforsamling den 23. 
februar 2010 – tidsplan:
Forslag fra medlemmerne skal være sejl-
klubben i hænde senest tirsdag den �6. 
januar kl. �6:00. Evt. forslag fra med-
lemmerne behandles på bestyrelsesmø-
de onsdag den �7. januar.

Endelig dagsorden samt regnskab og 
revisionsprotokollat skal være udsendt 
senest den 9. februar �0�0 i form af Ly-
nettenyt GF-nummer.

Klage fra medlem Klaus Sørensen 
vedrørende afvikling af pligttimer: 
Udsættes til næste møde.

Midlertidig tilladelse til etablering 
af vaskeplads i Sejlklubben Lynet-
ten – Bjarne Carlsen: Udsættes til 
næste møde.

Planlægning og udlevering af med-
lemskort: Medlemskortene er nu trykt 
og klar til udlevering. Det skal offentlig-
gøres i Lynettenyt, at kortene nu kan 
afhentes og fremgangsmåden beskrives.

Arkiveringspraksis og almindelig 
oprydning – forslag fra Michael Top-
penberg: Udsættes til næste møde.

Jollepladspriser: Udsættes til næste 
møde.

Restaurantens åbningstider
Bestyrelsen drøftede forslag fra restau-
ratøren om at reducere åbningstider 
denne vinter. Restauratøren vil gerne 
holde lukket fra ��. december �009 til 
��. januar �0�0. Restauranten holdes 
lukket i februar �0�0 p.g.a. renovering. 
Der åbnes igen �. marts �0�0 i tidsrum-
met ��.00 – �0.00. Herefter er der åbent 
��.00 – ��.00 fremover. Af hensyn til at 
understøtte restauratørens mulighed 
for at forblive indrømmes han undtagel-
sesvist mulighed for at lukke i henhold 
til ovenstående.

Formanden stemte imod forslaget. De 
øvrige bestyrelsesmedlemmer stemte 
for.

Betaling af renovationsregning fra 
2007: Bjørn orienterede om at regnin-
gen er betalt.

Produktionsplan for udskiftning 
af køkkengulv: MT orienterede nær-
mere.

Diverse forslag fra Klubhusudval-
get/Michael Toppenberg:
Afhjælpning af tilbagevendende klo-
aklugt i indgangspartiet iværksættes i 
samarbejde med Havn og Plads
Bestyrelsen gav desuden sin opbakning 
til at gå videre med konkretisering af 
følgende forslag:
• Opsætning af natbelyst skilt: ”Sejl-
klubben Lynetten” og  ”Restaurant 
Lynetten” på øverste nordlige hjørne af 
vestfacade på klubhus øst.  
• Opstilling af udhængsskab til infor-
mation vedrørende både klub og restau-
rant ved hjørnet af kørevej og indgang 
til klubhus.
• Udskiftning af terrassegulv på balkon 

samt tjæring af dæk.
• Udskiftning og kassation af udtjent 
udendørs møblement og indkøb at nyt 
tidssvarende.
• Etablering af trædæk med kumme-
krans til beplantning neden for uden-
dørs trappe til balkon.
• Nedtagelse af udtjente tv-apparater til 
vejrinfo i juniorrummet.
• Nedtagelse af udtjente udhængsska-
be og anskaffelse af nye på sydsiden af 
klubhus øst. 
• Nedtagelse/reparation af udtjent vejr-
infosystem ved sydlig indgangsdør til 
klubhus øst.
• Ny placering af radiomuseet i foyeren. 
(Evt. bindinger i forbindelse med dona-
tionen af effekterne skal undersøges)
• Etablering af pc-arbejdspladser, bord, 
stole samt stik i foyeren.
• Etablering af mere tidssvarende uden-
dørs belysning omkring klubhus øst.
Bestyrelsen gav ikke sin opbakning til 
indkøb af ekstra fjernsyn til opsætning 
i skipperstuen.

Økonomi og regnskab
Regnskab for sidste år udviser et over-
skud på ca. 800.000 kr.

Lynettenyt – udgivelsesplan
Oplæg til udgivelsesplan angives bagest 
i bladet (redaktørens kommentar).

Kort status fra udvalgene og redak-
tøren: Meget kortfattet gennemgang 
pga. tidspunktet.

Aktivitetsplan
a. Følgegruppe – havnens lokalplan – KT 
+ BP
b. Evt. genforhandling af kontrakt med 
Københavns Havn – KT + KJa
c. Organisering af opkrævning af havne-
penge - Rahlf
Eventuelt: Intet til dette punkt 
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Deltagere: Alle

Introduktion af havnechef Ole Nis-
sen

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt

Godkendelse af referat af bestyrel-
sesmøde 7/12 2009: Godkendt

Meddelelser
Medlemsgruppen har fremsendt et al-
ternativt vedtægtsændringsforslag. Det 
vil blive offebtliggjort på hjemmesiden.

Der afleveres svarskrift den 8. januar 
�0�0 i sagen rejst at Karsten Rindom om 
erstatning. Loftsarkivet skal gennemgås 
vedrørende forpagtningskontakter med 
forpagtere før Karsten Rindoms for-
pagtning.

Der er kursus i hjertestarteren leveret 
fra Trygfonden kl. 08:�0 og kl. ��:00 den 
�7. januar �0�0 i Lynetten.

Ordinær generalforsamling den 23. 
februar 2010 
Skriftlige beretninger – frist for afleve-
ring er �5. januar �0�0. Bestyrelsesmed-
lemmerne opfordres til at fremsende 
input.
Valg til bestyrelsen – på valg i lige år er:
Formand – Kaare Thomsen genopstiller
Juniorleder – Lars V Christiansen op-
stiller
Kapsejladschef – Rahlf Nielsen genop-
stiller
Havneudvalgsformand – Bjarne Carlsen 
genopstiller
Der er valg i utide på følgende poster
Klubhusudvalg – Michael Toppenberg 
opstiller

rer sig på en generalforsamlingsbeslut-
ning fra �999. Havneudvalget anmodes 
om at udarbejde et udkast til generelt 
el-regulativ for havnen.

Betalingskort på havnen – uddy-
bende oplysninger fra BEAS
Bestyrelsen vurderer ikke, at der skal 
investeres i et elektronisk betalingssy-
stem på nuværende tidspunkt.
Rahlf har udarbejdet et kuvertforslag til 
opkrævning af gæsteleje og går videre 
med konkretisering af forslaget.

Økonomi og regnskab
Det reviderede regnskab, som det fore-
ligger fra Kresten Foged, blev godkendt 
af bestyrelsen.
Budgetønsker der repræsenterer for-
bedringsønsker og ikke almindelig drift 
skal konkretiseres som begrundede for-
slag fra de enkelte udvalg til behandling 
på generalforsamlingen. Forslagene skal 
fremsendes til kassereren senest den �5. 
januar �0�0 (og til redaktøren senest 
den �6. januar) med henblik på optryk-
ning i GF-Lynettenyt.

Deltagerliste til Taksigelsesfest, 
lørdag den 23. januar 2010

Arkiveringspraksis og almindelig 
oprydning – forslag fra Michael 
Toppenberg
a. Gennemgang af klubbens arkivering 
– procedurer såvel som praksis samt af-
klaring af offentlige regler og krav
b. Alle udvalg rydder op i arkiver og ma-
terialer i samarbejde med klubhusud-
valgsformanden
c. I samarbejde med personalet udarbej-
des ny lager- og arkiveringsfaciliteter i 
arkivrummet
Punktet udsættes til næste møde.

Kort status fra udvalgene og redak-

Referat af bestyrelsesmøde
4. januar 2010

Turudvalget –
Redaktøren er på valg hvert år – Georg 
Niemann genopstiller

Forslag fra medlemmerne skal være sejl-
klubben i hænde senest tirsdag den �6. 
januar kl. �6:00. Evt. forslag fra med-
lemmerne behandles på bestyrelsesmø-
de onsdag den �7/�.

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

Klage fra medlem Klaus Sørensen 
vedrørende afvikling af pligttimer:
Klaus Sørensen meddeles at han skal 
orientere klubben om, hvornår han in-
den for det kommende år kan levere sine 
pligttimer. Herefter meddeler klubben 
hvilke opgaver, der skal varetages - op-
gaver på lige fod med øvrige medlem-
mers type af pligtarbejde. Når alle timer 
er leveret krediteres han det indbetalte 
beløb opkrævet på grund af manglende 
afvikling af pligtarbejde.

Midlertidig tilladelse til etablering af 
vaskeplads i Sejlklubben Lynetten
Havnens vaskeplads har fået en midler-
tidig godkendelse frem til ��. juni �0�0. 
Bjarne Carlsen oplyser sagen nærmere 
hurtigst muligt til behandling på et 
kommende bestyrelsesmøde.

Jollepladspriser
Havneudvalget kommer med et forslag 
til præcise definitioner af bådtyper in-
den for de forskellige prisgrupper samt 
forslag til prissætning for kategorierne.

Regler for brug af el på havnen
Reglerne for brug af el om vinteren base-

tøren
Punktet udsættes til næste møde.

Aktivitetsplan
a. Følgegruppe – havnens lokalplan – KT 
+ BP
b. Evt. genforhandling af kontrakt med 
Københavns Havn – KT + KJa
c. Organisering af opkrævning af havne-
penge - Rahlf
Eventuelt: Ingen punkter. 

Ny vragbøje
IALA har forsøgsvis indført en ny vrag-
bøje benævnt »Emergency Wreck Mar-
king Buoy«, som ved hurtig udrykning 
udlægges, indtil den sædvanligvis an-
vendte kompasafmærkning er udlagt, 
eller vraget er fjernet, alternativt anses 
for uskadeligt. Vragbøjen har til formål 
at skille sig tydeligt ud fra eventuel an-
den afmærkning i området og placeres 
så tæt ved vraget som muligt. Eventuelt 
udlægges et antal vragbøjer rundt om 
vraget.
Sømærkets farver: Blå og gule lodrette 
striber
Topbetegnelse: Et gult kors
Lysets farve: 
Vekslende blåt og 
gult med et mør-
keinterval på 0,5 
sekunder mellem 
farveskiftet
Fyrkarakteri-
stik: B�.0s + 0.5s 
+ Y�.0s + 0.5s = 
�.0s

Redaktøren tak-
ker 
Carsten Ljung-
berg for informa-
tionen 
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Udskiftningen af 
betalingsstander til 
brændstof viste sig at 
være en sej omgang, 
indtil det lykkedes 
at få den nye stander 
indstillet korrekt.

Indkøb af de tre fly-
debroer, som skulle 
anvendes ved renova-

tion af Østmolen trak desværre ud. Da 
vi endelig kom i gang, gik det derudaf 
for de indkaldte pligtarbejdere. Vi mang-
ler stadig at få udskiftet træværket ved 
brændstofstanderne, (den lille bro) og 
der skal opsættes redningsstiger og for-
tøjningsklamper. Dette vil blive udført i 
løbet af foråret, som pligtarbejde.

Der blev indkøbt brædder og fortøj-

ningsbøjler til bro otte, så brodækket 
kan renoveres fra primo marts. Der vil 
blive indkaldt pligtarbejdere til udførel-
sen. Medlemmer med bådplads på broen 
må forvente lidt gener under renoverin-
gen, hvilket vi vil forsøge at begrænse 
mest muligt, idet arbejdet udføres i mo-
duler, der skal være færdigt samme dag, 
hvis det er muligt.

Der er blevet ryddet op på pladsen, 
men mange medlemmer glemmer at 
flytte deres stativer til Vestmolen, når 
båden er kommet i vandet, og stativet 
ikke længere anvendes. Desuden glem-
mer mange at mærke deres stativer med 
medlemsnummer. Husk venligst dette, 
da stativer uden medlemsnummer sen-
des til skrot. En del medlemmer glem-
mer ydermere, at påsætte årsmærke, 

Hellers
www.Hellers.dk
Kastrup Strandpark 9, 2770 Kastrup, 32503017

Gummibåd & motor

grå

SUZUKI DF4
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Best. nr 108704

Eco 2.30 RU  
Pris 3.495 Kr.
Best. nr 109901

9.99500
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hvilket ifølge vore vedtægter skal gø-
res hvert år. Mange både mangler også 
navn, hjemhavn og Lynettestander.

Sommerferieperioden viste endnu 
engang, at mange bådejere stadig glem-
mer, at vende deres skilt når fortøjnin-
gerne smides til fordel for weekend- og 
sommerture. Vore gæster vil, lige som vi 
selv, gerne selv finde ledige pladser, når 
diverse weekend- og feriemål besøges. 
Så husk nu i den kommende sæson, at 
vende den grønne side ud, når pladsen 
forlades.

Bådhåndtering og søjlekran har ved 
hjælp af personalet og to frivillige kørt 
uden de store problemer både i forår og 
efterår. Der blev hurtigt udsolgt af hav-
nens bukke. Det er kommet lidt bag på 
os at efterspørgslen var så stor. Da klub-
ben ikke har midler til det antal bukke, 
som dækker til samtlige bådejere i hav-
nen, kan interesserede medlemmer til 

systemets bukke henvende sig på kon-
toret. Derved kan der laves en fælles 
indkøbsordre. Jo flere vi er, jo større er 
muligheden for at forhandle en billigere 
pris i land. Det er også muligt at købe de 
nye faste stativer som klubben har købt 
5 styks af. De er tidligere omtalt i Lyn-
nettenyt.

Der har været en del reparationer af 
broer og elinstallationer, hvilket vil fort-
sætte løbende.

Til havneudvalget og de frivillige, vil 
jeg gerne takke for det store arbejde I 
har udført både på hverdage og i week-
ender for klubben.

Med venlig hilsen
Bjarne Carlsen

Havneudvalgsformand

Årsberetning 2009 fra havneudvalget
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Det var hensigten 
at afslutte for-
handlinger med 
en ny forpagter 
kort tid efter at 
den nuværende be-
styrelse tiltrådte. 
Både medlemmer 
og bestyrelse var 
irriterede over, at 
restauranten hav-
de været lukket så 

længe – og vi så alle med glæde frem til, 
at den kom i gang igen, men forhandlin-
gerne med de interesserede forpagtere 
gik desværre i hårdknude, da det ikke 
lod sig gøre at styre informationsstrøm-
men, og såvel interesserede forpagtere 
som den daværende klubhusformand 
trak sig fra forløbet af forskellige årsa-
ger. Erling Andreasen har i mange år 
ydet en helhjertet og værdifuld indsats, 
men ville af personlige grunde gerne 
trække sig ud af bestyrelsen, hvorfor 
en rokering midt i forløbet bragte mig 
i position som konstitueret klubhusfor-
mand.

Det er nødvendigt at være bevidst om, 
at vi ikke er en professionel organisa-
tion, men en klub, der drives af frivillige 
engagerede medlemmer – og det trak 
selve processen omkring reetablering 
af restauranten længere ud end nogen 
kunne ønske. Beklageligvis kom vi helt 
frem på kanten af juni, før det lod sig 
gøre at indgå en aftale med den nye for-
pagter Rasmus Svensson – og jeg skal 
som konstitueret formand for klubhu-
sene af hele mit hjerte beklage den lan-
ge proces i foråret – men havde vi alle 
handlet som vi burde, gjort som vi skulle 
– og i øvrigt været her �4 timer i døgnet 
– så havde vi åbnet til tiden.

er alt, alt for højt, så det er nødvendigt 
at udskifte næsten hele kapaciteten. 
Gulvet, som er et linoleumsgulv, er ned-
slidt og flækket og kan derfor hverken 
repareres eller rengøres i det omfang 
myndighederne forlanger i dag – hvorfor 
vi også skal have en ny gulvbelægning. 
Der må ikke være store revner i fliserne 
på væggene– så vi skal udskifte ca. �50 
fliser – og når vi nu er i gang, tager vi 
et par småting med, så vi får et godt og 
moderne professionelt køkken, som vi 
kan være glade for, og som vi kan have i 
rigtig mange år fremover.

Mange lystarbejdere har været ak-
tive omkring klubhusene i år. Vi har 
fået ryddet op i bedene og etableret en 
holdbar vedligeholdelsesaftale med flere 
lystarbejdere, vaskeriet er blevet malet, 
der er købt en stol og en kurv, og hen-
holdsvis handicap- som de store toiletter 
er også blevet malet. Mange har hjulpet 
med masser af småting – ingen nævnt 

Den lange lukkeperiode i Klubhus Øst 
belastede Vestersøhus ganske kraftigt – 
og jeg synes vi i fællesskab skal takke for 
den imødekommenhed og den rumme-
lighed de daglige brugere af Vestersøhus 
viste resten af klubben i de måneder. 
Vi afholdt et dialogmøde i Vestersøhus, 
hvor brugerne gav deres mening til ken-
de og hvor vi fik sat forskellige ting på 
plads fremover.

Myndighederne kommer på kontrolbe-
søg, når man genåbner en restaurant. I 
begyndelsen er de meget imødekommen-
de og udviser en charmerende tålmodig-
hed – men som alt godt i livet holder det 
hurtigt op, hvis man ikke hører efter. 
Der har den beklagelige konsekvens, at 
vi nu ved alt om eksplosiv bakteriel for-
mering, køle- og fryseskabstemperatur 
– rengøringsprincipper, overfladerengø-
ring, gulvafløb og almindelig hygiejne i 
skønsom blanding. Det kan næppe be-
lastes nogen, at vi gerne vil spise mad, 
der er lavet under ordentlige forhold, så 
fødevare- og køkkenhygiejne har de sid-
ste 5-�0 år udviklet sig til et helt nyt fag-
område – og det slår til med fuld kraft, 
når man gerne vil lave mad til både klub 
og gæster. Myndighederne har været så 
elskværdige endnu ikke at give os deci-
deret påbud – men de har ladet os vide, 
at flere afgørende forhold i køkkenet 
skal udbedres indenfor overskuelig tid, 
hvis skal leve op til dagens standard og 
myndighedernes krav – og da vi gerne 
vil have en meget stor smiley,      så 
gør vi det.

Det er retfærdigt at sige, at vi har 
gjort alt, hvad vi kunne for at minimere 
omkostningerne i den forbindelse – men 
meget af køle- og frysekapaciteten er for-
ældet i en sådan grad, at vi ikke engang 
kan få reservedele, ligesom elforbruget 

så ingen glemt – men jeg vil på klubbens 
vegne gerne takke jer for indsatsen.

På mange måder er der behov for et 
”facelift” på klubhus Øst. Huset rum-
mer klubbens administration og er for 
mange det første møde med sejlklubben 
Lynetten – og vi præsenterer os ikke 
særlig godt i øjeblikket. Belysningen er 
elendig og bør forbedres, halvtaget over 
indgangen er ved at falde fra hinanden, 
gamle udtjente udhængsskabe hænger 
tomme på bygningen, lister mangler 
her og der, maling og vedligeholdelse 
mangler – fuger bør efterses og det ro-
der rundt omkring. Der er nu igangsat 
arbejde med at få etableret en vedlige-
holdelsesplan for huset, så vi ved, hvad 
vi skal have ordnet – og hvornår – så vi 
kan planlægge de økonomiske belast-
ninger på klubhusbudgettet.

Folkene omkring Vestersøhus klarer 
i stort omfang selv både drift, udsmyk-
ning og vedligeholdelse – men der er i 
år etableret et par radiatorer ligesom en 
forbedret ventilation er på vej – og hvis 
bevillingen kommer igennem, kan vi i år 
bygge omklædningsrummene større, så 
man kan holde øje med sit tøj medens 
man er i bad.

De opgaver der ligger foran os bærer 
igen præg af mange års fornøjelser. Vi 
har store vedligeholdelsesopgaver på 
særlig Klubhus Øst – hvor belysningen 
skal have en opgradering, vinduer ma-
les, fuger repareres, terrassen bør rettes 
op, møblementet på terrassen fornyes, 
altanen tætnes, trædækket repareres 
eller helt udskiftes – og måske en hyg-
gelig bænk og lidt blomster her og der, 
så vi kan kvikker det lidt triste look op 
- og kysse både koner og kærester uden 
at blive skældt ud.

 
Michael Toppenberg

Klubhusformand

Klubhusene i året, der gik…
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Revisionsprotokol 
De kritiske revisorer, Hans Brædder 
(2610) og Bodil Vestergaard (4794) har 
den 12. januar 2010 gennemgået udkast 
til regnskab for perioden 1.10.08 -30.9.09  
og har følgende bemærkninger:

Vi tog udgangspunkt i beslutningerne 
fra generalforsamlingen den �4. februar 
�009. Der blev afsat ��5.000 kr. til vedli-
geholdelse af broer og �75.000 kr. til på-
begyndelse af renovering af Østmolen. 

Det skal erindres om, at der er en tid-
ligere (ikke realiseret) beslutning (forri-
ge år) om renoverings-/vedligeholdelses-
projekt af broerne, hvor der blev afsat 
samlet (inkl. el-arbejde) �50.000 kr. til 
projektet. Heraf er brugt ��.0�7 kr. til 
broer og �48.��6 kr. til Østmolen.  

Der blev ligeledes afsat �00.000 kr. 
til en forundersøgelse af broer, heraf er 
brugt �5.000 kr. og det er oplyst, at hav-
nen er i ”god stand”. Bestyrelsen bedes 
give en status for arbejdet mhp. at tage 
stilling til de afsatte midler. 

I forhold til regnskabet har vi konsta-
teret, at der er en stor budgetoverskri-
delse på klubhus Øst, som til dels skyl-
des en mindre forpagterindtægt og store 
udgifter til nødvendige udskiftninger af 
vaskemaskine + tørretumbler samt ven-
tilation, opvaskemaskine + ovn i køkke-
net. Det er ikke oplyst, om den relativt 
store mindreudgift (i f.t. budgettet) på 
el og opvarmning kan tilskrives et mere 
bevidst/økonomisk forbrug eller skyldes, 
at der ikke har været restauratør.

Det kan konstateres, at der ikke er 
indgået tilskud fra bladpuljen, det hen-
stilles, at dette fremover sikres i samar-
bejde med administrationen.

I f.t. havnens omkostninger fremgår 
det af regnskabet, at udgiften til vand 
har udgjort ��% af udgiften året før og 
mindre end ½ af det budgetterede. Der 

ønskes en redegørelse herfor.
På passivsiden har vi undret os over, at 

den skyldige moms er mere end dobbelt 
så stor som på samme tidspunkt i fjor. 

Af regnskabet fremgår, at årets resul-
tat for Foreningens drift udviser et over-
skud på 800.486 kr.  Vi gør opmærksom 
på, at indtægter fra salg af kontrakter 
indgår i driften med knap 600.000 kr. 
og at en evt. afmatning i udskiftning i 
havnen kan få alvorlige følger for drif-
ten. Vi må påpege, at underskuddet i 
Foreningen er på ���.796 kr. og at det 
burde rettes op.

Vi har spurgt om status på manglende 
pligtarbejde. Det fremgår, at der er 7000 
timer (�00 mere end sidste år).  Det sva-
rer fortsat til mellem �½ og 4 årsværk. 
Der foreligger ikke en opgørelse over 
hvor ”gamle” timerne er. Det er oplyst, 
at medlemmerne tilskrives til pligtar-
bejde og såfremt de ikke møder op fak-
tureres de for timerne med �00 kr. pr. 
time for gamle medlemmer og �00 kr. for 
nye medlemmer.

Det kan af regnskabet konstateres, at 
der har været en indtægt på 77.9�0 kr. 
for manglende pligttimer. Det svarer til 
ca. �90 timer. På sidste generalforsam-
ling udspandt sig en drøftelse af pligt-
timer, som de kritiske revisorer ikke fin-
der, der er kommet en afklaring på. 

D. �7.�.�0�0. Underskrevet eksemplar af 
protokollen er afleveret til kassereren.
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Mere om Lynettens tilblivelse
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For seks år siden solgte vi vores båd, 
som vi havde passet og plejet gennem 
�� år til en mand fra Beder. Efter � år 
skulle han studere og han solgte derfor 
båden videre til en mand i Nyborg. Fire 
måneder senere blev han stævnet af sin 
køber, som mente, at han havde fundet 
så mange fejl og mangler ved båden, at 
handlen, i henhold til Købelovens §4� 
skulle hæves. Vores 
køber stævnede til 
gengæld os for erstat-
ning.

Sådan startede et to 
års mareridt, vi beteg-
ner som psykisk terror. 
Vi havde aldrig troet, 
at 6 år efter vi havde 
solgt vores båd som 
beset og uden garanti, 
i en privat handel, 
skulle vi blive dømt til 
at betale erstatning for 
en dårligt vedligeholdt 
båd til en helt anden køber, siger ægte-
parret Anette og Frantz Kehren i Hou. 
Men sådan lyder en retsafgørelse. Der-
for fortæller de om deres mareridt for at 
advare andre sælgere.

Det drejer sig om en sejlbåd af mærket 
Shipman�8 årgang �974. Familien købte 
den i �99�, og de har igennem årene ud-
ført et løbende vedligeholdelses- og for-
nyelsesarbejde på båden. De kunne føre 
vidner på deres arbejde gennem årene 
fra havnefoged og andre sejlere i hjem-
mehavnen. 

Familien Kehren solgte båden til 

manden fra Beder for ��7.000 kr. Han 
solgte den videre til Nyborg for �05.000 
kr. Sidstnævnte var gjort bekendt med, 
at navigatoren var defekt og havde der-
for fået et nedslag i prisen på 5.000 kr. 
I begge handler havde købere med be-
kendte gået båden igennem for fejl og 
mangler. I begge tilfælde var der intet 
at bemærke. I begge salgsaftaler, var der 

brugt enslydende for-
muleringer.

Et par måneder ef-
ter sidste handel blev 
Beder-manden kon-
taktet af en advokat 
på vegne af køberen: 
”Min klient har kon-
stateret revner ved 
båden i et sådant om-
fang, at båden ikke er 
sødygtig eller i sikker-
hedsmæssig forsvarlig 
stand. Manglerne blev 
konstateret under den 

første sejltur fra Marselisborg Havn 
hjem til Nyborg” står der.

Nyborg-manden konstaterede revner 
ved røstjernet på dækket. Han under-
søgte forholdet nærmere ved at fjerne 
den beklædning, der var hæftet fast på 
skibssiden under dækket. Der fik han 
øje på ”tværgående revner ved pantry-
skot, frarevet hjælpeknæ for røstjern, 
revne ved hovedskot m.v.” står der bla. i 
det �� sider lange domsudskrift. Der var 
desuden beskrevet flere andre mindre 
fejl og mangler.

Retten satte en vurderingsmand på 

Slutseddel er ikke bare bindende

Seks år og to købere 
senere efter en handel 
blev et ægtepar dømt 
erstatningspligtig for 
at have solgt deres båd 
med fejl og mangler 
– selv om den var solgt 
uden.

Lynetten har fået tilladelse til at bringe følgende alarmerende arti-
kel fra Danmarks Tursejlerforenings blad Tursejleren’s november-
nummer.

sagen. Hele � gange var han igennem 
båden og skrev rapporter. I sine skønser-
klæringer skriver han bla. at han anslog 
at bådens værdi var 70-80.000 kr., hvis 
den blev solgt med fejl og mangler. Han 
skrev også, at det ville koste ��5.000 kr. 
at gøre båden sødygtig. Nyborg-manden 
krævede at handlen skulle gå tilbage og 
subsidiært erstatning, fordi sælgeren 
ikke havde opfyldt sin ”loyale oplys-
ningspligt”. Han mente, at det drejede 
sig om en værdiforringelse på ��5.000 
kr. Det skete � mdr. efter købet. Beder-
manden lod sin advokat sende bolden 
videre til familien Kehren med krav om 
erstatning. Det skete 4 år efter deres 
handel. 

Der var indkaldt mange vidner af sa-
gens parter. Familien Kehren blev bla. 
spurgt, om båden havde været involve-
ret i uheld af nogen art. Det kunne de 
svare nej til. De oplyste, at de havde haft 
båden ansvarsforsikret i Codan, og de 
havde aldrig haft skader på den.

Med hensyn til delaminering af fribor-
det, oplyste de på forespørgsel, om de 
havde haft både fortøjet uden på dem. 
De fortalte ærligt, at de engang i Gud-
hjem Havn havde haft �� både uden på 
dem. Men havnen er velafskærmet. Des-
uden var det vindstille og alle både var 
solidt fortøjet og havde fendere ude. Ret-
ten troede på, at delamineringen kunne 

være sket ved den lejlighed.
Langt om længe afsagde retten sin 

kendelse: Vi skulle betale 45.000 plus 
proces-renter fra ��/� �007 til vores kø-
ber, manden fra Beder. Han skulle til 
gengæld betale 50.000 kr. til sin køber 
plus proces-renter fra samme dato. De 
� parter skulle hver betale en tredjedel 
af udgifterne på ��.497 til synsmanden. 
Endelig skal de � sagsøgte betale 40.500 
i sagsomkostninger til sagsøgeren, man-
den i Nyborg.

Vi overvejede at anke sagen, men vi 
syntes ikke, at vi havde kræfter til at 
gå igennem yderligere en retshandling. 
Derfor indgik vi et forlig med vores kø-
ber. Han fik 40.000 kr. og ingen renter. 
Under sagen, har vi set vores tidligere 
båd, der i dag har navnet ”Safir” i Ny-
borg. Den bar tydeligt præg af, at den 
havde stået uoverdækket på land i � år. 
Hvor var det tragisk at se, vores ellers så 
velholdte båd i den tilstand af misrøgt, 
slutter familien Kehren.

Advokat Steffen Thorborg - Tursejle-
rens advokat siger: Med mindre man 
får indføjet en fuldstændig ansvars-
fraskrivelsesklausul i aftalen med 
køber, er det vanskeligt, at gardere 
sig imod den situation.

Redaktørens kommentar: Jeg vil, i 
det omfang det er muligt, fortsætte 
med at søge en sådan sag belyst 
fra flest mulig sider.
Den aktuelle sag, kan man sand-
synligvis ikke komme dybere i, 
man må formode, at både skøns-
manden og retten har handlet 
efter bedste evne.
Men hvad gør man som sælger, og 
hvad gør man som køber?
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Sejlerskolen 2009
Sommeren er for længst slut og Sejler-
skolens både er på land i deres vinter-
hi. De får dog ikke en uforstyrret vin-
tersøvn. De vil hver for sig blive trukket 
frem for grundige overhalinger, så de 
kan være rede, når vi tager fat på klar-
gøringen og søsætningen i foråret �0�0.
Når en periode er gået, kan det godt 
være klogt at se lidt tilbage. Vi kan ikke 
gøre det gjorte om, men vi kan lære af 
erfaringerne og så gøre det bedre i frem-
tiden.

I det tidlige forår sluttede årets Na-
vigationskursus med prøverne som alle 
bestod, her imellem 4 unge fra Junior-
afdelingen. Det var jo flot og vi må atter 
sige tak til Inge for hendes indsats som 
underviser.

I april måned blev alle elever som skul-
le deltage i den praktiske undervisning 
indkaldt i to weekends for klargøring af 
skolebådene. Den bestod af grundig ren-
gøring, ny bundmaling og polering af fri-
bord. Herefter blev bådene sat i vandet, 

riggen og sejl sat på plads, og endelig i 
maj måned kom de første skolehold ud 
på Øresund.

Sejlerskolen havde �0 elever fordelt 
mellem 4 instruktører som tilsammen 
tilbragte �46 timer på vandet. Det blev 
til 48 sejldage for ”Feline”, �7 sejldage 
for ”den grønne” og �� sejldage for 
”Nette”.

Vi havde vel vejret med os de fleste 
dage, sommetider med rigelig vind og 
lidt vand fra oven og enkelte gange næ-
sten uden vind, men så blev der lejlighed 
til at afprøve motoren. Der var desværre 
kun meget lidt tursejlads, men det laver 
vi om på til næste sommer. Vi skal på 
weekend tur og besøge andre havne. Vi 
vil søge samarbejde med Turudvalget og 
Juniorafdelingen og alle andre af klub-
bens medlemmer som kan komme med 
gode forslag. Vi skulle måske også prøve 
at deltage i klubbens tirsdags kapsejlad-
ser, vi har jo �.års elever og nok også en 
instruktør som kan være skipper. Hertil 
har vi Sejlerskolens 4. båd, vor 806`er 
”Amalthea” som vi skal have klargjort 

lidt mere grundigt. Den skal ud i sit ret-
te element til sommer.

Vi sluttede hen i oktober med prakti-
ske prøver for 5 elever som alle bestod, 
naturligvis.

Ligeledes i oktober blev skolebådene 
afrigget og kom på land ved hjælp af et 
lille men hårdt arbejdende og effektivt 
hold af skolens elever. Det skal vi ændre 
til næste år. Alle elever skal deltage, for-
di det er en væsentlig del af uddannel-
sen for en sejler at vide hvordan en båd 
er opbygget og derved kunne foretage 
reparation og opretning også til søs. Det 
hele er jo et spørgsmål om sikkerhed.

Den 6. oktober startede �5 elever på 
navigation, både elever fra den prakti-
ske sejlads i den forgangne sommer og 
mange nye som vi siger velkommen til 
og som vi glæder os til at møde på Ly-
nettens Sejlerskole �0�0 hvor vi også 
har den glæde at kunne tilføje � nye in-
struktører til vor stab.

Tak til alle som deltog i Sejlerskolens 
aktiviteter og på gensyn – vi kan jo næ-

sten ikke vente til det atter bliver forår 
så vi kan komme på vandet.

Preben Pold, Sejlerskolechef

Hellers
www.Hellers.dk
Kastrup Strandpark 9, 2770 Kastrup, 32503017

180 NewtoN
Vores nye veste har en 
helt unik opdrift. 
Her får du mere 
sikkerhed for  en 
billigere pris.

275 NewtoN

oppustelige veste
Vi har et stort udvalg i oppustelige veste i alle 
prisklasser. 

62500
180 Newton

Fra pris

Flere modeller
Aut. /manuel, med /uden D-ring 
og integretet Skridtgjorde.
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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

Fristen for aflevering af forslag til behandling på denne generalforsamling er 
overskredet. Se de modtagne forslag efterfølgende i bladet.

være modne mennesker   og det kan 
derfor være gavnligt at vi i uddannelsen 
særligt ser på de symptomer, som vi alle 
skal være opmærksomme på.

Michael Toppenberg 
Klubhusformand 

PS!
Mht. hjertestarter-kurser er følgende 
kursus datoer fastsat foreløbigt: 
��/� - 6/4 - �5/4 - �0/4 - �9/4. Alle dage kl. 
�8-�� i Bestikket. 
Der kan maks. være 6 deltagere pr. 
gang. 

Tilmelding til Jens Kondrup på e-mail:
kondrup@post4.tele.dk 
eller mobil 40410393

Vi er godt nok heldige… 
Trygfonden har bevilliget os en hjerte-
starter – og læge Jens Kondrup, der er 
medlem af klubben, har stillet sine pligt-
timer til rådighed, så vi har i løbet af for-
året får udviklet et beredskab, en orga-
nisation og en kompetent ankermand og 
underviser. 

I løbet af vinteren uddanner firmaet 
SafetyGroup havnens- og restauratio-
nens personale – og når vi har erfarin-
ger nok, uddanner Jens Kondrup selv et 
antal medlemmer, så vi efterhånden bli-
ver et passende antal, der er undervist i 
brugen af apparatet.    

Det er endnu usikkert, hvor vi place-
rer apparatet, men det bliver antagelig-
vis i klubhus Øst, hvor det er muligt for 
personalet at have tæt opsyn med det 
– men det er et krav, at det skal hænge 
frit fremme til hurtigt brug. 

I løbet af foråret vil vi gennemføre et 
antal praktiske øvelser, så vi ved hvor 
lang tid det tager at hente apparatet fra 
selv den fjerneste ende af havnen. Vores 
areal er stort – og det kan godt være, at 
vi må forholde os til det, når vi har af-
prøvet i praksis. Det er også vigtigt, at vi 
får afprøvet færdighederne under reali-

stiske forhold i 
en båd – og bli-
ver instrueret 
i de specielle 
forhold, der vil 
være gældende 
der. Sejlklub-
bens medlem-
mer er i stort 
antal ved at 

Hjertestarter til Lynetten
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Forslag vedrørende rygning i klub-
bens lokaler

Forslaget: Generalforsamlingen henstil-
ler til bestyrelsen at tilsikre, at ”Ryge-
loven” efterleves i alle klubbens lokaler. 
Herunder skal bestyrelsen tilse, at re-
gelsættet for Vestersøhus tilpasses til-
svarende.
Stillet af: Georg Niemann, medl. 790�
Begrundelse: Rygeloven, Lov nr. 5�� af 
6. juni �007, omfatter ikke kun restau-
rationer, men alle lokaler, hvortil offent-
ligheden har adgang. Lovens bogstav 
siger klart:

Kapitel 4 - Det offentlige rum m.v.
§ �8. I indendørs lokaliteter, hvortil of-
fentligheden har adgang, er det ikke til-
ladt at ryge, jf. § 4.
Stk. �. Det kan besluttes at indrette ry-
gerum og rygekabiner, hvor rygning kan 
finde sted.

Arbejdstilsynet, som er en af de til-
synsførende myndigheder uddyber på 
sin hjemmeside:

Kan en forening tillade rygning ved 
møder og arrangementer? 
Om rygning kan tillades, afhænger af, 
om der er offentlig adgang til forenin-
gens møder. Der er offentlig adgang, 
hvis alle kan blive medlem af forenin-
gen, også hvis der skal betales gebyr. 
Hvis der er offentlig adgang, må der 
ikke ryges.

Dansk sejlunion, hvis regler Lynetten 
i høj grad er tilsluttet, undersøgte alle-
rede inden lovens ikrafttræden, hvorle-
des det forholdt sig på vores område og 
de konkluderer:

Dansk Sejlunion har konsulteret Dan-
marks Idræts-Forbund, og som lovfor-
slaget pt. ser ud, er der altså ikke tvivl 
om, at idrætsklubber og foreninger også 
vil være omfattet af lovforslaget: 

”I indendørs lokaliteter, hvortil offent-
ligheden har adgang, er det ikke tilladt 
at ryge.”

”Det er tilladt at indrette særlige ry-
gelokaliteter. Dette kan være i form af 
rygerum og rygekabiner”.

(Fra Lovforslagets § ��. I bemærknin-
gerne til lovforslaget er idrætsklubber 
nævnt som omfattet). 

Formuleringen ”hvortil offentligheden 
har adgang” indbefatter også forenin-
gens egne lokaler, hvor kun medlemmer 
har adgang. Dvs. medlemmers adgang 
betragtes her som offentlig adgang til 
indendørs lokaliteter.

Det står specifikt, at det med offent-
lighedens adgang ikke behøver at være 
ensbetydende med gratis adgang, men 
også mod betaling. Og her kan man jo si-
destille med medlemmer, som har betalt 
klubmedlemskab for at få adgang. Det 
er givet også derfor, at bemærkningerne 
i lovudkastet specifikt nævner idræts-
klubber som omfattet.

 
Lidt om rygepolitik i Sejlklubben 
Lynetten
Med tanker om en kommende ordinær 
generalforsamling, har jeg gjort mig 
nogle tanker omkring de skriverier der 
har været med den rygepolitik som vi 
alle er underlagt fra lovgivnings side.

Har tænkt over ordet ”rygepolitik” 
Hvorfor kalder man ikke det ”rygefor-
bud” for det er jo det det er.

Der har været nogle til tider meget 
højrøstet diskussioner om rygning i 

Forslag til ordinær generalforsamling 2010 Vestersøhus, nogle mener det er vores 
klubhus, og der bestemmer vi selv om vi 
må ryge. Men kære venner Vestersøhus 
er et offentligt sted og her er regler om 
rygning gældende.

Nu er sejlklubben jo så heldig stillet 
at vi har � klubhuse. Så mon ikke vi kan 
løse problemet i al fred og fordragelig-
hed?

Mit forslag til næste generalforsam-
ling vil derfor være at man opsætter låse 
ind til opholdsstuen i Vestersøhus. La-
ver nogle skilte hvorpå der står: I dette 
klublokale er rygning tilladt. 

Rygning må selvfølelig ikke foregå på 
toilet-/gangareal og i køkken, da disse 
stadig er offentligt tilgængelige. (Nu er 
klublokalet ikke offentligt mere) Det vil 
sige at vi selv bestemmer vores politik i 
det aflåste lokale. På denne måde tilgo-
deser vi alle klubbens medlemmer på en 
meget billig måde. 
Fordele:
�. Det er kun medlemmer med gyldigt 
medlemskort som kan komme i huset.
�. Tyveri minimeres fra huset.
�. Ikke ryger og ryger er begge tilgode-
set.

Vi har haft en del tyverier fra klub-
huset, der er forsvundet �6 af vores nye 
stole, og det er altså træls, de var lige 
blevet malet.

Med et ønske om et godt nytår og en 
god sejlsæson til alle Ryger som ikke Ry-
ger

Carsten Ljungberg 
Medl. 3196 (ikke ryger)

Bestyrelsen kan se dette som et forslag 
til kommende ordinære generalforsam-
ling �0�0

Forslag modtaget den 24-01-2010:
Til den ordinære generalforsamling i 
Sejlklubben Lynetten.

Jeg vil gerne foreslå at man nedlægger 
FRIHAVNSORDNINGEN, da den har 
overlevet sig selv.
Man er begyndt at tage miljøafgift
Der er flere havne der melder sig ud
Flere af de havne der er medlem er med 
dybde under �,75 m.
Mange af de havne der er medlem er ste-
der, hvor man ikke kommer.

Da vi er en meget attraktiv havn ligger 
der altid mange FH både i havnen og 
som regel i mere end � dage.
Hvis man nedlægger ordningen vil der 
på årsbasis komme ca. mere end 
�00.000 kr. ind i endagsafgift.

Med sejler hilsen
Svend Fischer, Mdl. 4931

Hellers
www.Hellers.dk
Kastrup Strandpark 9, 2770 Kastrup, 32503017

5.99500
Priser fra

-Det er vildt!

NYHED!
OffshOre flåder 

i super kvalitet

Flere modeller fra 4 - 8 personers i container eller 
taske. Også ISO 9650-1 godkendte.
12 års garanti - 
3 års service interval
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MedleMsgruppens 
Forslag til ændring aF 
klubvedtægterne
Forsiden: medlemsgrupens navne og historik

Erling AndrEAsEn- 1745. PrEbEn Pold- 5167. bEnny jEnsEn- 2768. niEls PEdErsEn- 
3642. boris dAmsgAArd- 3660. KAj gøtschE- 5207. lis olEsEn- 7834. jAn P lAngE- 594. 
EriK jochumsEn- 4160. cArstEn ljungbErg- 3196. hEnriK bo- 5306. P.E. AndErsEn- 
2984. svEnd hillEruP hAnsEn- 5141. finn hillEruP hAnsEn- 5184. cristA hEdEs- 7921.
rolAn l. PEtErsEn- 1892. AAgE d- 3305. flEmming hAnsEn- 1039. hElgE hEnriKsEn- 
5097. lisbEt szhultz- nr?  Egon hAnsEn- 4111.

mEdlEmsgruPPEns forslAg Er AflEvErEt til KlubKontorEt dEn 25. jAnuAr 2010

En beklagelig historik…
Gennem tiderne har vi haft et smukt udvalg af havneassistenter, havnemestre, 
havnefogeder, driftsledere, administratorer, samt mange hovsa løsninger ind 
imellem, som skulle tage over, når personalet forlod klubben på grund af det dårlige 
arbejdsklima, som opstår ved en dårlig opbakning af personalet, dette på trods af 
endeløse personalesamtaler, som burde munde ud i en effektiv, hurtig og ansvarlig 
handling fra bestyrelsens side. Dette er ikke sket, grundet manglende professionel 
formåen, udtrykt gennem enkeltpersoners handlinger og berøringsangst over for 
aktuelle personaleproblemer.  
Dette kan vi simpelthen ikke blive ved med, eller være bekendt, hverken over for os 
selv som klub, men specielt ikke over for kommende medarbejdere.

Hvad kan årsagen være?
Årsagen kan være at 80% af klubbens medlemmer egentlig i bund og grund er 
bedøvende lige glad med deres klub, og at vi består af en samling egoister hvis 
tankegang er, hvad kan jeg kræve af klubben, hvad er min ret og hvor billigt kan jeg 
få det? i stedet for at hjælpe med fællesskabet og tænke hvad kan jeg gøre for klubben 
så det bliver rart, billigere og sjovere at være medlem. På den sidst nævnte baggrund, 
bliver det medlemsmateriale, man har at vælge imellem på generalforsamlingerne 
måske større.

Hvad skal der eventuelt til?
Man kunne måske tænke på, om det var vejen frem, at reducere antallet af bestyrel-
sesmedlemmer, således at de økonomisk krævende udvalg blev sat i en fælles gruppe, 
således at den del af bestyrelsen som havde det overordnede tilsyn med administra-
tionen bestod af næstformanden, kassereren, havn & pladsformanden og en talsmand 

Ændringsforslag fremlagt af en medlemsgruppe

Da vi som medlemmer ikke har tænkt os at lade bestyrelsens forslag til vedtægts-
ændringer stå ”alene”, fremlægger vi de nedenfor anførte forslag til vedtægtsændringer 
i håb om at få en gennemskuelig bestyrelse samt en service- og handlekraftig 
administration med tilfredse medarbejdere.
Under mottoet: Gerne skiftende bestyrelser, men service uden forstyrrelser.

�) §�. Bliver mere korrekt formuleret.
�) §4.  Korrekt skæringsdato mellem junior og senior. Gælder for alle klubber man 
er ekskluderet fra.
�) §5. En muligvis mere korrekt tekst, med ordene Sejlklubben Lynetten frem for 
ordet bestyrelsen.
4) §6. En omformulering af teksten som muligvis gør den mere ”skarp” 
5) §7. Klar orientering omkring generalforsamlingen, tydeligere information 
vedrørende regnskabet.
6) §�0. Flytter vedtagelsessprocessen angående vedtægtsændringer til den ordinære 
generalforsamling.
7) §��. Gør bestyrelsen til et overordnet tilsynsorgan. Og minimerer div. besty-
relsesmedlemmers underkendelse af  medarbejdernes arbejdsgang, hvilken kan 
spare tid og medarbejderflugt.  Og anskueliggør  bestyrelses- medlemmernes 
væsentlige arbejdsområder for medlemmerne.
8) §��. At give administrationen mere ”råderum” så regninger kan betales til tiden, 
så renter kan undgås.
9) §�4. Vedrørende kritiske revisorers arbejde.
�0) §�5. Om info fra bestyrelsen til medlemmerne.
��) §�6. Stadfæste beslutningsstedet for fremtidige vedtægtsændringer, til gavn for 
den demokratiske proces.
Med venlig hilsen
Medlemsgruppen. 

De nuværende og i dag gældende paragraffer/vedtægter + vedtægtsændringerne. 
Med tilføjelser og omlægning af ord/betydninger og forklaringer til disse, paragraf 
for paragraf, for nemhed og overskuelighedens skyld er dette på ét dokument, da de 
sandsynligvis skal behandles enkeltvis.
(det nuværende) eller (uændret) kommer først og (ændringsforslag) efterfølgende.

for sejlergruppen og klubhusformanden.(bestyrelsens formand har i denne sammen-
hæng det overordnede tilsyn med, at beslutningerne sker efter klubbens vedtægter 
og kan gribe ind med sin stemme i påkommende tilfælde.) De resterende udvalgsfor-
mænd: Sejlerskolechef,   Juniorchefen og kapsejladsudvalget er i en gruppe med valgt 
talsmand. ER DET løsningen? Vides ikke, men vi må havde en mere åben og smidig 
personalepolitik og en gennemskuelig bestyrelse, derfor vores forslag til vedtægtsæn-
dringerne. 
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PS: i alle paragraffer hvor ordet ”bestyrelse/n” indgår, og hvor det er klubbens kontor 
som foretager handlingen er ordet erstattet med Sejlklubben Lynetten.
Ord med understregninger er en markering af, at det er her der er foretaget 
forandringer i teksten. Har det understregede ord ---- efterfølgende markering, er der 
fjernet eller indskudt en tekst/sætning.
                                                                                         
§1. Klubbens navn og hjemsted (det nuværende)
Klubbens navn er sejlklubben Lynetten. Dens hjemsted er Københavns kommune.

§ 1. Klubbens navn og hjemsted (ændringsforslag)
Klubbens navn er Sejlklubben Lynetten med hjemsted i Margretheholm havn i 
Københavns kommune.

§ 2. Klubbens formål (uændret)
Klubbens formål er at fremme medlemmernes sammenhold og kendskabet til 
sejlsporten og dens forsvarlige udøvelse ved bl.a.:
• at drive sejlerskole
• at drive juniorafdeling
• at arrangere kapsejladser
• at tilbyde medlemmerne havneplads med de hermed naturligt tilhørende faciliteter
• at tilbyde turarrangementer

§ 3. Medlemskab af organisation (uændret)
Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes love.

§ 4. Optagelse af medlemmer (det nuværende)
Som medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt �8 år.
Som juniormedlem kan bestyrelsen optage enhver i alderen 8 til det fyldte �4. år. 
Optagelse af umyndige juniormedlemmer kræver skriftligt samtykke fra forældre/
værge.
Som familiemedlemmer kan bestyrelsen optage forældrepar samt deres børn i alderen 
8 til det fyldte �4. år.
Én af forældrene skal have status som medlem, den anden som medlem eller 
familiemedlem og børn som juniormedlemmer.
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes af generalforsamlingen. 
Beslutning herom kræver, at mindst �/� af de afgivne stemmer er for udnævnelsen.
Spørgsmål om udnævnelse af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for 
diskussion 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.

§4 Optagelse af medlemmer (ændringsforslag)
Forklaring: (Korrekt skæringsdato mellem junior/senior) (ordet bestyrelsen: erstattes 
af Sejlklubben Lynetten, da det er klubben/administrationen og ikke bestyrelsen, der 
foretager disse handlinger)

Som medlem kan Sejlklubben Lynetten optage enhver, der er fyldt �8 år.
Ethvert medlem kan opskrives til at få anvist en havneplads.
Som juniormedlem kan Sejlklubben Lynetten optage enhver i alderen 8 til det fyldte 
18. år. Optagelse af umyndige juniormedlemmer kræver skriftlig samtykke fra 
forældre/værge.
Som familiemedlemmer kan Sejlklubben Lynetten optage forældrepar og deres børn 
i alderen 8 til det fyldte 18. år. En af forældrene skal have status som medlem, den 
anden som medlem eller familiemedlem samt deres børn som juniormedlemmer til 
det fyldte 18. år.
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes af generalforsamlingen. 
Beslutning herom kræver, at mindst �/� af de afgivne stemmer er for udnævnelsen.
Spørgsmål om udnævnelse af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for 
diskussion på generalforsamlingen.
Optagelse af medlemmer, der er i restance til Sejlklubben Lynetten eller anden klub, 
kan ikke finde sted, før det belastende forhold er bragt i orden.
Optagelse af personer, der er ekskluderet af andre klubber, kan ikke finde sted.
Hvis det efter optagelsen konstateres, at optagelsen har fundet sted på grundlag af 
urigtige oplysninger, mistes medlemsretten straks.
Ethvert medlem skal ved optagelsen have udleveret klubbens vedtægter.

§ 5. Ydelser til klubben (det nuværende)
Alle faste ydelser til klubben fastsættes af generalforsamlingen. Dog pristalsreguleres 
havnepladslejen, skurlejen samt medlemsgebyrer automatisk pr. �.�. hvert år i takt 
med tilsvarende regulering af den havneleje vi betaler til Københavns Havn. De nye 
satser offentliggøres i Lynettenyt.---   Disse ydelser opkræves 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 
betalingsfristen, såfremt der fremsættes begrundet anmodning om udsættelse inden 
betalingsfristens udløb.
Bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter og redaktøren af klubbladet samt 
æresmedlemmer ---- er fritaget for klubkontingent.

§ 5.Ydelser til klubben. (ændringsforslag)
Alle faste ydelser til Sejlklubben Lynetten fastsættes af generalforsamlingen. Dog 
pristalsreguleres havnepladslejen, skurlejen og medlemsgebyrer automatisk pr. �/� 
hvert år i takt med tilsvarende regulering af den havneleje Sejlklubben Lynetten 
betaler til Københavns Havn.
De nye satser offentliggøres i Lynettenyt og på Sejlklubben Lynettens hjemmeside.
Disse ydelser opkræves halvårlig forud og forfalder til betaling �. april og �. oktober. 
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Sidste rettidige betalingsdag er d. �0. i forfaldsmåneden.
Under særlige forhold kan Sejlklubben Lynetten dispensere fra bestemmelserne om 
betalingsfrist, såfremt der fremsættes begrundet anmodning herom inden betalings-
fristens udløb.
Bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, redaktør af klubbladet, webmaster, 
webmoderator og æresmedlemmer samt kritiske revisorer er fritaget for klubkontin-
gent.

§ 6.Udmeldelse, sletning, eksklusion (det nuværende)
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubben med mindst én 
måneds varsel til en �. april eller �. oktober. Medlemmet har krav på en skriftlig 
bekræftelse.
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 
rykkergebyrerne, 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/fortabes 
straks alle rettigheder i klubben, herunder den tildelte havneplads.
I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har 
vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom � døgn før generalforsam-
lingens 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.

§6. Udmeldelse, sletning, eksklusion. (ændringsforslag)
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til Sejlklubben Lynetten med 
mindst � måneds varsel til �. april eller �. oktober. Medlemmet har krav på en skriftlig 
bekræftelse.
Et medlem som ikke overholder betalingsfrister, skal af administrationen have 
tilsendt en skriftlig påmindelse samt opkrævning af rykkergebyr første hverdag efter 
forfaldsdag. Har medlemmet ikke inden �4 dage rettet henvendelse til Sejlklubben 
Lynettens administration, udsendes �. påmindelse med yderligere rykkergebyr som 
anbefalet brev. Er restancer og rykkergebyrer ikke betalt senest 14 dage herefter, 
slettes medlemmet uden yderligere varsel af Sejlklubben Lynetten.
Når helt særlige forhold giver anledning dertil, kan bestyrelsen indstille et medlem 
til eksklusion hvis mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. 
Medlemmet skal inden bestyrelsen træffer sin afgørelse have lejlighed til at fremføre 

sit forsvar.
Bestyrelsen skal give medlemmet mulighed for indenfor 30 dage at indkalde til en 
ekstraordinær generalforsamling for afgørelse af eksklusionssagen, hvor mindst 2/3 
af de fremmødte skal stemme for eksklusionen.  Indkaldelse til den ekstraordinære 
generalforsamling skal ske i h.t. vedtægternes §10.
Når et medlem ophører med at være medlem af Sejlklubben Lynetten bortfalder alle 
medlemmets rettigheder straks, herunder den anviste havneplads.
Et medlem, der er ekskluderet i h.t. en generalforsamlingsbeslutning, kan kun 
optages som nyt medlem ved en efterfølgende generalforsamling. Her kræves samme 
stemmeflertal som ved beslutningen om eksklusion.

§ 7. Ordinær generalforsamling (det nuværende)
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 dagsor-
den---. Regnskabet skal sammen med revisionsprotokollatet 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 generalforsamlingen afholdes.
Medlemmer, familiemedlemmer og myndige juniormedlemmer, der ikke er i restance, 
har stemmeret. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde eller ved 
fuldmagt til ægtefælle eller samlever. Øvrige juniorer kan overvære generalforsam-
lingen---.

§7. Ordinær Generalforsamling (ændringsforslag)
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, 
den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling, 
der skal afholdes hvert år i februar, og skal indkaldes med mindst 5 ugers varsel ved 
meddelelse i Lynettenyt, på hjemmesiden og ved skriftlig meddelelse til hvert medlem 
med angivelse af dagsorden og med revideret regnskab, som skal udføres på A4 sider 
med Arial skrift og 12 pitch størrelse. 
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være Sejlklubben 
Lynetten i hænde skriftligt senest �8 dage før generalforsamlingens afholdelse og 
skal bekendtgøres skriftligt til hvert medlem senest � uger før generalforsamlingen 
afholdes. 
Medlemmer, familiemedlemmer og myndige juniormedlemmer der ikke er i restance, 
har stemmeret. 
Juniormedlemmer kan overvære generalforsamlingen, men uden stemmeret.

§ 8. Dagsorden (det nuværende)
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal have følgende punkter:
�. Valg af dirigent
�. Bestyrelsens beretning
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�. 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

§ 8 Dagsorden (ændringsforslag)
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst have følgende 
punkter:
�. Valg af dirigent
�. Bestyrelsens beretning
�. Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse
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, en webmaster og en moderator
9. Behandling af indkomne forslag
�0. Eventuelt

§ 9. Generalforsamlingens ledelse m.v. (uændret)
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 afstemningsmå-
den. Dog skal på begæring fra �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 (det nuværende)
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 
begæringen 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.----

§10 Ekstraordinær generalforsamling (ændringsforslag)
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen. 
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 50 stemmeberettigede 
medlemmer skriftlig stiller krav herom til Bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 5 uger efter at begæringen 
er fremsat, med oplysning om de emner, der ønskes behandlet. Indkaldelse skal ske 
med mindst � ugers varsel i Lynettenyt og skriftlig meddelelse til hvert medlem med 
angivelse af dagsorden.
Vedtægtsændringer for Sejlklubben Lynetten kan behandles, men ikke vedtages på en 
ekstraordinær generalforsamling, jfr. § 16.

§ 11. Bestyrelsen – valg (det nuværende)
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. 
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til 
vedtægterne.
Bestyrelsen består af:
• 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. 
Ingen må sidde i bestyrelsen mere end 6 år i træk.
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.

  
§11. Bestyrelsen – valg. (ændringsforslag) (dette bør nærlæses) Man bør her 
være opmærksom på, at når man til stadighed får at vide fra skiftende bestyrelser, 
at man kun er amatører, så syntes medlemsgruppen, at en arbejdsbeskrivelse for 
bestyrelsesmedlemmer vil være på sin plads. Skiftet fra ”ledende” til ”tilsynsførende” 
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er relevant, da det er generalforsamlingen, der er ”ledende”. Samtidig giver det 
for medlemmerne en klar fornemmelse af hvert bestyrelsesmedlems pligter og 
arbejdsopgaver og dermed en mere ”åben” bestyrelse over for medlemmerne, så 
derfor de nedenfor anførte ændringsforslag/tilføjelser. 

Bestyrelsen repræsenterer Sejlklubben Lynetten og fører som sådan tilsyn med 
klubbens aktiviteter, herunder ansat personale og deres arbejdsbeskrivelser, samt 
klubbens bygninger og materiel i h.t. disse vedtægter. De vedtagne beslutninger og 
foretagne handlinger forpligtiger bestyrelsen i h.t. Sejlklubben Lynettens vedtægter.
Bestyrelsen består af ni medlemmer:
Formand
Næstformand
Kasserer
Havneudvalgsformand
Klubhusformand
Turudvalgsformand                                                                                                             
Sejlerskoleformand
Kapsejladsformand
Juniorleder                                                                                                                                             
Bestyrelsen og suppleanter vælges af den ordinære generalforsamling for � år ad 
gangen.
Valgbar til bestyrelsen er kun stemmeberettigede medlemmer.
Genvalg kan finde sted, men ingen må sidde i bestyrelsen mere end 6 år i træk.

På valg i lige årstal er:
Formand
Juniorleder
Kapsejladsformand
Havneudvalgsformand
En bestyrelsessuppleant
En kasserersuppleant
På valg i ulige årstal er:
Kasserer
Næstformand
Sejlerskoleformand
Turudvalgsformand
Klubhusudvalgsformand
En bestyrelsessuppleant

Ved valg til bestyrelsen, herunder valg af suppleanter, skal der på den ordinære 
generalforsamling foreligge en fyldestgørende funktionsbeskrivelse for hver 
enkelt bestyrelsespost, således at hvert bestyrelsesmedlem er orienteret om sine 
arbejdsområder/opgaver. Valgte bestyrelsesmedlemmer forpligter sig til at arbejde 
efter disse beskrivelser. Som bestyrelsesmedlem kan man inddrage udvalgsmedlemmer 
til hjælp for udførelse af de forpligtelser og arbejder, som følger med posten. 
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan kun afvikle pligttimer ved indkaldelse fra 

administrationen og må i øvrigt ikke udføre lønnet arbejde for klubben.

Funktionsbeskrivelse for bestyrelsens medlemmer

Formanden er bestyrelsens leder og er normalt ordstyrer ved møderne. Formanden 
har den afgørende stemme ved stemmelighed i afstemninger. Formandens hovedopgave 
er at repræsentere klubben udadtil, orientere medlemmerne om klubbens tilstand, samt 
at opretholde kontakt til relevante myndigheder/organisationer til gavn for klubbens 
interesser. Formanden skal sammen med kassereren opsøge relevante fonde til gavn 
for klubben, formanden skal sammen relevante bestyrelsesmedlemmer  fremme 
klubbens sociale liv. Formanden kan om nødvendigt uddelegere dele af disse opgaver. 
Formanden har et rådighedsbeløb til repræsentative formål. Brugte midler attesteres 
af formanden med angivelse af formålet og deltagende personer. 

Næstformanden har til opgave at varetage tilsynet med klubbens ansatte 
personale og herunder i samråd med administrationen eller på dennes opfordring 
tilse at ansat personale har optimale arbejdsbetingelser til gavn for en smidig og 
hurtig sagsbehandling. Næstformanden skal tilse, at der fra alle møder udarbejdes 
fyldestgørende referater af forhandlinger og afstemninger med angivelse af stemmer 
for/imod. Referater skal udføres fra og ved hjælp af daterede lydoptagelser. Referater 
og lydoptagelser skal arkiveres forsvarligt i aflåst gemme i klubhuset. Alle referater 
skal være tilgængelige i skrevet form for klubbens medlemmer senest 1 uge efter 
afholdte møder. Alle referater med personfølsomt indhold offentliggøres ikke eller kun 
i kort orienterende form. Næstformanden og/eller bestyrelsen kan uddelegere sekretær 
opgaver. I tilfælde af formandens forfald eller udeblivelse indtræder næstformanden i 
dennes sted med de deraf følgende forpligtelser. 

Kassererens opgave er i samarbejde med administrationen at indhente alle 
økonomiske relevante data og at orientere bestyrelsen om klubbens og havnens 
økonomiske status. Kassereren gennemgår sammen med administrationen, ekstern 
revisor og de kritiske revisorer  årsregnskabet, som sammen med det kommende års 
budget fremlægges på den ordinære generalforsamling med de kritiske revisorers 
påtegning/bemærkninger til godkendelse. Kassereren skal sammen med redaktøren af 
”Lynettenyt” søge Bladpuljen om tilskud.
                                                                                                                                                                                               
Havneudvalgsformanden har tilsyn med havnens vedligeholdelse og aktiviteter 
i tæt samarbejde med administrationen. Havneudvalgsformanden skal aflevere en 
skriftlig vedligeholdelses og aktivitetsliste til administrationen, som derefter skal 
planlægge nødvendige foranstaltninger til udførelse af opgaverne.
Havneudvalgsformanden følger sammen med administrationen løbende op på 
igangværende opgaver.

Klubhusformanden har tilsyn med klubbens bygninger og varetager sammen med 
administrationen de nødvendige tiltag for bygningernes vedligeholdelse og nødvendige 
fornyelser. 
Klubhusformanden varetager sammen med festudvalget indkøb, opdækning og 
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Ved stemmelighed, under afstemninger på bestyrelsesmøder, er formandens 
(næstformandens) stemme afgørende.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
Ved økonomiske dispositioner fra klubben checkkonto tegnes klubben af driftslederen 
op til �0.000 kr. Ved dispositioner fra klubbens driftskonti påtegnes disse af 
bogholderen eller driftslederen, samt kasseren eller formanden.
Udbetalinger via PBS må kun undtagelsesvis finde sted, og da kun til regulering af 
medlemdsbidrag, og efter forudgående godkendelse af kasseren.
Ved dipositoner fra klubbens øvrige konti tegnes klubben af formanden, næstformanden 
og kasseren i forening..
Bestyrelsen kan meddele prokura.
                                                                                                                                                                                                 

tilrettelæggelse af klubbens fastlagte arrangementer d.v.s Stander op, Stander ned, 
Juletræsfest (1. lørdag i december) og andre klubfester til fremme for klubbens sociale 
liv, gerne i samarbejde med klubbens øvrige udvalg.

Turudvalgsformanden har til opgave at arrangere tursejlads og lignende, 
herunder Pinsetur og Krebsetur for klubbens medlemmer, gerne i tæt samarbejde med 
kapsejladsudvalget, juniorudvalget, sejlerskolen og festudvalget.

Sejlerskoleformanden har ansvaret for skolens både og materiel samt vedligeholdelse 
for optimal udnyttelse og sikkerhed. Sejlerskolen planlægger og strukturerer 
sejlerskoleundervisningen og sejladser med skolens både. Sejlerskolen skal etablere 
et tæt samarbejde med juniorudvalget og kapsejladsudvalget til gavn for fremtidige 
sejlere.

Kapsejladsformanden har ansvaret for planlægning og gennemførelse af 
kapsejladser såvel internt som eksternt, samt at holde tæt kontakt og samarbejde med 
juniorudvalget og sejlerskolen.

Juniorlederen har ansvaret for udvalgets både og materiel samt vedligeholdelse for 
optimal ydelse og sikkerhed. Juniorlederen har ansvar for klubbens ungdomsarbejde 
som består af oplæring i maritime færdigheder indenfor sejlads samt godt sømandskab 
og deltagelse i fælles arrangementer. Juniorlederen skal i videst mulig omfang 
samarbejde med sejlerskolen og kapsejladsudvalget og foranledige opsøgende arbejde 
til gavn for juniorafdelingen og klubben.

§ 12. Konstituering – tegningsret (det nuværende)
Bestyrelsen------- konstituerer sig inden �4 dage efter generalforsamlingen på et 
bestyrelsesmøde med næstformand. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsor-
den.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer, 
hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. Ved beslutningsdygtig-
hed i sager om eksklusion gælder dog særlige bestemmelser vedrørende antallet af 
tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Har formanden forfald indtræder næstformanden i hans sted.

§12. Tegningsret  (ændringsforslag) (beløbet 30.000 kr. er ansat  for at undgå unødige 
renter ved langsommelig attestering fra udvalgsformænd) 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig hvis mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede 
her iblandt formanden eller næstformanden. Over bestyrelsens forhandlinger føres en 
protokol.
Administrationen kan i det daglige disponere for beløb op til kr. 30.000. Ved beløb 
herover tegnes disse af klubbens  formand  eller næstformand sammen med  kassereren. 
Ved disposition fra klubbens særlige konti tegnes disse af klubbens  formand eller 
næstformand sammen med kassereren. Under bestyrelsens ansvar kan der i særlige 
tilfælde gives prokura til tredje person. Udbetalinger via PBS må kun undtagelsesvis 
finde sted, og da kun til regulering af medlemdsbidrag, og efter forudgående 
godkendelse af kassereren.
Udgiftsbilag som er relateret til et af Sejlklubben Lynettens udvalg skal konteres af 
administrationen og attesteres af udvalgsformanden, der tillige skal angive formål og 
eventuelle deltageres navne på bilaget.

§ 13.  Regnskab (nuværende)
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 forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse 
og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

§ 13 Regnskab (ændringsforslag)
Klubbens regnskabsår er �. oktober til �0. september. Bestyrelsen skal inden ��. 
december afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. �0 september til 
revisorerne. 
Driftsregnskab, status og budget skal forelægges den ordinære generalforsamling til 
godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

§ 14.  Revision (det nuværende)
På den ordinære generalforsamling vælges for � år ad gangen en statsautoriseret 
revisor til at revidere regnskaberne. For � år ad gangen vælges blandt klubbens 
medlemmer herudover � kritisk revisor samt � revisorsuppleant.---- Revisorerne 
skal hvert år i december måned gennemgå resultatopgørelse og balance samt kon-
trollere, at beholdningerne er til stede. Resultatopgørelse og balance forsynes med--- 
revisorernes påtegning. De kritiske revisorer har alle med revisionsmæssige opgaver 
forbundne rettigheder.

§14. Revision (ændringsforslag)
På den ordinære generalforsamling vælges for � år ad gangen en statsautoriseret 
revisor til at revidere regnskaberne. For � år ad gangen vælges blandt klubbens 
medlemmer hvert år en kritisk revisor samt � revisorsuppleant. Disse revisorer skal 
hvert år i december måned gennemgå resultatopgørelse og balance samt kontrollere, 
at beholdningerne er til stede. Resultaterne og balancen forsynes med de kritiske 
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Regelsæt for kritisk revisor (uændret)
Bestyrelsen må ikke lægge hindringer i vejn 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 generalforsamling 
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 
revisionsprotokollen.
Den kritiske revisor får adgang til materiale om klubben ved at henvende sig på 
klubbens kontor. Alt materiale, som den kritiske revisor ønsker at revidere, skal 
fremskaffes i original tilstand, så vidt det er praktisk muligt. Den kritiske revisor kan 
medtage kopier af materiale til en nærmere gennemgang.
Den krtiske revisor skal i revisionsprotokollen få noteret hvilket materiale, der ved 
besøget er gennemgået og skal efterfølgende meddele sine konklusioner til kassereren 
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 samarbejdspartnere., 
men kan meddele sine iagttagelser direkte til klubbens statsautoriderede revisor. Den 
kritiske revisor kan ikke uden om bestyrelsen foranledige ændringer i forretningsgange 
eller iværksætte aktiviteter i klubregi. Bestyrelsesmødernes dagsorden bør indeholde 
et fast punkt, der angår gennemgang af revisionsprotokol.     

§ 15. Klubblad – Redaktør (de nugældende)
Klubben udgiver et klubblad med titlen “Lynettenyt”.--- Den ansvarshavende 
redaktør vælges af den ordinære generalforsamling for ét år ad gangen. Genvalg kan 
finde sted. Såfremt den ansvarshavende redaktør fratræder i løbet af en valgperiode, 
udpeger bestyrelsen en konstitueret ansvarshavende redaktør til at fungere i den 
resterende del af perioden.

§15. Klubblad – Redaktør (ændringsforslag)
Klubben udgiver et klubblad med titlen ”Lynettenyt” samt ejer domænerne lynetten. 
restaurantlynetten.dk og restaurantlynetten.com, hvis formål er at bringe meddelelser 
fra bestyrelsen og anden klubinformation samt annoncer, der er i overensstemmelse 
med klubben formål og vedtægter. Ovenstående er uafhængige organer og redigeres/
ledes kun af det på generalforsamlingen valgte medlem.
På den ordinære generalforsamling vælges blandt klubbens medlemmer for 1 år ad 
gangen
�. en ansvarshavende redaktør
�. en webmaster for de af klubben ejede domæner
�. en moderator for domænerne
Redaktør, webmaster og moderator kan nedsætte udvalg blandt medlemmerne.
Redaktør, webmaster og moderator - der kan være en og samme person - har adgang til 

revisorers påtegning. De kritiske revisorers har alle de med revisionsmæssige opgaver 
forbundne rettigheder.

à à

bestyrelsesmøder med taleret, men uden stemmeret. Genvalg til disse poster kan finde 
sted uden tidsbegrænsninger.
Såfremt en af disse fratræder i en valgperiode, kan bestyrelsen anmode et klubmedlem 
om at udføre funktionen i den resterende del af perioden.

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

§16. Vedtægtsændringer (ændringsforslag) (skal først behandles på en ekstra-
ordinære generalforsamling og et referat heraf skal derefter udsendes  til samtlige 
medlemmer og herefter skal det endeligt  godkendes på den ordinære generalforsamling) 
Demokratiet skal lov og tid til at virke.
Forslag til vedtægtsændringer skal først behandles og til afstemning på en 
ekstraordinær generalforsamling med kun dette ene punkt på dagsordenen. Såfremt 
mindst halvdelen af de afgivne stemmer er for forslagene, skal disse forelægges den 
førstkommende ordinære generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer 
skal være for en vedtagelse af forslagene.
                                                                                                                                                        
§ 17. Klubbens opløsning (uændret)
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt 
indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves, 
at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede 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 be-
slutningsdygtig, 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  (de nugældende)
Disse vedtægter afløser i deres helhed de ved stiftelsen af sejlklubben den �. april 
�975 vedtagne love med senere ændringer. Seneste ændringer omfatter § �� vedtaget 
på ekstraordinær generalforsamling den ��. maj �007.

§ 18 Ikrafttrædelse (ændringsforslag)
Disse vedtægter afløser i sin helhed de ved stiftelsen af Sejlklubben Lynetten den 3. 
april 1975 vedtagne love, vedtægter med senere ændringer.
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Medlemsgruppen

takker dig for din opmærksomhed, og håber at vi sammen kan få en mere social og 
dynamisk klub. Og husk så! Den korteste afstand mellem bestyrelse, personale og 

medlemmer er Smilet.

Kunsten at være bestyrelsesmedlem i Sejlklubben Lynetten er at sige, hvad alle ved,
i et sprog, som ingen forstår.

Det er om at presse et maksimum af ideer ind i et ninimum af ord.
Den der går mest til bunds i tingene, når hurtigst toppen.

Et kompromis er et forlig, hvor to parter får, hvad ingen af dem har ønsket.
Den der ler sidst, mangler ofte forstand.

På medlemsgruppens vegne:
Preben Pold.- 5167.   Erling Andreasen.- 1745.  25. januar 2010

  

Ændringsforslag til medlemsgruppens vedtægtsforslag:

Bestyrelsen foreslår hermed, at der blandt klubbens medlemmer nedsættes 
en bredt funderet arbejdsgruppe med det formål at gennemarbejde nuvæ-
rende vedtægter, fremlagte forslag til vedtægtsændringer og derefter frem-
komme med et samlet forslag til vedtægtsændringer.
Hvor der ikke kan opnås enighed, kan gruppen fremlægge flere alternative 
forslag.
Arbejdet skal være afsluttet inden næste ordinære generalforsamling.

Begrundelse:
Klubbens vedtægter trænger til fornyelse på en del områder.
Vedtægter har stor betydning for klubbens medlemmer og virke. 
Der er derfor vigtigt, at de ændrede vedtægter er bredt debatteret og funde-
ret i klubben.
Et sådant arbejde kan skabe større forståelse og respekt blandt klubbens 
medlemmer.

Som udgangspunkt kan gruppen bestå af medlemmer fra bestyrelsen, ”Med-
lemsgruppen”, men også andre der ønske at bidrage.

Bestyrelsen

På klubhusudvalgets vegne an-
moder Michael Toppenberg om 
generalforsamlingen bevilling af 
midler fra Renoveringsfonden til 
nedenstående. Der ønskes separat 
afstemning om hvert punkt. 

Begrundelse: En del af klubbens facilite-
ter er nedslidt og trænger til opdatering. 
For køkkenets vedkommende er der des-
uden et sundhedsmæssigt aspekt, idet 
Lynetten sandsynligvis vil få påbud om 
at holde lukket til forholdene er udbed-
ret.
• 50.000 kr. til fornyelse af udendørs 
møblement omkring klubhusene.
• �40.000 kr. til udskiftning af udslidt 
og forældet kølekapacitet, gulv i restau-
rant-køkkenet samt ændring af opva-
skefaciliteter.
• 50.000 til renovering af administrati-
onskontor, indkøb af kontormøbler og 
arkiveringsfaciliteter.
• 5.000 kr. til planlægning og udførelse 
af ny trappe fra Østterrasse til bro.
• �0.000 kr. til opsætning af borde og 
stole til brug for internetadgang foran 
administrationskontoret.

På klubhusudvalgets vegne anmo-
der Michael Toppenberg om ge-
neralforsamlingen bevilling til at 
benytte af årets overskud til ne-
denstående. Der ønskes separat af-
stemning om hvert punkt.

Begrundelse: Årets overskud kan med 
fordel anvendes til formål, der umiddel-
bart kommer alle medlemmer til gode. 
• 50.000 kr. til planlægning og afhol-
delse af større fælles søsikkerhedsar-
rangement med professionel deltagelse 
udefra.
• �0.000 kr. til indkøb og montage af 
kortlåse i Klubhus Øst.
• �0.000 kr. til indkøb og montage af 
kortlåse i Vestersøhus.
• �0.000 kr. til indkøb, montage og drift 
af hjertestarter i Vestersøhus.
• �0.000 kr. til opsætning nye vægge 
mellem badekabiner i Vestersøhus.
• �0.000 kr. til modernisering af skilt-
ning omkring klubhusene.

Bag om kapsejlads, for hvermand

Vi har elitesejlerne, der i toptunede 
sejlbåde drømmer om at hive medaljer 
hjem. Her er organisation, sponsor-
støtte og coaching. Men, os med mindre 
ambitioner sejler rundt i den båd, vi nu 
har, og mange af os synes også, at det er 
sjovt at sejle om kap. Og at vi får udfor-
dret vores sejlerkunnen af det. Men det 
at kapsejle er jo ikke bare lige, der skal 
jo laves aftaler! Hvordan strikker man 
det sammen?

Hvad nu?
For tiden snakkes 
om handikapsyste-
mer og deres pris. 
De færreste er be-
vidste om arten og 
omfanget af aktivi-
teter bagom kapsej-
lads for at vi kan sejle om kap menings-
fuldt. Der er en hel del mere, end det lige 
ser ud til.

(fortsat fra forrige side)
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Reglerne
De sidste �00 år har man bestræbt sig på 
at bruge de samme færdselsregler mel-
lem bådene på vandet, kapsejladsregler-
ne, samt om hvordan man udligner de 
enkelte bådes fart-potentiale således, at 
det ikke er bådenes, men besætninger-
nes kunnen, der bliver afgørende. 

I de senere år er kapsejladsreglerne 
blevet ens over hele verden, så alle sej-

lere taler nu samme sprog i den hense-
ende. Men det kommer ikke af sig selv, 
og ISAF, den internationale sejlunions-
forening, fører reglerne á jour (mindst) 
hvert fjerde år med de nødvendige juste-
ringer.

En sejlbåds fartpotentiale afhænger 
naturligvis af dens udformning og di-
mensioner, så det er helt individuelt for 
båden. Hvis det skal udlignes imellem 
bådene, skal man vide hvor hurtigt bå-
dene hver især er i stand til sejle banen 
rundt, så man kan tildele bådene deres 
individuelle handikap. Derfor har man 
gennem tiderne regnet på bådens skrog 
og sejl, så man fik den teoretiske sejltid 
pr. sømil. Aldeles præcist bliver det al-
drig, men moderne computerkapacitet 
muliggør, at vi nu taler om en præcision 

på bedre end 98%, når vi sammenligner 
bådtyperne. I Danmark har vi tradition 
for at tage bådforskellene alvorligt, og 
nu har vi Dansk Handikap (DH) syste-
met, der med mere end �500 brugere er 
blandt de mest brugte systemer overho-
vedet (IRC: Godt �000 for UK, Frankrig 
& Spanien, tilsammen!). Når du vil sejle 
kapsejlads med din båd skal dens dimen-
sioner derfor kendes af Dansk Sejlunion 
(DS), så dens handikap kan beregnes og 
offentliggøres. Den skal derfor måles af 
din klubmåler, spørg i kapsejladsudval-
get (se side �)..

DS
Klubberne har brug for at samarbejde 
på en række områder, og naturligvis 
om værktøjerne til kapsejlads. Med se-
kretariatet som paraply er der især tre 
udvalg, med frivillige sejlere med so-
lid erfaring. - Appel- og Regeludvalget 
sørger for, at kapsejladsreglerne kom-
mer på dansk, når ISAF justerer dem, 
og er overdommer, hvis en protestsag 
går i knude i klubberne. - Kapsejlads-
ledergruppen sørger for uddannelse i 
kapsejladsreglerne, af baneledere og 
medhjælpere, samt for protestdommere. 
Det er vigtigt, at disse folk har et så højt 
videns- og erfaringsniveau, at man klart 
mærker, at de er højkompetente, også på 
internationalt plan. Ikke alle klubberne 
har disse uddannede folk, så man må 
ofte låne hos hinanden. - Teknisk ud-
valg varetager forhold omkring bådene, 
klassebestemmelser, måling, handikap-
beregning, rådgivning mm, så de kan 
sammenlignes. Alene til DH systemet 
bruges mange hundrede (mest frivillige) 
timer årligt for at finpudse og tilføre den 
nyeste internationale professionelle vi-
den om hvordan en sejlbåd opfører sig.

Det går igennem som en rød tråd, at 
jo mere seriøsitet og gennemsigtighed i 
kapsejlads apparatet, jo bedre kan den 

almindelige sejler have tillid til, at de 
bagvedliggende komplicerede forhold 
også er i orden, så det bliver overskueligt 
og meningsfuldt at deltage i kapsejlads.

Dette fælles arbejde har naturligvis 
nogle driftsomkostninger, som brugerne 
må afholde. Derfor koster det fx et sejl-
knapsgebyr, når man får et nyt sejl såle-
des, at konkurrenterne kan se, at dets 
mål ER checket, og det koster et gebyr 
for at få beregnet bådens handikap. 

Med EDB og Internet hos alle er der 
ikke længere brug for et målebrev på 
papir. Man har længe kunnet se en båds 
mål og handikap på http://www.websej-
ler.dk, og på DS’ kommende general-for-
samling foreslås det at erstatte gebyret 
for målebrevet med et årligt licens gebyr 
for at aktivere bådens handikap. Simp-
lere og billigere.

Der har været protester imod må-
lebrevs gebyret, men et gebyr må der 
være, for ellers kan ovenstående akti-
viteter ikke opretholdes og fungere, og 
så kan vi godt glemme alt om kapsejlads 
for den almindelige sejler. I betragtning 
af, at de fleste skippere bruger mere end 
�0.000 kr. om året på det at have båd, 
kan man godt forstå, at der skal betales 
startpenge, så må en licens for at kunne 
sejle kapsejlads i et år vel godt koste, 
hvad der svarer til slidtagen på sejlene 
ved �0-�0 mils sejlads?

Derfor, kære sejler: 
Apparatet for kapsejlads er på plads, og 
det er godt og billigt. Brug det endeligt, 
til gavn og glæde for både dig og os an-
dre. Kapsejladsudvalget vil meget gerne 
hjælpe dig i gang.

Gunner Juul-Nyholm
Kapsejladsudvalget

Kapsejlerne
Det hele starter hos den enkelte sejler. 
Kapsejlads er kun meningsfuld, hvis 
man er enig om at følge de samme reg-
ler. Man skal derfor acceptere nogle reg-
ler og procedurer på forhånd. Man skal 
også have nogen til at hjælpe sig med 
banen, tidtagning mm., en god grund til 
at være medlem af en klub.

Klubben
Kapsejlads arrangeres normalt af en 
klub. Dens kapsejladsudvalg tilrette-
lægger en kapsejlads (i princippet også 
den lokale aftenmatch) ved at udpege 
en stævneleder, en baneleder og en 
protestdommer. Stævnelederen sørger 
for alt det praktiske på land med ind-
bydelse, det kontormæssige (bureauet), 
registrering af tilmeldinger, aftaler med 
alle indblandede, præmierne, og at det 
nødvendige materiel og dommerbåde 
er klar. Banelederen sørger for det, der 
skal foregå på vandet, dvs. sejlads- be-
stemmelserne, medhjælperne på dom-
mer- båden og gummibådene, lægger 
banen og styrer (især) starten og mål-
tagningen. Bureauet omsætter måltag-
ningstiderne til sejltider for den enkelte 
båd og skruer handikap på, så man får 
de korrigerede sejltider, dvs. præmieti-
den. Ude på banen kan der blive uenig-
hed om nogen overtræder reglerne, og 
en protesthøring bagefter i klubbens 
protestkomité ledet af en protestdom-
mer afgør så, om der er hold i sagen. Og 
SÅ kan der deles præmier ud! - Selv ved 
en lille lokal kapsejlads er der 6-8 men-
nesker (medhjælpere, officials) i sving, 
et weekend stævne kræver �0-�5, må-
ske �5 mand for at det kan lade sig gøre. 
Og en del materiel. Selvom folkene gør 
det frivilligt og uden betaling, er der om-
kostninger til materiellet og præmierne. 
Derfor er der naturligvis et startgebyr 
for hver båd, hvem skulle ellers betale?
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Sejlersæsonen står snart for døren; det er tid til forberedelserne for at få mest mu-
ligt ud af den. S/K Lynetten holder igen i foråret et kursus i kapsejladsreglerne, med 
fokus på reglerne imellem bådene på vandet.

Selv om du måske har nogen erfaring med kapsejlads, har du måske ikke helt styr 
på de finere punkter, og er måske heller ikke sikker på om du er up-to-date? Det 
gælder både gaster, og i særdeleshed skipper.

Har du ingen, eller kun lidt erfaring med kapsejlads, skulle du måske overveje at 
begynde på at kapsejle. Du lærer din båd meget bedre at kende, når du i trygge om-
givelser presser den noget mere end på ferieturen. Start med at deltage i aftenmat-
cherne, der jo også er træningssejladser, og oplev, hvorledes man kan lære af enkelt-
situationernes behov for overblik, og hvordan du får brug for at kende reglerne.

S/K Lynettens regelkursus foregår de fire første onsdagsaftener i marts, 
dvs d. 3/3,  10/3,  17/3 &  24/3-2010,  kl. 19:00-22:30 i vores klubhus Øst, Refs-
halevej 200, 1432 K.

Tilmelding på lynetten@mac.com, Emne: RRS, og helst senest d. 1/3. 
Anfør venligst Navn, Telefon og Sejlklub.

Vi kan kun være �5 på kurset, ellers går det ud over den dialogformede kursus-
form. Vi plejer at have deltagere fra hele Sjælland.

Der vil blive undervist i samme omfang og på grundlag af samme undervisnings-
materiale fra Dansk Sejlunion som DS’ kurser, og giver samme kompetence til at 
bestå en DS prøve via DS hjemmeside. Derfra kan man gå videre til DS kurser som 
baneledermedhjælper, baneleder og dommer.

Deltagelse i kurset koster �00 kr. (�00 kr for Lynette medlemmer). Man bør for-
syne sig med bogen med Kapsejladsreglerne �009-�0�� (��5 kr hos DS, eller hos os), 
og for den seriøse vil publikationen med DS regelkursus på DS hjemmeside (www.
sejlsport.dk -> Kapsejlads –> Regler) være en god støtte. Vi har printet nogle få 
eksemplarer (�50 kr.). – Underviserne er, for 6. gang, Bo Sørensen og Gunner Juul-
Nyholm, begge garvede kapsejlere, baneledere og dommere. 

Kursus i kapsejladsregler (Regelkursus)

Lad os få en konkret formåls-
paragraf
Jeg har gennemlæst og sammenlignet 
de nuværende vedtægter med de af be-
styrelsen foreslåede vedtægtsændringer, 
og jeg må straks sige, at det er et godt og 
vel gennemarbejdet stykke arbejde der 
er udført. Alle de ændringsforslag, der 
er fremlagt er tilpasninger til klubbens 
og havnens daglige drift, og som verden 
ser ud i dag, men der er én §, som jeg 
mener er en alvorlig ændring, og som jeg 
på det kraftigste må advare imod bliver 
ændret til den ordlyd, som bestyrelsen 
foreslår.

Begrundelsen for min skepsis er den, 
at jeg gennem tiden hvor jeg har været 
medlem af forskellige foreninger og ikke 
mindst den forening, som jeg i dag har 
meget med at gøre, hvor vi er ca. �4.000 
medlemmer, har set, at når en formåls-§ 
bliver ændret fra noget konkret til noget 
mere flydende, så går der kun et stykke 
tid før et udvalg ophører med at foretage 

sig noget og glider over i passivitet for 
derefter at dø helt hen, for der er jo in-
gen, der forlanger noget mere.

Jeg tror, at det er det, der vil ske, hvis 
§ �, klubbens formål, bliver ændret til 
at FREMME sejleruddannelsen, FREM-
ME junioruddannelsen, FREMME kap-
sejlads og FREMME tursejlads.

Hvis § � bliver ændret til det foreslå-
ede, er jeg sikker på, at det vil gå såle-
des, at de nævnte udvalg vil sygne hen 
og ophøre med at foretage sig noget og 
dermed vil klublivet også ophøre, for det 
er jo netop udvalgenes aktiviteter, der 
skaber liv i klubben.

Jeg synes, at man skal bibeholde § �, 
som en konkret formåls-§, hvor man 
tvinger udvalgene til at foretage sig no-
get således, at vi kan uddanne juniorer 
og voksne til at blive gode sejlere, og så 
må vi vel heller ikke glemme, at dem der 
har fået en uddannelse i en klub, bliver 
i klubben, idet de helt naturligt føler en 
hvis tilknytning til klubben og havnen. 
Der skal fortsat arrangeres kapsejladser 
og tursejladser, for kun derved kan vi få 
en levende klub, i stedet for en parke-
ringsplads for vore både.

Jeg kan så spørge mig selv og de øvrige 
tilstedeværende og ikke mindst bestyrel-
sen om man ønsker en aktiv og levedyg-
tig klub eller en klub, der langsomt vil 
sygne hen af mangel på aktiviteter, for 
hvis det er det sidste man ønsker – ja, så 
er vi godt på vej ved at vedtage ændrin-
gerne i § �.

Så derfor – lad os få en konkret for-
måls-§.

Tak.
Finn Hillerup Hansen

Medlems nr. 5184

Debatsiden
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der og brændte 
videre – og sluk-
kedes lige så 
pludselig som det 
kom… Der var 
en imponerende 
ildkraft i det røde 
blus – og det var 
imponerende at 
se, dels hvor kraf-
tigt det lyste, og 
dels hvor længe 
det varede…

Og så tænkte jeg lidt for mig selv, at 
det var da egentlig meget godt, at jeg 
stod lige dér med min bådshage – og de 4 
store ildslukkere jeg har i min båd…
 
Godt Nytår til Medlemmerne af sejl-
klubben Lynetten

Michael Toppenberg
Klubhusudvalgsformand

Bunden er nået - skuden 
synker

Jeg troede ikke der var mere der kunne 
undre eller forbavse mig i Sejlklubben 
Lynetten.

Men nu syntes jeg at vi har nået bun-
den, om hvordan man kan opfører sig 
som ansvarlig bestyrelse for vores sejl-
klub.

Vi har i de sidste mange år desværre 
haft bestyrelser af en meget svingende 
kvalitet, folk som har ladet sig op stille 
til bestyrelsen uden at have noget form 
for kompetence for dette arbejde, hvilket 
resultaterne - de få der er fremkommet 
viser, samt den store udskiftning der 
har været i bestyrelsen og personalet i 
de sidste par år. 

Men nu er bunden nået – hvad skal 
vores sejlklub med en Havnechef som 
bindeled mellem personalet og besty-
relsen som skrevet på vores Webside, 
en stilling der vil koste os medlemmer 
omkring 500.000kr årligt i personale 
omkostninger.

Det kan der kun være en årsag til 
– nemlig den berøringsangst vores be-
styrelser her på det sidste har vist, over-
for de problemer der altid vil opstå i en 
sejlklub som vores, med omkring ��00 
medlemmer.

Kan vores bestyrelse udenom gene-
ralforsamlingen pålægge medlemmer-
ne en så stor udgift, i mine øjne er det 
dybt økonomisk uansvarligt, hvem har 
beslutter dette samt hvem har stem for 
dette i bestyrelsen??

Har denne udgift til en Havnechef væ-
ret budgetteret i budgettet �009?

Hvad bliver det næste at vi skal have 
en Kommunikationschef til 500.000kr 
- så formanden kan kommunikere med 
sine udvalgsmedlemmer, personale og os 
menige medlemmer. 

Det havde måske været løsningen, 
så vi måske ikke havde haft den krise i 
junior-afdelingen, hvor formanden ikke 
engang svarede på de mails der blev 
sendt til ham i juniorsagen. 

Det er helt fantastisk at man som 
bestyrelsesformand ikke besvarer hen-
vendelser fra sit eget udvalgsmedlem, et 
medlem der nok er et af de få der har 
formået at få sin juniorafdeling til at 
fungerer. 

En formand der gang på gang har 
slået sig op på at være åben og medlems-
orienteret. 

Nu har man også indkaldt til en ved-
tægts generalforsamling, hvad der må-
ske ville være meget fornuftigt. Hvis 
man da ellers som bestyrelse overholdt 
de allerede givende vedtægter, og greb 
ind når disse bliver brudt - eller bare i 
det mindste støttede sit personale når 
disse prøvede at få vedtægterne over-
holdt.

Det kunne være at hvis bestyrelses-
medlemmerne satte sig ned og overve-
jede deres kompetence som bestyrel-
sesmedlem - samt om den form vores 
bestyrelse har i dag er den rigtige, at vi 
så kunne få en handlekraftig bestyrelse 
til at løse problemerne i havnen.

Det er sådan at man kan godt være 
en udmærket udvalgsformand - men det 
er ikke ens betydende med, at man kan 
tage stilling til f. eks bådhåndterings 
projekter eller andre drift og bygge tek-
niske spørgsmål som der skal tages stil-
ling til, i den form bestyrelsen har nu. 

Derfor skulle man måske have en 
havnedriftsbestyrelse, uden diverse ud-
valgsmedlemmer. 

Der måske for nogens vedkommende 
bare skulle holde sig til bankospil og fe-
ster. 

 Glædelig Jul……  Dette indlæg skulle 
have være i sidste nummer

Erik Greisbøl 4050   

Lynette Nyt udgivelsesplan
Fra flere sider er det blevet ønsket, at 
Lynette Nyt’s udgivelsesplan var al-
mindeligt kendt. Det kan være svært 
at efterkomme, da der kan være mange 
personlige opgaver, der også skal prio-
riteres. Så denne plan er med nogle be-
skedne forbehold, men jeg satser selvføl-
gelig på, at det kan lykkes.

Mvh. Redaktøren

Nr. Måned Deadline
� Januar �5/� �0�0
� Februar-marts 6/� �0�0
� April �0/4 �0�0
4 Maj 8/5 �0�0
5 Juni ��/6 �0�0
6 Juli-august 7/8 �0�0
7 September-oktober 9/�0 �0�0
8 November-december 9/�� �0�0

Nytårsaften skulle i år være lidt alter-
nativ, så min veninde og jeg stod kl. �4 i 
cockpittet på min båd og nød fyrværke-
riet over byen. Desværre kom de rigtig 

gode skud ikke 
højt nok op, så 
nydelsen var lidt 
begrænset fra 
vores ellers fine 
udsigt i Lynet-
ten. Kun Tivolis 
fyrværkeri havde 
tilsyneladende 
kraft nok til at 
komme op over 
tage og træer og 
var vældig impo-
nerende.

 Min veninde gik ned for at fylde glas-
sene igen, da jeg pludselig hæftede mig 
ved �-4 røde nødblus, der langsomt trak 
ned over byen. De kom tilsyneladende 
ikke fra Lynetten – de lå et godt stykke 
væk - og kunne ses i både vest- og sydlig 
retning.

 Med et hvæs blafrede endnu et rødt 
n ø d b l u s 
lige ned 
over hove-
det på mig 
og landede 
på vandet 
6-7 meter 
agter for 
min båd. 
Det blev 

ved man at brænde i vandet, det lyste 
overfladen op med et imponerende rødt 
skær – og blev bare ved og ved med at 
brænde. Det trak nu langsomt over mod 
bådene, så jeg tog bådshagen og klatrede 
over på nabobåden og skubbede blusset 
ud igen… Der lå det vel �0 – �0 sekun-

Nytårsblus i Lynetten
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Aktivitetskalenderen
2010

��/0� �0�0 Ordinær generalforsamling
0�/0� �0�0 Regelkursus starter
04/�� �0�0 Julebingo i Bestikket

Der er der adgang for samtlige medlemmer til
samtlige aktiviteter.

Husk generalforsamlingen!
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