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sesværdigt”.
Vi har modtaget indlæg fra et 

medlem til næste blad, og det er Ly-
netteNyt meget glad for. Er I andre 
derude, som har lyst til at berette om 
noget eller komme med gode ideer 
til, hvordan vi kan forbedre vores 
klub yderligere, hører vi gerne fra 
dig. Også fine ”snapshots” fra hav-
nen og tursejlads bringer vi gerne.

Nu vil undertegnede ud og pusle 
med sin træbåd. Vi ses derude.

Med venlig hilsen
Jacob Lefèvre

jl@lynettenyt.dk
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Velkommen til endnu et nyt 
nummer af LynetteNyt.  Flere 

opmærksomme læsere har tilkende-
givet deres positive tilbagemeldinger 
over det nye layout af Lynettenyt. 
Det har vi taget til os og har forbed-
ret formlen yderligere denne gang.

Der er mange ting at glæde sig 
over i denne tid. Herunder også 
vores nye terrasse, som det kan an-
befales at inspicere på egen hånd.  
Takket være glade ”lystarbejdere” er 
resultatet blev meget velykket.

Inden man begiver sig af sted, kan 
man jo passende tjekke restauratø-
rens menuplan, som er længere inde 
i bladet. På billedet ses han med 
redaktørens måltid. Yderst anbefalel-

Fra redaktøren

Havnen i fuld sving...
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Nyt fra administrationen
Pligtarbejde
I påsken var der fuld gang i pligtar-
bejdet. Vi fik sat gang i renovation af 
bro 8, der blev sat fortøjningsbøjler 
hele vejen rundt om broen, jeg for-

venter at vi starter udskiftning af 
brodækket den 8-9 maj.

Fortøjningsbroen ved ben-
zinstanderne blev taget 
ned, det var meningen at vi 
bare skulle udskifte dæk-
ket på broen, men det viste 
sig hurtigt, at hele kon-
struktionen var i så dårlig 
stand, at vi var nødsaget til 
og tage den helt ned. Der 
er nu blevet rammet pæle 

som fundament 
til den nye 
fortøjningsbro 
ved benzinstan-

derne. Jeg forventer at arbej-
det med genopbygningen af 
broen ved benzinstanderen 
påbegyndes den 8-9 maj.  
  
Vi havde også et hold, der 
var rundt på havnen for 
at samle affald op, der var 
rigtigt meget affald, som 
lå smidt over det hele, jeg op-
fordrer alle havnens brugere 
til at benytte affaldsspande 
og containere til øldåser og 
andet affald.  
   
Der var også gang i flere 
projekter i klubhuset og om-
rådet omkring klubhuset. Vi 

fik malet hallen i en dejlig lys farve, 
så det ser rent og indbydende ud, 

gangen ved toiletterne blev 
malet, og vi fik også malet i 
gangen uden for restauranten.
Der blev også lavet et nyt dæk 
på terrassen uden for restau-
ranten. Da vi kom i gang med 
at tage det gamle dæk op viste 
det sig, at tagpappen var i en 
så dårlig stand, at vi måtte 
brænde nyt tagpap på hvilket 
gjorde, at det tog lidt længere 
tid end forventet, men nu er 
det blevet rigtig godt. Der er 
også kommet nye møbler på 
terrassen, så jeg opfordrer alle 

til at gå en tur op og se, hvor 
flot det er blevet.  
   
Alle bænkene blev malet og 
fik træolie.

Vi blev ringet op af Lyngby 
Radio i påsken. Det viste sig, 
at en af bådene hjemmehø-

rende i havnen havde fået 
maskinproblemer, og den 
kunne ikke sejle hjem til 
Lynetten for egen kraft. Så 
måtte havnens personale 
starte Margrethe og sejle 
til undsætning. Det viste 
sig, at båden befandt sig 
på ydersiden af Flakfortet. 
Vi fik sat en slæbetrosse 
ombord på båden og bug-
serede den nødstedte båd 
ind til Lynetten igen. Ak-
tionen forløb uden nogen 

Havnechef Ole Nissen

En akrobatisk pligtarbejder

Der blev fejet for egen dør

Jeg vil male dagen ...

Hold fast hvor går det godt!

Her følger en lille opsummering af nogle af aktivite-
terne på havnen. Læs mere her i min faste klumme.

Glad pligtarbejder ved renovering af terrassen



� Lynettenyt/3 . april-maj 2010 �Lynettenyt/3 . april/maj 2010

Der er blevet rammet �9 pæle 
i havnen i den forgangne må-
ned.

Øvrigt
Der har være øvet hærværk på nogle 
brandslukkere på bro 2 og indbrud i 
en båd, hvor der blev stjålet forskel-
lige genstande og forsøgt indbrud i 
en anden båd.

Vi har valgt at opsige vores rengø-
ringsselskab, de stopper med rengø-
ring den �. maj 20�0.

form for dramatik.
Jeg vil lige benytte lejligheden til 

at opfordre alle bådejere til at opda-
tere telefonnummer på nabobådene, 
restauranten og havnekontoret og 
tage dem med ud at sejle, så I har en 
chance for at få hjælp, hvis I skulle 
komme i samme situation, det kan 
blive en dyr fornøjelse at blive hentet 
af en bugserbåd. 

 
I måneden havde vi endnu 
en aktion med Margrethe 
og Bananen. En tysk sejl-
båd mente ikke, det var 
nødvendigt at sejle på den 
rigtige side af bøjerne for 
at sejle hen til benzinstan-
derne!!!!! Det var det …. 
Havnens personale arbej-
dede i 2 timer for at få ham 
fri, han var en taknemme-
lig mand, da han var kom-
met fri, og selvfølig måtte 
han betale for den service.   
  

Vi beder venligst medlemmerne om at aflevere og afregne ud-
lånte bi-målere.

ÅRSMÆRKE skal afhentes og påsættes båden senest 15.5.2010

VI MANGLER stadigvæk at udlevere størstedelen af de nye med-
lemskort, så hvis du vil være sikker på at kunne benytte havnens 
faciliteter, bør du snarest afhente dit kort. 

HUSK som bådejer at medbringe forsikringspolice. Opdaterings- 
sedlen kan hentes på hjemmesiden og udfyldes på forhånd.

Når uheldet er ude er Lynetten 
på pletten ...

Kyndig personalehjælp til vildfaren tysker

Her er pælenedbankningsmaskinen

Tid til renovering af terrassen

Personale
Der er blevet ansat en servicemed-
arbejder, som skal stå for rengøring 
m.m. Hun starter den �. maj 20�0.

Vores nye havneassistent tiltræder 
også pr. � maj 20�0.

Jeg håber, at I vil tage godt imod 
dem begge.  
  
  
  
  
  

Det færdige resultat
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Formandens tale ved standerhejsning 2010
Overskriften skal tages med et vist 
forbehold. Når man gerne vil holde sin 
tale uden at skulle læse den op, så vil 
der altid være afvigelser, men dette var 
i hvert fald den tale, som jeg gerne ville 
have holdt:

Velkommen til standerhejsning 
i Lynetten. Standerhejsningen 

er stort set som en fødselsdag for 
klubben og for havnen, blot falder 
den ikke altid på den samme kalen-
derdag. For havnen må det så blive 
starten på den 32. sæson og altså 
vores fælles 32 års fødselsdag, en 
dejlig tanke for de fleste af os, der er 
over 32 år.  

En fødselsdag markerer altid star-
ten på noget nyt, noget lyst og for-
ventningsfuldt. For os bliver det løf-
tet om endnu en sejlsæson, der kan 
bringe alverdens forskellige oplevel-
ser, alt efter hvad man søger. Efter en 
lang og kold vinter har vi alle længe 
glædet os til at komme i gang. 

Personligt ser jeg også frem til at 
tage fat på en ny og anderledes sæ-
son på mange måder. 

Jeg har lovet andre og mig selv 
ikke at gøre dette til en ”mig-ting”, 
og jeg skal gøre det kort, men da det 
nu er første gang jeg står her, vil jeg 
lige løfte sløret for hvem og hvad jeg 
er. Jeg har været redaktør for Lynette 
Nyt i 3 år, men er ellers et ubeskrevet 
blad i Lynette-sammenhæng og som 
bådejer. Jeg sejlede en del med en 
nabo for over 20 år siden, men så har 
sejlerlivet ligget stille længe. I mel-
lemtiden har foreningslivet dog ikke 

ligget mig fjernt. Jeg har været aktiv 
campist i de fleste af årene og med-
lem af kredsbestyrelse, hovedbesty-
relse og forretningsudvalg i Dansk 
Camping Union. 

For kun 6 uger siden stillede jeg 
så op til posten som formand i Sejl-
klubben Lynetten og vandt, måske til 
alles overraskelse, æren. Jeg har in-
tentioner om at passe embedet med 
mest mulig ydmyghed og til glæde 
for den størst mulige andel af klub-
bens medlemmer. Jeg opfatter mig 
selv som en meget samarbejdsvil-
lig person, og jeg mener også at jeg 
er meget fleksibel, men jeg må dog 
sige, at jeg ikke agter at lade nogen 
køre rundt i manegen med hverken 
sejlklubben eller mig selv. 

Formandens tale ved standerhejsning 2010 Klubben har indtil nu altid kun-
net fungere uden mig og det har 
jeg stor forventning om, at den 
fortsat kan, så min indsats skal 
ikke være noget enestående, men 
jeg vil gerne have at min indsats 
skal være noget der får det bedste 
frem i hele klubben.

Det skal ske ved at bestyrelsen 
skal være en åben og dynamisk 
forsamling. Jeg har jo kendt en stor 
del af dem i de seneste 3 år og jeg 
ved at der ligger mange gode kræfter 
og viljer gemt i dem. En af de store 
glæder på den netop overståede or-
dinære generalforsamling var at der 
blev valgt:

En ny Junior-formand, Lars Vester-
gaard Christiansen
En ny Turudvalgsformand, Kaare 
V. Thomsen
En ny redaktør, Jacob Lefevre
2 nye suppleanter, Helge Henrik-
sen & Henrik Bo 

•

•

•
•

Vi har allerede set det første udspil 
fra Jacob og det varer ikke mange 
dage før de øvrige kaster sig over 
opgaverne.

Jeg vil også benytte lejligheden til 
at nævne de, som fortsatte fra den 
tidligere bestyrelse:

Sekretær og næstformand, Karin 
Jacobsen
Kasserer, Niels Bjørn Pedersen 
Kapsejladschef, Rahlf Nielsen
Klubhusformand, Michael Top-
penberg
Sejlerskolechef, Preben Pold
Havneudvalgsformand, Bjarne 
Carlsen

De fortjener alle respekt for det ar-
bejde de allerede har gjort og for det 
arbejde de er i gang med.

Bag de fleste af udvalgsformæn-
dene står der også dygtige og aktive 
udvalg og dem vil jeg tillade mig 
at takke over en kam, jeg kan ikke 
fremhæve den ene for de andre.

Vores nye restauratør tager nu hul 
på sin første hele sæson. Igennem 
en god del af 2009 lavede Rasmus 
Svensson og hans Tanja masser af 
veltillavet mad til både medlem-
mer og gæster. Man kunne og kan 
få både de gode basale retter og det 
mere nyskabende. I løbet af året har 
jeg, og andre, nydt flere helt sublime 

•

•
•
•

•
•

Formanden taler

Gæsterne lytter

Klubvimplen 
på plads



�0 Lynettenyt/3 . april-maj 2010 ��Lynettenyt/3 . april/maj 2010

retter, alt sammen baseret på helt 
friske råvarer og godt håndværk. 
Men jeg har da også haft den skuf-
felse at komme op til en overdådig 
lækker italiensk buffet, hvor der så 
kun var mødt 2-3 gæster op, og der 
var endda indkaldt levende musik. 
Vi får kun en god restaurant hvis vi 
støtter op om initiativerne.

”En beklagelig historik” stod der 

som indledende replik i et 
forslag til nye vedtægter. 
Selvom jeg ikke synes, at jeg 
kan tilslutte mig hverken 
udlægningen eller konklusi-
onen, som fulgte efter denne 
indledning, kan jeg ikke er-
klære mig uenig i selve den 
indledende bemærkning. 
Jeg var redaktør for Lynette 
Nyt i 3 år og jeg mener, at 
jeg fik lavet ca. 25 numre af 

bladet, … Og ikke én gang kunne jeg 
undgå at skulle lave ændringer på 
side 2, i det der i fagsproget kaldes 
”Kolofonen”. Det blev til en tilsyne-
ladende uendelig række af bestyrel-
sesmedlemmer, der skiftede poster 
eller helt forlod bestyrelsen og med-
arbejdere der af forskellige grunde 
forlod arbejdspladsen. Derfor er det 

en ekstraordinær stor fornøjelse at 
kunne fortælle, at arbejdsklimaet i 
bestyrelsen virker rigtigt rart og der 
er meget engagement at spore. 

På kontoret blæser også nogle 
gode vinde. Vores nye havnechef Ole 
Nissen er sømand og han kan også 
godt stå fast når der blæser en hård 
vind og der rejser sig en krap sø. 
Men Ole er også manden for en frisk, 
men venlig tone og jeg er ikke alene 
om at mene, at han leverer 
en god service til medlem-
merne.

Administrator Bo Sperling 
er ikke nogen ny person i 
havnen, han boede her fak-
tisk i forvejen, og han har 
allerede tidligere hjulpet 
med at sætte det tidligere 
personale i gang med at 
bruge edb-udstyret og edb-
systemerne. Vi var heldige, 
da Bo med meget kort varsel 
kunne springe ind og passe 
hele administrationen, da vi 
kom i knibe og jeg mener at 
vi kan være meget tilfredse 
med at Bo er blevet fast administra-
tor.

En ny havneassistent er på vej for 
at få gang i forårets bådhåndtering 
og vi ser frem til, at det kommer til 
at køre så meget efter en snor som 
overhovedet muligt.

I den netop forgangne påske var 
der indkaldt rigtigt mange pligtar-
bejdere og jeg har hørt fra flere sider 
at Michael og Bjarne gjorde en god 
indsats for at sætte gang i det gode 
humør og den gode samarbejdsånd. 
Hvis vi både kan have tilfredse 

ansatte, bestyrelsesmedlemmer og 
pligtarbejdere så tegner det godt for 
den kommende sæson. Vi har også 
brug for det, der er sat gang i rigtigt 
mange renoveringsprojekter og hvis 
man ikke har været her i et par uger/ 
måneder, så er der jo dele af klubben 
og havnen, som man slet ikke kan 
genkende.

Gode forberedelser er forud-
sætningen for en god afvikling af 

bådhåndteringen, f.eks. er det ved 
bådoptagningen en betingelse for en 
smidig afvikling at man får mærket 
de pladser af med afspærringsbånd 
som man vil bruge når man tager 
bådene op, i stedet for at både per-
sonalet og medlemmerne skal rende 
rundt og lede efter ejerne til biler, 
der holder på bådpladserne og som 
så tilmed ikke er afmærket med an-
givelse af mobilnummer i forruden.

Men nu er vi ikke på vej til at tage 
bådene op, tværtimod er der nu kun 
3 uger til samtlige både på forplad-

Hellers
www.Hellers.dk

BÅDTRANSPORT 
SØSÆTNING 

Det er Peter Heller, der kører bilen, så man kan altid 
få lidt kyndige råd og vejledning med på vejen. 
Se kalenderen på vores hjemmeside, hvornår han er 
i din havn. 

Datoer markeret med BLÅT er vi i LYNETTEN.
er der ingen af datoerne der passer i jeres 
kalender, finder Annette en dato der kan. 

SE OPDATERET KALENDER 
På vores hjemmeside 

WWW.HELLERS.DK

TIDSBESTILLING
Annette Lykke

20 23 19 78 
kran@hellers.dk

65000
Pris fra 

MAJ 2010

M T O T F L S
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- og der var også musik

Kø ved baren
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Ændrede priser på jollepladser
På grund af henvendelser fra flere medlemmer har bestyrelsen og hav-
neudvalget gennemgået disse priser, og de ændres derfor som følger 
pr. �. april 20�0:

 Kajak i stativ:  kr. 200,00
 Joller i stativ:  kr. 200,00
 Båd på jollevogn: kr. 4��,00
 Båd på autotrailer: kr. �.��8,00

Alle joller, kajakker og både skal mærkes med Lynette mærke – i mod-
sat fald bliver de fjernet fra havnens område.

På bestyrelsens vegne
Georg Niemann

Medlemmer til turudvalget
Turudvalget arrangerer sejlture for klubbens medlemmer. Uanset om 
du sejler i sejlbåd, motorbåd eller noget helt andet, kan du være med 
til at arrangere ture.

Du kan deltage i Turudvalget på flere måder, enten som fast medlem 
eller som hjælper ved et enkelt arrangement. På den måde bestem-
mer du selv omfanget af din deltagelse, og du kan deltage i og foreslå 
netop de ture, du har særlig interesse for.

Har du et godt forslag til en tur eller andet arrangement, er du også 
velkommen til at henvende dig.

Henvend dig til Turudvalgsformanden Kaare V. Thomsen, pr. e-mail 
kaare@kaarethomsen.dk eller på telefon ��293�4�.

Med venlig hilsen
Kaare V. Thomsen

Turudvalgsformand

sen også kaldet �. Maj-pladsen skal 
være søsat. Så om bare få dage plum-
per vi store og små både i vandet i 

en lind strøm og vi 
har for alvor taget hul 
på sejlsæsonen 20�0. 

Jeg annoncerede 
mit kandidatur til 
formandsposten 
med en vision om en 

”Venlig havn” og det vil jeg prøve 
at holde fast i. Det venlige falder i 3 
afdelinger:

Venlighed over for gæster
Venlighed indbyrdes
Venlighed over for vores fælles 
miljø

Jeg kan jo ikke gøre så meget alene, 
hvis jeg prøver at løfte opgaven 
uden hjælp, derfor satser jeg på i ste-
det at være dråben der sætter gang i 
ringene i vandet. Jeg prøver at med-

•
•
•

virke til det gode klima i bestyrelsen 
og i samarbejdet med kontoret. Hvis 
alt går efter planen, skulle det gerne 
medføre at udvalgsformændene og 
ledelsen på kontoret spreder den 
gode stemning i deres udvalg, hvil-
ket igen skulle sprede solen ud over 
medlemmer og medarbejdere.

Hvis det ikke lykkes første gang, 
springer vi op på hesten igen og star-
ter forfra!!!!

I øvrigt er venlighed ikke noget 
Lynetten har patent på. Dansk Sejl-
union har lanceret begrebet ”Ung-
domsvenlig sejlklub” og det var da 
nok noget vi burde stræbe efter.

Jeg har skrevet denne ”tale” til 
standerhejsningen, men jeg ved 
egentlig godt, at man ikke kan stå 
og læse en tale op, så måske er det 
ikke helt hvad jeg får sagt på den 
dejlige eftermiddag 10. april 2010, 

men så kan man senere læse ”talen” 
i Lynette Nyt og på klubbens ny-
renoverede hjemmeside. Og hvis så 
eftermiddagen bliver rigtig hyggelig, 
så kan forhåbentlig kun de færreste 
huske forskellene på det skrevne og 
det talte.

Om et lille øjeblik er klubben vært 
ved det traditionelle og obligatoriske 
Lynette Sæt. Det lyder så enkelt, men 
der opstod faktisk flere tilfælde af 
tvivl om hvad så et Lynette Sæt var, 

så med til referatet, vil jeg lige be-
kræfte at et Lynette Sæt er:

En bitter (evt. flere slags)
En kop kaffe

Men for ikke at skuffe nogen, så bli-
ver der også budt på en øl og nogle 
småkager og endda også sandwich i 
restauranten. 
I ønskes alle en fænomenal god sejl-
sæson 20�0.

Georg Niemann

•
•
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Dagens ret uge 19
Mandag:	 Kokkens	valg
Tirsdag:	 Kylling	i	thaikarry	m/kokosmælk	&	ris
Onsdag:	 Braiseret	nakkekam	m/timian	skysauce,	kartofler	&	grønt
Torsdag:	 Chili	con	carne	m/ris
Fredag:	 Dansk	bøf 	m/hvide	kartofler	&	agurkesalat
Lørdag:	 Bagt	mørksej	i	dildburreblanc	m/urter
Søndag:	 Rosastegt	kalvelever	med	bløde	løg,	hvide	kartofler,	flødesauce	og	agurkesalat

Dagens ret uge 20 
Mandag:	 Kokkens	valg
Tirsdag:	 Forloren	hare
Onsdag:	 Skipperlobescoves
Torsdag:	 Spaghetti	Cabonara
Fredag:	 Fiskefrikadeller	m/	kartofler	&	persillesauce
Lørdag:	 Ovnbagt	laks	m/stuvet	spinat	&	ris
Søndag:	 Krebinetter	m/stuvede	gulerødder

Dagens ret uge 21
Mandag:	 Kokkens	valg
Tirsdag:	 Medisterpølse	m/hvide	kartofler,	skysauce	&	rødkål
Onsdag:	 Glaceret	skinke	m/flødekartofler	og	grøn	salat
Torsdag:	 Mørbradgryde	m/mos
Fredag:	 Rødspættefilet	m/persillesauce
Lørdag:	 Skinkeschnitzel	m/paprikasauce	&	stegte	kartofler
Søndag:	 Lammefrikassé

Månedsplan for dagens ret
Dagens retkun

70,-

Åbningstider: Maj-juni-juli-aug. kl. 11-22
Ring og bestil bord på telefon 3296 0055

Restaurant Lynetten  .  Refshalevej 200  .  1432 København K  .  Tlf. 329� 00��  .  info@restaurantlynetten.com

Vi har Hansen Is
- kom ind og smag

God madog maritimstemningDagens ret uge 22
Mandag:	 Kokkens	valg
Tirsdag:	 Forloren	and	m/æbler,	svesker,	flødesauce	og	hvide	kartofler
Onsdag:	 Sprængt	kylling	med	peberrodssauce,	blomkål	og	ris
Torsdag:	 Spareribs	med	bagt	kartoffel,	hvidløgscreme	og	grøn	salat
Fredag:	 Stegt	lammebov	med	polenta	og	tomatsalat
Lørdag:	 Boller	i	selleri	med	ris
Søndag:	 Benløse	fugle

Dagens ret uge 23
Mandag:	 Kokkens	valg
Tirsdag:	 Kylling	i	cremet	flødesauce	med	svampe	og	fuldkornspasta
Onsdag:	 Lam	i	dild	med	rejer
Torsdag:	 Oksekødsboller	i	krydret	tomatsauce	med	pasta
Fredag:	 Chili	con	carne	med	cremefraiche	og	guacamole
Lørdag:	 Røget	pebermakrel	med	dildsauce	og	nye	kartofler
Søndag:	 Amagerkoteletter	med	kål	og	bouillonkartofler

Se vores nye hjemmeside: www.restaurantlynetten.com

Restauratør Rasmus Svensson
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Der er nogle af vores medlemmer, 
der har ytret ønske om at få un-

dervisning og oplæring i at sejle mo-
torbåd. Og da det faktisk er vigtigt at 
lære alt det praktiske fra bunden, og 
samtidig absolut ikke er en selvfølge 
at man kan manøvrere en større 
motorbåd, så vil vi gerne sørge for, 
at alle Jer der måtte have lyst, kan 
komme til at lære alt det I end måtte 
finde på at spørge om og naturlig-
vis få afprøvet sine færdigheder på 
vandet, med kyndig bistand fra et af 
vores medlemmer, der har sejlet det 
meste af sit liv.

Undervisning og sejlads kan enten 
foregå i egen båd, eller også kan vi 
”måske” låne klubbens, eller - hvis 
man ikke har båd endnu, men gerne 
vil være på forkant - så kan vi sejle 
i underviserens egen båd med to 
skrueaksler.

Praktisk undervisning 
i motorbådssejlads

Der vil ikke blive nogle fastlagte 
datoer for dette, men for alle Jer, der 
måtte være interesseret, vil det være 
muligt at skrive en mail til vores 
underviser Jan-Erik Messmann, som 
både er erhvervssejler og bådfører 
hos Canal Tours, og også er redaktør 
på Danmarks eneste tv-program 
om både og sejlsport, nemlig www.
baadogfritid.dk der sendes på DK4 
og ses af ca. 200.000 seere �-8 gange 
hvert år.

Der vil blive undervist i praktisk sej-
lads, at lægge til og gå fra i medvind 
og modvind, sejlads til bøje, MOB 
prøve, sømærker og lydsignaler, 
motorvedligehold og frostsikring før 
vinteroplagring, batteripleje, miljø, 
redningsmidler, radio o.m.m.

Kontakt Jan-Erik på:

Jan-erik@baadogfritid.dk

Den fra fjernsynet kendte
mediemand Jan-Erik Messmann

På grund af personlige omstæn-
digheder i januar var det mig 

ikke muligt at nå at få beretningen 
med i LynetteNyt inden deadline.
I stedet vil beretningen være at finde 
i referatet. 

Klubbens formål
Klubbens formål er at fremme med-
lemmernes sammenhold og kend-
skabet til sejlsporten og dens forsvar-
lige udøvelse ved bl.a.:

at drive sejlerskole
at drive juniorafdeling
at arrangere kapsejladser
at tilbyde medlemmerne havne-
plads med de hermed naturligt 
tilhørende faciliteter
at tilbyde turarrangementer

Ændringer i bestyrelsen i perioden
På det ekstraordinære bestyrelses-
møde 4. maj 2009 behandler vi forløb 
og hændelser i forbindelse med valg 
af ny forpagter til restauranten.
1. Suppleant Niels Pedersen træk-
ker sig samtidig med, at Klubhus-
udvalgsformand Erling Andreasen 
trækker sig.
Niels Pedersen skulle ellers have 
overtaget posten som Klubhusud-
valgsformand.
Michael Toppenberg overtager po-
sten som klubhusudvalgsformand.

•
•
•
•

•

Turudvalgs-
formand Søren 
Amtorp trækker 
sig, pr. e-mail, 
den 26-6-2009 efter en debat med 
redaktøren og erstattes midlertidigt 
af Michael Toppenberg.

Juniorleder Lena S. Andersen træk-
ker sig, pr. e-mail, den 2�-�-2009 
efter en maildebat med Michael Top-
penberg og erstattes midlertidigt af 
Preben Pold.
Lena skrev til formanden:
”Min tålmodighed ang. samarbejdet 
i de bestyrelser jeg har deltaget i, var 
tæt på opbrugt, da du trådte ind, du 
bliver så den der må betale prisen.
Dette er IKKE personligt på dig; men 
fordi det nu engang er dig der sidder 
i stolen.”

Jeg har fået oplyst af Tonny, for-
manden for Sundby Sejl, at Lena 
er blevet instruktør der. Jeg ønsker 
Lena alt muligt held og lykke og jeg 
ved, at hun altid har været meget 
glad for samarbejdet med Tonny, 
som tidligere var juniorleder i Sund-
by.

Beretninger om udvalgsarbejdet
I har alle haft mulighed for i Lynet-
teNyt at læse de forskellige udvalgs-
formænds udførlige beretninger om 
udvalgsarbejdet.

Den tidligere formands 
beretning for 2008/09
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Jeg vil benytte lejligheden til at om-
tale nogle få emner og begivenheder. 

Havn og Plads
Østmolen er næsten færdig og de ind-
købte flydebroer, som for øjeblikket 
benyttes til arbejdsbroer, skal senere 
benyttes til vaskebro.
Bro 8: Arbejdet med renovering af 
bro 8 er godt i gang på planlæg-
ningsstadiet og vedrørende indkøb 
af materialer.
Havnepladser: Flere, fra ventelisterne, 
har fået havneplads i løbet af pe-
rioden, og vi prioriterer at tildele 
pladser frem for, at man ligger på 
månedsleje.
Bådhåndtering
Kran: Det begynder at fungere, og 
personalet har ydet en stor indsats 
med god hjælp fra Helge, som skal 
have en særlig tak.

Juniorer
Afdelingen fungerede, indtil Lena 
”lukkede og slukkede” for aktivite-
terne den 2�-�-2009.
Siden har det været småt med akti-
viteterne og med opbakningen til at 
få aktiviteter i gang. Preben Pold har 
prøvet; men med ringe udbytte.
Lars Vestergaard Christiansen har 
siden meldt sig på banen som ny 
juniorleder og er senere udpeget af 
bestyrelsen som juniorkonsulent.
Lars Vestergaard Christiansen opstil-
ler som ny juniorleder.

Kapsejlads
Som altid en værdig repræsentant 
for klubben, med et godt arbejdende 
udvalg.

Sejlerskole
Igen i år har et stort antal elever del-
taget og bestået. Tillykke.

Klubhusudvalg og festudvalg
Udover Stander hejs og Stander hal 
har der ikke været den store aktivitet.
Klubhus Øst
Restaurant. Ny forpagter.
Klubhus Vest (Vestersøhus)
Bestyrelsen er ved at udfærdige leje-
kontrakter, som begrænser udlejnin-
gen af klubhuset.

Turudvalg
Pinseturen var en stor succes; men 
med få deltagere.
Carsten Ljungberg fortsætter som 
leder af Fartøjsberedskabet, og han 
opfordrer alle, som kunne have inte-
resse i at deltage, til at henvende sig 
til ham og gerne i aften. 

Sekretær og kasserer
Karin, som også er næstformand, 
og Bjørn har i perioden gjort en stor 
indsats, både inden for deres områ-
der og i personaleudvalget sammen 
med formanden, som har håndteret 
personalesager og den nye organi-
sation.

Erstatningssag fra Karsten Rindom
Den tidligere forpagter af restauran-
ten har rejst et erstatningskrav mod 
klubben på op til kr. ���.000.
Det har krævet en del ressourcer at 
finde overbevisende dokumentation 
samt en del møder med advokat.
Det er min overbevisning, at vi nu 
har en meget stærk sag, som vil blive  
afgjort i løbet af foråret.

GF 2009 beslutning om arbejde 
med et vedtægtsforslag
Besynderlig oplevelse
Et medlem af bestyrelsen har, af flere 
omgange, modarbejdet at bestyrel-
sen skulle udfærdige det forslag om 
vedtægtsændringer, som vi lovede 
på sidste GF.
Bestyrelsesmedlemmet har ikke 
ønsket at deltage i arbejdet og med-
delte, da vi var klar med forslaget, 
at han sammen med en hemmelig 
gruppe ville fremsætte et alternativt 
forslag.

Ext. GF i januar om vedtægtsforslag 
Uheldig trykning af materiale til 
Ekstraordinær generalforsamling.
Ved et sammentræf af uheldige om-
stændigheder blev et udkast, med 
formandens kommentarer, trykt til 
uddeling, i stedet for det endelige 
forslag, som også kunne læses på 
hjemmesiden.
Det medførte, på grund af den usik-
kerhed det gav forsamlingen, at jeg 
foreslog forsamlingen at afslutte 
mødet.
Bestyrelsen beklager naturligvis fej-
len og opfordrer alle interesserede til 
at deltage i det videre arbejde med at 
forny vore vedtægter.

LynetteWeb
Lige nu er Lynettens hjemmeside 
under genopbygning på grund af 
software opdateringer, hvilket er et 
større arbejde end ønsket.

LynetteNyt
LynetteNyt er klubbens - og ikke 
mindst medlemmernes - blad og et 

vigtigt talerør for bestyrelsen. 
LynetteNyt læses i klubber over hele 
landet, og for mange er det vores 
ansigt udad til.
Derfor er det også ærgerligt, at 
indlæg med udokumenterede på-
stande og beskyldninger, som ikke 
er behandlet i bestyrelsen, har været 
prioriterede.
Personligt foretrækker jeg, at med-
lemmerne, som ønsker ændringer, 
kommer med forslag til bestyrelsen. 
Som også flere medlemmer har gjort, 
og tak for det. 
Kritik, som blot går ud på at nedrak-
ke bestyrelsen eller andre medlem-
mer, gavner ikke klubben.

Tak til de mange medlemmer i ud-
valgene, i web- og bladredaktion, 
som moderator og i bestyrelsen, der 
har ydet et stort frivilligt arbejde til 
gavn for klubben.

Administrativ status
Kontor og administration
Bonna forlod os med udgangen af 
december. Tine er gået på barsel.
Havn og plads
Flemming blev sidste forår ansat 
som havneassistent. Havnechef  Ole 
Nissen blev ansat pr. 1-1-2010. Søren 
har indgået en aftrædelsesordning 
og stopper i løbet af foråret. Søren 
har generøst tilbudt at øse af sin me-
get store erfaring og viden. En stor 
tak til Søren.

Ny organisation
I nogle år har vi haft to ledere ansat, 
en i administrationen og en på havn 
og plads.
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Medlemmer pr. 1 oktober 2009 
I alt 1.148 aktive medlemmer. Til-
gang�44 - Afgang ��8

Forventninger
Vi er godt i gang med at opfylde 
budget 2009-20�0.
Bedre udnyttelse af vores bådhånd-
teringssystem.
Bedre udnyttelse af landplads.
Vedligeholdelse og reparation af 
broer, skure, El og anlæg.
Styrkelse af ledelse og planlægning 
af arbejdet på kontor, havn og plads.

En ny sæson ligger foran os, med 
forventninger om høj sol og fager 
vind. Jeg vil på bestyrelsens vegne 
takke jer alle for den sæson, som er 
gået, for den opbakning I har givet 
bestyrelsen samt ønske jer alle god 
vind fremover.
Tak

p.v.a. bestyrelsen
Kaare V. Thomsen

Det har ikke fungeret som ønsket, og 
derfor har bestyrelsen valgt at ændre 
organisationen. Bestyrelsen ønsker 
at styrke arbejdet på havn og plads 
samt ikke mindst bådhåndtering. I 
den nye organisation er der kun en 
leder, nemlig havnechefen.

Havnechef Ole Nissen vil deltage 
både i administrationen og på havn 
og plads. Bo Sperling er ny i admini-
strationen med kontorchefbeføjelser. 
Wagn og Flemming, Havneassisten-
ter. Søren, vil deltage i begrænset 
omfang. Tak til vore ansatte. 

Økonomisk status
Årets overskud kr. 800.48�. 
Foreningsformue kr. 1.388.161
Formue og hensættelser kr. 3.330.883

Tilmelding

Betaling

Program

Pinsetur den 22. og 23. majPinsetur den 22. og 23. maj 
 
Pinseturen går i år til en destination cirka en times sejlads, 4,5 mil, fra Sejl-
klubben Lynetten. Stedet er kendt for at der ofte er skyfrit, og således skulle 
muligheden for at se ”pinsesolen danse” være en hel del større her end andre 
steder. 
 
Program
I løbet af dagen udfører deltagerne forskellige aktiviteter, som leder hen mod 
aftenens grill-arrangement og fælles underholdning.
Søndag morgen, ved godt 4 tiden, går vi i samlet trop til destinationens høje-
ste punkt med god udsigt mod øst, hvor vi  forventer, at solen står op kl. 4:4�. 
Solopgangen nyder vi med en morgensang, lidt morgenbrød og en morgen-
bitter m.m.
Turudvalget bidrager til grill-arrangementet med kød, salat og bagte kartofler 
m.m., grillkul samt morgenbitter. Du skal selv medbringe drikkevarer og husk 
morgenbrød til om søndagen.

Alle aktiviteter foregår i det fri. Vi har ikke mulighed for at sidde indendørs. 
Havnepenge: mange har årskort til destinationen, ellers skal der betales hav-
nepenge. 
Skippermøde holdes på destinationen om lørdagen kl. 12:00. 
Det er således muligt at udvide turen ved afsejling om fredagen. 
Nærmere information fremsendes efter tilmelding. 
Tilmelding og betaling, senest �0. maj 20�0. 
 
Betaling
Betaling foretages på havnekontoret med angivelse af navn, medlemsnummer 
og kontaktadresse, gerne e-mail og telefonnummer. 
kr. �0,- pr. voksen medlem, ikke medlemmer kr. �00,-. Børn er gratis. 
 
Tilmelding 
Til  Kaare V. Thomsen, pr. e-mail kaare@kaarethomsen.dk eller på telefon 
��293�4� med angivelse af navn, medlemsnummer og kontaktadresse, gerne 
e-mail og telefonnummer.

Husk at opgive, hvor mange voksne og børn som deltager.

Alle tilmeldte får direkte besked fra Turudvalget umiddelbart efter tilmel-
dingsfristen, også såfremt turen aflyses.

Kaare V. Thomsen 
Turudvalgsformand
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Start hjertet
Sejlklubben Lynetten har fået en hjertestarter af Trygfonden. Sejlklub-
ben planlægger at købe yderligere en hjertestarter, således at der op-
sættes én i hvert klubhus.

Der vil blive arrangeret en række kurser, således at flest muligt lærer at 
betjene hjertestarteren. Læge Jens Kondrup, som er medlem af Lynet-
ten, uddanner interesserede medlemmer og er ankermand på appara-
tet.

De næste kurser er planlagt til: 
20. maj, 2. juni, 14. juni, 30. juni.

Alle dage �9-2� i Bestikket. 
Der kan maks være � deltagere per gang.

 
Tilmelding til Jens Kondrup på e-mail: kondrup@post4.tele.dk, eller 
mobil 404�0393, senest �4 dage før den ønskede kursusdag.

Hvis der melder sig flere end 6 personer til en bestemt dag, prioriteres 
efter havneplads og klubhus, således at der bliver uddannet medlem-
mer på alle broer og i begge klubhuse.
Oplys derfor pladsnummer og vanligt klubhus ved tilmelding.

Send også en tilmelding, hvis du 
ikke kan nogen af de anførte datoer 
- der vil løbende blive arrangeret 
flere kurser.

Havnens personale og restauratio-
nens personale har allerede været 
på kursus.
 

Hilsen Jens Kondrup

Deltagere:
Karin Jacobsen, sekretær (ref.)
Rahlf Nielsen, Kapsejlads
Bjarne Carlsen, Havn og Plads
Preben Pold, Sejlerskolen
Michael Toppenberg, Klubhusud-
valg
Niels Bjørn Pedersen, Kasserer
Georg Niemann, redaktør
Lars V Christiansen, konsulent Ju-
niorafdelingen
Jacob Lefevre, kasserersuppleant
Afbud fra:
Kaare V. Thomsen, formand

0. Godkendelse af dagsorden
Henvendelse fra advokat Jesper 
Koefoed vedrørende boet efter Pe-
ter Ramlau-Hansen blev optaget på 
dagsordnen som pkt. 3a.

1. Godkendelse af referat af besty-
relsesmøde den 4. januar 2010
Referat af mødet den 4. januar 20�0 
blev godkendt. 

2. Meddelelser
a. Personalesituationen
Onsdag den 2�. januar havde kasse-
rer Niels Bjørn Pedersen, havnechef 
Ole Nissen og næstformand Karin 
Jacobsen afholdt møde med Søren 
Schlichter vedrørende hans ansæt-
telsesforhold. Udkommet af mødet 

blev en fratrædelsesaftale, hvor Sø-
ren Schlichter fratræder med udgan-
gen af april 20�0. Tilgodehavende 
ferie og afspadsering afvikles i perio-
den. Arbejdsopgaver m.v. i perioden 
aftales med havnechefen.

Vedrørende besættelse af den ledige 
administrative stilling på kontoret 
blev det foreslået bestyrelsen at til-
byde stillingen til Bo Sperling under 
forudsætning af at man kan blive 
enige om vilkår. Bestyrelsen god-
kendte denne fremgangsmåde.

b. Restauranten
Bestyrelsen besluttede på møde den 
�. december, at restauratørens for-
pagtningsafgift for februar måned, 
hvor køkkenet er lukket på grund 
renovering, så det kan bringes i lov-
pligtig stand, fordeles ligeligt på 
årets øvrige måneder.

c. Katte i havnen – og deres efterla-
denskaber
Det offentliggøres i Lynettenyt, at 
kattefangeren vil blive tilkaldt og 
ikke mærkede katte indfanget.

3. Ordinær generalforsamling den 
23. februar 2010 
a. Behandling af rettidigt indsendte 
forslag

Referat af
bestyrelsesmøde
Onsdag den 27. januar 2010, kl. 19:00
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i. Forslag fra Georg Niemann vedrø-
rende rygning hvor offentligheden 
har adgang
ii. Forslag fra Carsten Ljungberg 
vedrørende rygning i Vestersøhus
iii. Forslag fra medlemsgruppen om 
vedtægtsændringsforslag til klub-
vedtægterne
iv. Forslag fra Boris Damsgaard om 
ændring af § � i havnevedtægterne
Bestyrelsen besluttede at fremsætte 
forslag om at nedsætte en vedtægts-
arbejdsgruppe.

b. Budget 2009/20�0 samt forslag fra 
udvalgene til særlige projekter finan-
sieret af renoveringsfonden
Karin kontakter Tommy Nordfalk 
med henblik på et møde inden ge-
neralforsamlingen. Sandsynligvis i 
uge �.

3a. Boet efter Peter Ramlau-Hansen
Advokat Jesper Koefoed har på veg-
ne af boet efter Peter Ramlau-Han-
sen rettet henvendelse til klubben 
vedrørende mulighed for overdra-
gelse af båd og lejemål på land til et 
ikke-medlem.
Bestyrelsen besluttede at tilskrive 
advokaten at båd og lejemål kan 
overdrages til et ikke-medlem på 
betingelse af at pågældende melder 
sig ind i sejlklubben og lejemålet på 
land til færdiggørelse af selvbygger-
projektet er gældende for � år fra nu.
 
4. Jollepladspriser – udsættes til 
næste møde.

5. Kontorets åbningstider
Havnechefens forslag til ændrede og 

udvidede åbningstider blev taget til 
efterretning. 

6. Økonomi og regnskab: Der var 
ingen bemærkninger til dette punkt.

7. Kort status fra udvalgene og re-
daktøren
Punktet blev udsat til næste møde.

8. Aktivitetsplan
a. Følgegruppe – havnens lokalplan 
– KT + BP
b. Evt. genforhandling af kontrakt 
med Københavns Havn – KT + KJa
c. Organisering af opkrævning af 
havnepenge - Rahlf
9. Evt. 
10. De næste møder er aftalt til:
Tirsdag den 23. februar kl. �9:00, 
Generalforsamling. 

Erik Mortensen
Kirstinehøj 25 B, 2770 Kastrup

TLF.: 32 58 47 47 . FAX: 32 58 47 35

· Bådkaleche

· Hynder

· Sprayhood

· Bompresenning

· Bøjler + beslag

Kastrup Strandpark 9, 2770 Kastrup, 32503017

Hellers
www.Hellers.dk

SUZUKI DF4 STANDARD

PÅHÆNGSMOTOR!

6.99500
SPAR 2.00000

Vejl. 8.99500

MOTORLÅS
Sikrer din motor for tyveri. 
Fås i 2 længder.

Fra
Pris 169 Kr.
Best. nr. 108710 

4 HK
4 taks motor med 
standard ben. 

Kastrup Strandpark 9, 2770 Kastrup, 32503017

Hellers
www.Hellers.dk

GUMMIBÅDE
Vi har et stort udvalg i oppustelige gummibåde i 
alle prisklasser. 

3.49500
ECO 230

Best. 101108

ECO BOAT 
En prisbillig serie med lameldørk

ECO 230
230 cm
Max pers. 2 / 284 kg
Max motor 4hk
Pris 3.495 Kr.
Best. nr. 101108

ECO 260
260 cm
Max pers. 3 / 393 kg
Max motor 7hk
Pris 4.195 Kr.
Best. nr. 101109
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Sammen med restauranten planlægger vi løbende en række ar-
rangementer, både musik, udendørs grill og almindelig under-
holdning.

.
22-23/0� Pinsetur ved turudvalget.
��-2�/0� Verdensmesterskab i fodbold. Arrangement i restaurant 
 og skipperstue.
23-06 Sct. Hans-arrangement. Udendørs grill, stort bål og
 laber havnejazz.
24-08 Måneskinskoncert.
21-10 Medlemsmøde med fællesspisning. Buffet fra restau-
 ranten til god pris.  
13-11 Standernedhaling. Buffet fra restauranten til god pris. 
04-�2 Julebanko med tilbud fra restauranten. 

Alle arrangementer bliver annonceret særskilt og i god tid.

Michael Toppenberg
Klubhusudvalgsformand

Aftenmatch hver tirsdag i perioden 27.4.-17.8.
Klubmesterskab hver tirsdag i perioden 24.8. til 14.9.
AmagerCup den 12. juni og 11. september

Aktivitetskalenderen

Kastrup Strandpark 9, 2770 Kastrup, 32503017

Hellers
www.Hellers.dk

NY FORBEDRET COELAN
Vi stolte af at kunne præsentere vores kunder 
for XtreemCoat. Sidste år oplevede vi, at 
Coelan valgte at lade deres primer, som vi 
kendte den, udgå af deres sortimentet. 
Vi har nu startet produktion og viderud-
vikling af Coelan Boat Coating og lancerer 
den her under navnene XtreemCoat og 

XtreemPrime.

WORKSHOP
Vi glæder os til igen 
at kunne afholde 
vores populære 
kurser og få gang i 
nye projekter med 
vores XtreemCoat.

Kastrup Strandpark 9, 2770 Kastrup, 32503017

Hellers
www.Hellers.dk

REDNINGSFLÅDER
- SIKKERHED OG SERVICE!

5.99500
Priser fra

-Det er vildt!

Gummiflåder fremstillet i butyl gummi. 
Håndlimet, med thermobund og IORC-nødpakke.
Seagoflåderne kan serviceres både i jylland og på sjælland samt 
i Sverige, Norge, England, Tyskland og mange andre lande i hele 
verden! 

Danmarks 
bedste priser
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