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Kontorets åbningstider
Mandag - fredag
kl. 08.30-11.00

Torsdag desuden
kl. 16.00-19.00

Lørdag kl. 09.00-13.00
Søndag lukket

Havnechef Ole Nissen

Her følger en opsummering af nogle af aktiviteterne 
på havnen. Læs mere her i min faste klumme.

Nyt fra administrationen

Nye medlemsvenlige åbningstider 
pr. 1. april 2011
Mandag-fredag  08.�0 – ��.00
Torsdag  �6.00 – �9.00
Lørdag  09.00 – ��.00

Søsætning
Mandage, onsdage fra kl 8.�0-�5.�0 
og fredage fra kl 8.�0-�4.�0 fra nu af.
Lørdage fra den 9.4-4.6 kl 8.�0-�5.�0.

Søsætning i Påsken: Skærtorsdag 
og Påskesøndag kl 8.�0-�5.�0 (hvis 
de � dage bliver fyldt helt ud, åbnes 
der for lørdagstider).

Bestilt søsætning skal være betalt 
senest dagen før på kontoret og 
kvittering skal fremvises til havne-
personalet.

Der er kommet påbud om, at der 
skal bæres hjelm, så længe båden 
hænger i stropperne. Hjelmene 
stilles til rådighed af klubben.

Hvis ikke båden er klar til aftalt 
tidspunkt eller betaling mangler, 
kommer du bagerst i køen, med 
risiko for at søsætningen bliver udsat 
til en anden dag.

Medlemmer med eget stativ skal 
sikre sig, at båden er klar til afhent-
ning med klubbens materiel – det vil 
sige at eget stativ skal være afmon-
teret og erstattet af klubbens bukke. 
Disse kan afhentes på Østmolen ved 

søjlekranen og skal stilles tilbage 
umiddelbart efter endt brug.

Senest 2 dage efter søsætning skal 
eget stativ være væk fra pladsen, 
ellers foretages dette af personalet 
for ejerens regning og risiko.

Egne stativer, uanset hvilken plads 
der har været benyttet i vinteren, 
skal placeres på syddæmningen af 
hensyn til renovering af pladserne.

Flytning af stativ ved hjælp af 
klubbens traktor
Der er kommet påbud om, at kranen 
på traktoren kun må benyttes til 
af- og pålæsning af stativer – dvs. 
fra jord til påhængsvogn (altså må 
du ikke længere køre med det hæn-
gende i kranen).
 

Formanden går forrest med forårs-
klargøringen

www.lynetten.dk
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Ledige El-standere
Vi har ledige 10 amp El-stik på bro-
erne �, �, 4, 5, 6, 8 og 9.

Disse sælges efter først til mølle 
princippet for et indskud på kr. 
2.000,- samt fremtidig afregning efter 
forbrug.

Årsmærker samt Frihavnsmærker
Årsmærker kan afhentes på kontoret 
i åbningstiden 
Frihavnsmærker kan købes på kon-
toret i åbningstiden – pris kr. �0,-.

Medlemskort
Kan hentes i kontorets åbningstid, 
samt  de dage i påsken, hvor der er 
søsætning. 
Du kan lette ekspeditionen ved på 
forhånd at have udfyldt skemaet 
– kan hentes på hjemmesiden under 

Havnekontor/indmeldelse m.v. 
Husk som bådejer at medbringe 
kopi af forsikringspapir samt evt. 
kopi af partshaverkontrakt.

Pligtarbejde
DET ER DIN EGEN PLIGT AT 
SØRGE FOR, AT DU FÅR AF-
VIKLET DINE TIMER RETTIDIGT

Du kan afvikle timerne i samtlige 
weekender frem til slutningen af 
juni måned, samt alle påskedagene 
– husk af hensyn til vores planlæg-
ning at tilmelde dig senest 14 dage 
før.

Der er masser af opgaver – disse 
kan du få besked om ved henven-
delse på kontoret.

Der er nu fremsendt fakturaer til 
de medlemmer – der trods skriftlig 
indkaldelse i januar måned - enten 
ikke reagerede eller udeblev trods 
tilmelding. Fakturaen er på 20 timer 
á kr �00,-.

Siden sidst
Den koldeste vinter i mange år satte 
naturligvis også sit præg på havnen 
– hele havnen inklusive yderhavnen 
frøs til i flere omgange, sneen 
væltede ned og vanskeliggjorde 
det daglige arbejde, meget af tiden 

er gået med at rydde sne, salte og 
ikke mindst holde øje med bådene i 
vandet.

Vi har haft 4 både, der havde brug 
for nødpumpe assistance, en række 
bådejere måtte vi kontakte, da der 
var risiko for eventuelle faresitu-
ationer.

Vi har samtidig renoveret bade-
værelserne i Vestersøhus, sådan så 
de nu fremstår i en tidssvarende 
stand, bl. andet med mulighed for 
aflåsning.

Bro 8 er nu færdigrenoveret, på de 
øvrige broer er dårlige brædder nu 
udskiftet, dette kommer tilsvarende 
at ske på landfæstet.

Der påbegyndes udskiftning af 
rådne sveller langs landfæstet, i det 
omfang det er muligt at skaffe ”nye” 
sveller.

Der er sat nyt hegn op om Vester-
søhus, da det gamle væltede i den 
nylige storm.

Nye bådmotorer til juniorafdelin-
gens følgebåde er indkøbt i henhold 
til GF beslutningen.

Kommende projekter
Bådramperne ved Juniorafdelingen 
skal udskiftes grundet råd.

Brændstoftankene bliver udskiftet 
ultimo marts måned, grundet nye 
miljøkrav, i den forbindelse vil det 
ikke være muligt at tanke – tids-
punktet annonceres på hjemme-
siden.

På grund af det langvarige kolde 
vejr var det desværre ikke muligt 
at renovere standermasten inden 
standerhejsning – det vil i stedet ske 
i løbet af foråret.

Samtlige landpladsområder skal 
renoveres med udlægning af ny 
belægning. Dette kan medføre gener 
for de medlemmer, der har båden 
”fast fortøjet” på land, men de vil 
blive kontaktet i god tid, så det kan 
foregå så smidigt som muligt.

Ubenyttede stativer på D-pladsen 
(bag værftet) skal flyttes til sydmo-
len.

Den endelige tidsramme kendes 
endnu ikke

Vi ser frem til den snarlige sejlsæ-
sons begyndelse med mere aktivitet 
på havnen.

Med venlig hilsen 
Personalet

Prisen for søsætning for medlemmer med fast havneplads er kr 165,00.
For øvrige er prisen i henhold til nedenstående.

Medlemmer uden fast plads (pr. løft)                       Pris
0-4 tons kr. 485,-
5-6 tons kr. 59�,-
7-9 tons kr. 9��,-
�0-�4 tons kr. �.6��,-
�5-�0 tons kr. �.�7�,-
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Gode venner og sejlkammerater… 
I har igen i år valgt mig som klub-
husformand – og helt uden modkan-
didat. Det tolker jeg som et tydeligt 
signal om, at kursen er rigtig - så 
inden dette forrygende valg stiger 
mig helt til hovedet, vil jeg huske 
at takke jer og gøre en aktiv indsats 
som de forgående år. I har valgt mig 
med akklamation og klapsalver – og 
det giver en rigtig dejlig motivation 
til at kæmpe med tingene. 

At være medlem af en klub med-
fører efter min mening at man ac-
cepterer at være solidarisk med 
andre. Man ser en åbenbar fordel i at 
være fælles om en række faciliteter, 
der fremmer den livsstil, den sociale 
ramme og hobby som man har... Det 
er det, der er den klassiske grundide 

Klubforståelse

i en klub – man gør noget sammen… 
Vi har i Sejlklubben Lynetten 

gentagne diskussioner om fordeling 
af de fælles goder vi ejer. Vi har i 
fællesskab en række gode faciliteter, 
vi har klubhuse, bedding, kran og 
restaurant – men vi kævles i en uen-
delighed om hvem, der egentlig skal 
betale for tingene. 

Hvad kranen angår, er der en ten-
dens til at man synes, at de konkrete 
brugere selv skal bære omkostnin-
gerne – det synes man, selvom den 
ejes i fællesskab… 

Hvad restauranten angår, er der en 
tendens til at man synes, at omkost-
ningerne bør deles ud på alle, så 
prisen kan sænkes – det synes man, 
selvom den ejes i fællesskab… 

Det må i sandhed siges at være to 

  
modsatrettede tendenser… 

Jeg er personligt fortaler for det 
solidariske princip – at de ting vi har 
i fællesskab kommer fællesskabet til 
gode. Det betyder konkret, at selvom 
jeg kun har brug for at komme på 
land hvert andet år, så betaler jeg 
gladelig min promille-del af kranen 
og er ikke bekymret over, at andre 
måske har behov for at komme op 
et par gange om året… Det kunne 
jo nemt blive mig selv, hvis der går 
en ventil eller skruen falder af… Det 
betyder også, at når vi har en restau-
rant, så betaler jeg gladeligt min pro-
mille-del, så jeg i en kneben situation 
kan gå op og få et godt og billigt 
måltid mad i rigtig høj kvalitet… 

Jeg synes ikke det er specielt 
solidarisk at forlange et verdenshi-
storisk lavt kontingent til fordel for 
en brugerbetaling. Den tankegang 
er ikke solidarisk – den er vældig 
egoistisk… Det er en tankegang, 
der er meget fremme i tiden, både 
socialt og politisk – men jeg synes 
at vi burde holde os for gode til at 
hoppe med på vognen… Jeg synes, 
at vi skal huske, at vi er medlemmer 
af landets største sejlklub, og at vi i 
tidernes morgen selv gravede hul-
let – og dengang var vi altså meget 
solidariske! 

Brugerbetaling på de fælles faci-
liteter medfører at grundideen i 

klubben er væk – så 
kunne skuden lige så 
godt ligge i Tuborg 
havn… 

Michael Toppenberg 
Klubhusformand 

· Bådkaleche

· Hynder

· Sprayhood

· Bompresenning

· Bøjler + beslag
Erik Mortensen

Kirstinehøj 25 B, 2770 Kastrup

Tlf. 32 58 47 47
im@imsadelmager.dk
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Sejlerskolens sommerprogram 2011
Lørdag d. 2. april  Afsluttende prøver for Navigations holdet (Bestikket)
Weekend 9-�0. april Klargøring af skolebådene. (Ved depotet)
Weekend �6-�7. april Klargøring af skolebådene. (Ved depotet og i havnen)
Uge 18 (2. maj)  Praktisk sejlads begynder
Lørdag 14. maj  Afsluttende prøver for Yachtskipper 3 (Bestikket)
Weekend 1-3. juli  Sejlerskolen deltager i ”Sjælland Rundt”  (*)
19-21. august  Sejlerskolens store sommertur.
Weekend 17-18. sept. Weekendtur med natsejlads
Uge 36 (5. september) Tilmelding til vinterens kurser.
�.oktober  Delprøve til Duelighedsbevis i praktisk sejlads
   (Søndag d. �. oktober er reservedag)
Weekend 15-16. oktober Afrigning af skolebådene og skolefest.

(*) Sejlerskolens IF´r ”Feline” udrustes til denne kapsejlads. Bemandingen skal være en 
af skolens instruktører og 3 gaster med Duelighedsbevis. Båden skal være klar i Hel-
singør fredag d.1. Juli om formiddagen. Sejladsen skydes af søndag d. 3. juli kl. 22.00. 
Skulle der være stor tilslutning sejler vi med en større båd, hvor der vil være plads til 
5 gaster. De 2 ekstra pladser kan evt. med instruktør anbefaling besættes af 2 elever 
uden Duelighedsbevis.
Tilmelding og information følger senere. God fornøjelse

Sejlerskole udvalget
Mail: pold@pbhome.dk
Tlf:    5� 860 7�4

Preben Pold
Skolechef
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Åbningstider fra 1. april 2011 
Alle dage 11:00 til 22:00 (køkken til 21:00)

Selskaber 
Der er åbent for selskaber i og ud af huset året rundt, se hjemmeside for 

menu www.restaurantlynetten.com eller kontakt tlf:  32960055. – På gensyn.

Kom og hør om det frivillige redningsarbejde. Søredningstjenesten er 
vidt udbredt i Sverige og Norge, men i Danmark er der indtil nu kun 
oprettet lokale afdelinger i Helsingør, Lynæs, Kerteminde og Rud-
købing.  Spørgsmålet er om der er interesse blandt Lynettens medlem-
mer og andre for at deltage i en ny afdeling?

Dansk Søredningsselskab har til formål at assistere bådejere, der har 
behov for hjælp i ikke-livstruende situationer på søen. Det kan fx. dreje 
sig om grundstødninger, motorstop, havareret rig og lignende. Der kan 
ofte være tale om situationer, som kan udvikle sig i livstruende retning 
hvis der ikke ydes hjælp i tide - derfor kaldes det også for forebyggen-
de søredning. 

Det frivillige arbejde støttes af fonde og medlemmer i hele landet. Se 
evt. dsrs.dk. Der ikke nogle specielle krav til deltagelse, men der vil 
være rig lejlighed til øvelser, dygtiggørelse og hyggeligt samvær! 

Gæster: Ole Lyngenbo, Dansk Søredningstjeneste i Helsingør og Steen 
Wintlev, Dansk Sejlunion.

Mvh Lars Vestergaard Christiansen

Møde om redningsstation i Lynetten:

Skal Øresunds første danske
redningsstation være i Lynetten?
Torsdag den 7. april kl. 19:00 i Bestikket

Restaurant Lynetten  .  Refshalevej 200  .  1432 København K  .  Tlf. 3296 0055  
info@restaurantlynetten.com
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Af Michael Toppen-
berg
Festudvalgs- og Klub-
husudvalgsformand

Tidens tand har med 
vanlig kraft ramt 
klubbens faciliteter. 

Vi har i mange år - og af mange 
forskellige årsager holdt igen med 
vedligeholdelse og er derfor havnet 
i den situation, at der nu ligger 
adskillige påtrængende vedligehold-
elsesarbejder foran os. For at få et 
kvalificeret overblik har jeg etableret 
en meget kompetent arbejdsgruppe 
– sammensat af tunge bygning-
stekniske fagfolk, der alle aftjener 
pligtarbejdstimer - til at udarbejde 
en komplet og detaljeret vedlige-
holdelsesplan for klubbens huse. 
Det bliver et fantastisk godt værktøj, 
som administrationen kan bruge til 

at forberede og udføre de løbende 
vedligeholdelsesarbejder med. Vi 
vil få overblik over den kortsigtede 
vedligeholdelse – altså ”her og nu 
opgaverne” - samt den langsigtede, 
der måske er mere investeringskræ-
vende – og på den måde dannes der 
et langt bedre budgetteringsgrund-
lag for klubbens administration og 
bestyrelse.

 Forskellige forhold har gjort at 
vores ”husorden” ikke har været 
passende afstemt med virkelig-
heden. Vi har givet Vestersøhus 
rygerstatus, ændrede åbningstider 
i restauranten og har indført elek-
troniske kortlåse på alle vigtige 
adgangsdøre - og derfor har det 
været nødvendigt at harmonisere 
vores generelle husorden, der nu er 
ophængt i klubben.

 Klubhus Øst har fået en større 
omgang det sidste år. Vi har fær-

Årsberetning 2010 for klubhusene diggjort arbejdet med at renovere 
restaurantens køkken, så vi nu har 
et professionelt ”state of the art” 
produktionskøkken, som enhver 
restauratør må misunde os. Dækket 
på balkonen er udskiftet og ser rigtig 
godt ud – vi har købt nye møbler til 
den udendørs servering og det giver 
et harmonisk udseende til den hårdt 
trængte bygning. Indendørs er huset 
blevet malet og i foyeren har jeg fået 
opsat store planter, der tilsammen 
giver et pænt og anstændigt indtryk, 
når man ankommer til klubbens 
administration.

 Der er stadig penge tilbage af 
sidste års udendørs møbelbevilling 
– og pengene til renovering af trap-
pen er heller ikke brugt, da det viste 
sig, at vi måske havde behov for en 
mere gennemgribende plan omkring 
terrassen – noget jeg stadig arbejder 
på og som kræver både tid og tanke 
– og dermed penge… 

 Kaj Gøtsche påtog sig en stor 
opgave med at male trappen op til 

første sal – den er blevet rigtig flot 
og spiller nu elegant sammen med 
husets øvrige design. Tilbage står 
også at modernisere vores skiltning, 
som vi allerede har bevilliget beløb 
til, men som igen kræver at indgå i 
en sammenhæng.

 Jeg bad ved sidste generalforsam-
ling om penge til at udbedre bruse-
kabinerne i Vestersøhus – men det 
har vist sig, at vi opnår en langt 
bedre løsning ved at forstørre selve 
bruserummene. Teknikerne, der 
har kigget på opgaven, mener, at vi 
også bør se kritisk på den bærende 
konstruktion - og det arbejder vi 
på i øjeblikket. Når vi alligevel 
tager grundigt fat på baderummene 
bringer vi dem generelt op til dagens 
standard, så vi kan være dem orden-
ligt bekendt.

 Ved årets standerophal havde vi 
nogle fantastiske unge musikere til 
at spille – det blev en kæmpe succes 
- og  de spillede adskillige gange hen 
over sommeren. Det er mit indtryk, 
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at alle var glade for de oplevelser 
– og de positive tilbagemeldinger er 
ganske mange. Til Sct. Hans kom der 
over hundrede til klubbens Grill-
Buffet og hørte fin Jazz – og vi kunne 
endda opleve Georg Niemann synge 
for på de gamle nationalromantiske 
klassikere – i fuldstændig ædru 
tilstand.

 En nyskabelse for nogle – en 
genoptagelse for andre - var årets 
bankospil, der trak masser af med-
lemmer. Jan Messmann havde igen 
gjort et kæmpe arbejde med at stable 
det på benene og skabte et godt 
arrangement, der ud over dejlige 
præmier og en god dag kastede et 
godt overskud af sig. Det finansiere 
vi de kommende års bankospil med, 
for det er et godt princip, at arrange-
menterne kan hvile i sig selv. Rigtig 
mange havde en god dag og bar 
bunker af gode præmier med hjem.

 Juletræsfesten er til klubhus-
formandens store skræk kommet 
tilbage. Jørgen Beiter og en aktiv 
gruppe tog initiativ til at arrangere 
en kæmpe Juletræsfest med rigtig 
mange deltagere – julemand, der 
kom sejlende, juletræ – gaver til 
børnene og lykke til forældre i flere 
generationer, så alt var som det ple-
jer - og stor respekt og glæde for det.

 Nu er det jo sådan at intet kom-
mer af intet – så mennesker, der kan 
skabe store succeser: Jan Messmann 
og Jørgen Beiter - er derfor med 
hver sit speciale øjeblikkeligt tvangs-
optaget i Festudvalget, hvor de frem-
over vil varetage både bankospil og 
juletræsfester.

 Vi holder restauranten lukket 

www.dialogtransport.dk

Bådtransport
Kranservice
Lagerhotel

•
•
•

Ring tlf. 2166 0269
Vognmand Poul E. Frandsen

www.dialogtransport.dk

– den servicemindede fagmand

hen over vinteren. Det er ren drift-
søkonomi – man kan ikke tjene sin 
dagløn ind ved at servere en eller to 
kopper kaffe om dagen – og det kan 
enhver godt forstå. Hvis vi vil have 
restauranten åben i vinterperioden, 
skal der være en vis omsætning, og 
det betyder, at en hel del mennesker 
skal have deres daglige gang på 
havnen – og være sultne – i vinter-
perioden. Vi skal være opmærk-
somme på, at vi har en restauratør af 
en vis klasse – det vidste vi ikke, da 
vi indgik kontrakten – men er blevet 
behageligt overrasket undervejs. 
Efter min mening befinder vores 
restaurant sig på et ganske kvalifice-
ret niveau – og jeg er helt på det rene 
med, at der ikke serveres to lune 
svampede IKEA-deller med kartof-
felsalat fra den store spand – vi kan 

heller ikke få to ristede fyldt med 
hestemuler og et branket brød – som 
nogle af os vist godt kan lide - men 
vi kan nyde noget af den ypperste 
madkultur til en, alt taget i betragt-
ning, hæderlig pris. 

 Vi har opgraderet det lille køkken 
ved Bestikket, så der nu er kaffema-
skine, kogekande og mikroovn – og 
snart kommer der også et køleskab, 
så kan vi klare os. Preben Pold og 
Kaj Gøtsche har påtaget sig at være 
sjakbajdser – de sætter dels køkkenet 
i stand og holder øje med det. Det 
burde imødekomme vores behov 
for at lave en kop kaffe under det 
kolde vinterarbejde – og føler vi os 
stadig lidt for trængte, har vi også 
et velfungerende medlemskøkken i 
Vestersøhus.

 Det er vigtigt for mig, at øjet kan 
se noget grønt. Det siger jeg fordi 
vores område næsten er fuldstændig 
berøvet beplantning – og det er ikke 
til at holde ud. Jeg er en varm for-
taler for, at vi øger vores beplantning 
og anlægger lidt flere grønne om-
råder vel vidende, at det medfører 
en forøget vedligeholdelse – men 
sådan er det at være en del af den 
moderne verden, der tager hensyn til 
og værner om det miljø man færdes 
i. Jeg synes det er pragtfuldt, når et 
medlem tager sagen i egen hånd og 
beplanter en blomsterkasse eller to 
som alle kan nyde resten af året. Der 
er at tage et ægte, ærligt og oprigtigt 
ansvar for tingene…

 Jeg synes, at vi skal huske, at vi er 
landets største privatejede Sejlklub 
og Lystbådehavn… Gennem alle 
mine år som sejler har jeg været gæst 

i rigtig mange andre sejlklubber i 
både ind- og udland – og det hyg-
geligste jeg har oplevet var regnfulde 
aftener den lokale klubs bar eller 
café… Sådan én har landets største 
Sejlklub, Lynetten, ikke – og det er 
jeg rigtig ked af. Jeg kunne godt 
tænke mig at etablere en Medlems-
café i Skipperstuen med nogle 
ordentlige møbler – jeg synes ikke, 
der er spor hyggeligt, som indret-
ningen er i øjeblikket - der er usselt 
- og jeg synes, at vi forspilder nogle 
gode muligheder. Det er et pragt-
fuldt lokale med byens måske bedste 
udsigt, som vi bør udnytte meget 
bedre – det er ofte tomt – og jeg 
synes at både klub, lokale, gæster og 
medlemmer fortjener at kunne nyde 
livet i vores helt egen fantastiske 
Medlemscafé – med udsigt over Øre-
sund… Jeg forestiller mig ikke, at 
det skal koste hverken en hel eller en 
halv million at etablere – men at det 
kan gøres indenfor ganske rimelige 
rammer uden at belaste kontingen-
tet… Jeg forestiller mig heller ikke, 
at det skal gå ud over lokalets funk-
tion som medlemslokale – men tvært 
imod skal det forøge fornøjelsen ved 
at være der…Lokalet minder mig i 
øjeblikket om kantinen i en smede-
virksomhed – gamle skrammede, 
møgbeskidte og nedbrudte møbler… 
Jeg har lyst til at teste muligheden 
- og tænker, at vi kunne lave en pæn, 
enkel, primitiv, bardisk til at starte 
med, og så kan vi se om det er en 
succes – og dur det ikke, kan vi bare 
bære det hele ud igen.
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Af Henrik Gade

Som forventet mødte der 
kun 154 medlemmer op 
og nogle vil nok kalde 
dem ”Tordenskjolds sol-

dater”, medlemmer der formentlig har 
haft deres medlemskab i Lynetten i 
rigtig mange år og for nogles vedkom-
mende måske har været med lige fra 
starten. De var selvfølgelig mødt op 
for, at sikre sig, at der ikke skete no-
gen forandringer. 

Besparelser hvad er det for en ”stør-
relse” det ord kendte dem der mødte 
op på generalforsamlingen ikke til. 
Det eneste forslag, der blev godk-
endt, var selvfølgelig det der kostede 
klubben penge. Nemlig renovering af 
beddingsvognen, men den har jo også 
været med fra havnens start. Det er jo 
selvfølgeligt vigtigt at bevare den. Og 
det er uanset om, der måske højst er 
5-6 stykker der vil bruge den. Nu kom-
mer det til at koste klubben en hel del 
penge, penge som klubben ikke har. 

O`høj. O`høj  hvor det går. Men hvis 
man i stedet havde valgt et slæbested, 
kunne klubben havde tjent penge på 
det, men i stedet vælges der noget, der 
kun er en udgift for klubben. Er det 
ansvarlighed???

 Hej, Hej hvor det går.
Vi medlemmer får hele tiden at vide, 

at vi skal interessere os for klubben! 
derfor fremsendte jeg flere forslag til 
bestyrelsen om forskellige besparelser 
mm. Men det blev nærmest latterligt 
gjort.

For at starte med klubhus vest. 

Betragtninger fra generalforsamlingen 22.02.11, 
set fra et menigt medlems synspunkt

Klubhuset indeholder et rygerum, 
hvor kun rygere kunne drømme om 
at sætte deres ben. Og bade, toilet og 
køkken faciliteter. Disse faciliteter 
findes også i klubhus øst. Derfor er 
klubhus vest unødvendigt.

Klubhus vest er derfor svineri med 
medlemmernes penge. Og hvis det er 
så magtpåliggende at have et rygerum 
på havnen, som kun tilgodeser en 
ganske lille skare af de ca 1.165 med-
lemmer kan dem der benytter klubhus 
Vest selv betale de omkostninger, der 
er forbundet hermed. Det ville klæde 
bestyrelsen at fortælle medlemmerne, 
hvem der bruger klubhus vest og 
hvem der anvender dette skur uden 
for sejlsæsonen.

Årlig besparelse ved nedlæggelse af 
klubhus vest.

Vand, el, rengøring, vedligehold-
else mm minimum regnskab 2010 
124.500,00 dette beløb forventes at 
stige i �0��, idet der allerede er for-
brugt penge til renovering. Og hvorfor 
er klubhus vest åbent uden for sejlsæ-
sonen de få medlemmer der kommer 
for at tilse deres både kan jo nok holde 
varmen i den korte tid det tager.

Jeg havde forslået at de ansatte på 
havnen skulle skrive dagsedler, for at 
sandsynliggøre om det er nødvendigt 
med 3 ansatte, når der også er pligt-
timer. Da der ikke var tid til at forklare 
hvad jeg mente med dagsedler, og 
medlemmerne åbenbart ikke vidste 
hvad en dagseddel var, blev forslaget 
afvist. Når havnepersonalet har tid til 
at rende og renovere på klubhus vest, 
må det være fordi der er for mange 

ansatte.
Mit sidste forslag var at lave res-

tauratørens forpagtningsaftale om til 
en lejekontrakt. Fordelen med denne 
ordning er, at lejeren køber inventaret 
og selv forestår vedligeholdelsen.

Men selvfølgelig blev alle mine 
forslag med undtagelse af et, hvor be-
styrelsen lovede et bedre samarbejde 
med havnechefen, kasseret af en flok 
gamle bagstræberiske medlemmer, 
som på ingen måde ønsker forandring-
er/besparelser på trods af klubbens 
håbløse økonomi. 

De fleste af de fremmødte medlem-
mer syntes jeg var rent til grin over jeg 
ikke fik nogle af mine forslag igennem. 
Et ”venligt” medlem sang til sidst 
en lille sang for mig med teksten ”so 
sorry” fordi det var så synd for mig. 
Men jeg har ingen personlig interesse i 
nogle af de fremsendte forslag og føler 
mig bestemt ikke til grin. Jeg vil bare 
fremsende forslagene igen og igen 
til de næste generalforsamlinger. Så 
kan jeg jo håbe på at de ca. �000 andre 
medlemmer møder op og kan se for-
nuften i besparelser og forandringer.
Samlede besparelser pr.år 
Hvis vi sendte Lynnette Nyt ud på e-
mail årlig besparelse 188.000 kr. 

Nedlæggelse af klubhus vest årlig 
besparelse ��4.000 kr.

1 mand mindre på havnen årlig 
besparelse �50.000 kr.

Samlet besparelse årligt 662.000 kr. 
Tænk hvad man kunne få udført af 
forbedringer på havnen for de penge.

Tænk hvis der kunne komme or-
dentlig strøm på broerne så det var alle 
sejlerne der kunne få ladet deres bat-
terier op og ikke kun en udvalgt skare 
af sejlere, som bor i deres både hele 
året. Kan der ikke gives en tidsfrist på 

hvornår dette bliver bragt i orden. Det 
kunne jo også ske, der kom en forvil-
det gæstesejler til Lynetten, som gerne 
vil have ladet sine batterier op. 

Det medlem der var så sød at prøve 
at synge for mig, synger nok ikke den 
dag, han går igennem et råddent bræt 
på en af broerne, fordi der ikke er 
penge til vedligeholdelse.

Nyt fra GF i Dansk Sejlunion:

Jørgen Ulm takker af 
efter mange års tro 
tjeneste

En synligt rørt Jørgen Ulm 
takkede af fra Dansk Sejlunions 
Ordensudvalg, hvor han har 
siddet som fast medlem siden 
�99�.

Allerede i 2000 modtog han 
Dansk Sejlunions Ærestegn for 
sine den gang over �0 års frivil-
lige indsats for dansk sejlsport.

Også en meget betydningsfuld 
person for Sejlklubben Ly-
netten, med hjertet på rette sted. 
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Kære bådejer
Går du i salgstanker? Måtte det være tilfældet har vi et godt tilbud til 

SKL’s medlemmer lige nu. Ring for en aftale på: 4014 5260.

Et godt salg i 2010 gør, at vi nu søger velholdte motorbåde, sejlbåde & 
motorsejlere. Bådene skal være foto-klar, hvilket betyder: rengjorte og 

ryddelige om læ og i cockpittet.

Nærværende tilbud er gældende til 30. april 2011.

Vi ønsker jer alle en rigtig god sejlersæson.
Venlig hilsen

BÅDAGENTEN v/John Hansen
Sejlklubben Lynetten, Refshalevej 200, 1432 København K.

Tlf. 4014 5260 og 3254 0260 - mail@baadagenten.dk
www.BAADAGENTEN.dk

Medlemsmøde
24. maj 2011 kl. 19:00 i Bestikket

Aftenens primære formål er at give de nyeste oplysninger om nabo-
situationen for havnen. I særdeleshed glæder vi os til at kunne præsen-
tere medlemmerne for information om det kommende nye affaldsan-
læg, som Amagerforbrændingen er ved at få designet. Der er allerede 
mange, der måske har set skitser mm. fra dagspressen, men her får vi 
adgang til førstehåndsoplysninger, idet både ledelse fra Amagerfor-
brændingen og en medarbejder fra arkitektfirmaet vil være til stede 
og vise “fantomtegninger” og skyggetegninger fra det planlagte nye 
anlæg. 
Vi vil selvfølgelig også informere om det, vi nu kan få frem vedrørende 
Sjælsø-gruppens allerede påbegyndte byggeri, men i skrivende stund 
har vi ikke tilsagn om, at Sjælsøgruppen også vil være repræsenteret.

Med venlig hilsen
Georg Niemann
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