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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
www.lynetten.dk

Søsætning
Der bliver i øjeblikket håndteret 
både mandag til og med lørdag fra 
08.30 til 15.30, som det ser ud nu, er 
der ikke nok til at fylde dagene, så 
inden for ikke så lang tid reducerer 
vi antallet af dage, hvor vi håndterer 
både, for at sikre en effektiv drift af 
kranen. Dette vil betyde, at fra 1. juni 
bliver der bådhåndtering mandag, 
onsdag og fredag.

Der skal være betalt for bådhånd-
tering, leje af bukke eller stativer 
inden søsætning, dette kan nemmest 
gøres ved at møde op på havnekon-
toret, inden din båd skal i vandet.

Pligtarbejde og andre arbejder  på 
havnen
Der har været en del aktivitet af  
pligtarbejdere i den forgangene  må-
ned. Der er bl.a. blevet malet en del 
af skurene, påbegyndt udskiftning 
af brædder på skurene vest for ind-
kørslen,  påbegyndt udskiftning af 
brædder på landfæstet, påbegyndt 
omlægning af belægningsfliser ved 
nedgangene til broerne, fliserne på 
terrassen ved klubhus øst er blevet 
omlagt, og en ny trappe er under 
udarbejdelse. Belægningsfliser mel-
lem mastekran og søjlekran er også 
ved at blive lagt om, bådramperne 

ved juniorafdelingen er udskiftet, 
brændstoftankene er udskiftet til 
nye og moderne tanke, standerne 
er blevet flyttet lidt ind på pladsen 
for at give større bevægelsefrihed 
og sikkerhed når man tanker, beta-
lingsstanderen er blevet flyttet, så 
den nu står midt mellem de to tank-
standere. De nye påhængsmotorer  
på juniorernes  følgebåde er nu mon-
teret og klar til drift. 

Jeg vil gerne sige en stor tak til 
de pligtarbejdere, der har været på 
havnen i den forgangene periode. 
De har gjort et stort stykke arbejde.

Når det så er sagt, synes jeg, at 
Lynettens formand tegner og fortæller

De nyrenoverede 
klubfaciliteter i 
Klubhus Vest
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det er ganske urimeligt, at der er 
mange, der prøver på at ”snyde” sig 
udenom at udføre deres pligttimer. 
Personalet bruger deres weekender 
på at stå til rådighed for havnen, så 
alle har mulighed for at afvikle deres 
pligttimer. Hvad angår de medlem-
mer, der aflægger deres pligttimer 
med godt humør, er det faktisk 
rigtigt hyggeligt og sjovt. Der er op-
gaver nok, der skal udføres, så du vil 
ikke blive afvist, hvis du ønsker at 
udføre pligtarbejde, jeg kan ALTID 
finde noget, der trænger til en kærlig 
hånd………

Beddingsvognen
Gruppen, der arbejder med slæbe-
stedet, har også været aktiv. Der har 
været dykker nede og se på skin-
nerne, men der er endnu ikke kom-
met nogen endelig afgørelse, om det 
kan betale sig at lave det.

Kommende projekter
I juni/juli måned er det planen at 
forsætte med maling af skurene 

og juniorskuret, 
omlægning af fliser 
ved nedgangene til 
broerne, renover-
ing af legepladsen, 
udlægning af grus 
på pladserne og 
lakering af stander-
masten.

Men alt dette 
kræver en del plig-
tarbejdere, så det er 
nu, I skal tilmelde 
jer til arbejdet.

Udlægning af sten
Planen er at starte på parkerings-
pladsen ved klubhus øst for derefter 
at tage 1. maj pladsen ved klubhus 
øst. Derefter er det nok der, der 
begynder at være problemer, for så 
tager vi pladsen lige over for 1. maj 
pladsen og så videre der ned af. Jeg 
håber på, at alle har forståelse for de 
evt. gener, dette vil medføre for de 
medlemmer, der har både stående på 
de pladser.

Medlemskort
Nu er året godt i gang og til dem, 
der ikke har fået afhentet deres 
Årsmærke, så var det nok en god ide 
at lægge kursen forbi kontoret og få 
det bragt i orden.

Medlemskort kan hentes i 
kontorets åbningstid

HUSK AT MEDBRINGE 
FORSIKRINGSBEVIS  ellers 
får du ikke udleveret kortet

Åbenbart ikke alle kan læse skilte

Olieudslip på Lynettehavnen
Personalet på Lynettehavnen har 
observeret  olie i havnen og tog 
derfor kontakt til SOK, som kontak-
tede politi og miljømyndighederne. 
Der flød store kager af olie rundt i 
havnen, hvilket bevirkede, at vores 
bolværk og en del både er smurt ind 
i olie.

Det viste sig, at det var heavy fuel, 
og miljømyndighederne oplyste, 
at opsamling af olie i vandet  er for 
sejlklubbens egen regning. Det vil 
beløbe sig til et sted mellem 50.000 
og 75.000 kr., hvis de skulle forestå 
rengøringen, derudover kommer så 
rengøring af bolværk m.m.

Jeg tog kontakt til vores forsik-
ringsselskab, men det viste sig, at 
vi ikke er forsikret for den slags 
forurening, så der var ingen hjælp at 
hente.

Jeg tog derfor kontakt til By & 
Havn. De var yderst behjælpelige 
og foreslog, at vi købte nogle pølser 
til at lægge i vandet, og som kunne 
absorbere olien. En sådan slange 
kostede os 3.000 for 25 mtr. (de lig-
ger i havnen endnu). Jeg købte 5 stk. 
og har brugt de 3 af dem. Altså en 
omkostning på 9.000 kr.

Postkasser
Alle der har postkasser ved vores 
miljøstation SKAL inden 1. juli 
forsyne postkasserne med fulde 
navn og adresse, så det kan læses af 
postbudet. Er det ikke gjort inden 
1. juli vil postkasserne blive fjernet 
uden yderligere varsel, og alt post vil 
blive returneret til postvæsnet med 
adresse ukendt.
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EFTER EN 
VINTER, 
som kom 
buldrende 
langt 

tidligere og langt hårdere end nogen 
ventede, så er det skønt at se Jer alle 
på en skøn solrig dag.

Vinteren har været brugt flittigt 
her på havnen. Der er selvfølgelig 
brugt en god del tid på snerydning, 
stormsikring og andet, som man 
ligesom ikke kan vælge fra, men der 
er også sket rigtigt meget andet.

Personalet har renoveret bade-
rummene på Vestersøhus og både i 
disse baderum og i baderummene 

her i Klubhus Øst, kan man nu tage 
sig et velfortjent bad uden at skulle 
rode med poletter. Fliseterrassen her 
hvor vi nu står nogen af os, er netop 
blevet rettet op og lagt om.

Jeg kunne skrive en meget lang 
tale, hvis det hele skulle nævnes, 
og vores havnechef Ole Nissen har 
netop på bedste vis opremset en lang 
række af forbedringer i LynetteNyt, 
så i stedet vil jeg bede Jer alle om at 
se Jer omkring, om I mon ikke også 
kan få øje på nogle af forbedring-
erne.

Vi har i februar gennemført en 
rigtig marathon-generalforsamling. 
Det er vist kun i Lynetten, at en 

generalforsamling kan gå så langt 
over sengetiden. Til gengæld kan vi 
glæde over os over, at vi ikke skulle 
igennem endnu en forestilling. Per-
sonligt kan jeg sagtens leve med de 
beslutninger der er kommet igennem 
på generalfor-samlingen, men jeg vil 
svært gerne fremover kunne lede en 
generalfor-samling, der i lidt højere 
grad indi-kerede samarbejde og 
forståelse for andres ønsker og be-
hov. Jeg vil ikke skyde på nogen og 
jeg har sikkert et medansvar, men vi 
bør sammen arbejde for at det bliver 
anderledes i fremtiden.

På generalforsamlingen fik vi også 
gennemført de vedtægtsændringer, 

som vi har arbejdet på i flere år. I 
den forbindelse vil jeg gerne sige tak 
til det udvalg, som tappert mødte 
op til alle de mange møder sidste år. 
Det kan selvfølgelig ærgre, at der var 
forslagsstillere, der ikke benyttede 
sig af lejligheden til at henvende sig 
i løbet af året, men ventede til selve 
generalforsamlingen. Der har ellers 

været flere medlemsmøder hvor ved-
tægterne har været hovedemnet.

Nu bliver det dejligt at skulle 
beskæftige sig med andet end, hvor-
dan dette og hint skal udtrykkes, så 

der ikke bliver urimeligt 
mange fortolkningsmåder 
og i stedet få tid til at 
engagere sig i, hvordan vi 
rent faktisk får det til at 
fungere her i klubben.

Dette sejler-år vi netop 
er på vej ind i bliver så 
det første af en lidt læn-
gere række, hvor Lynetten 
får nye naboer. I første 
omgang drejer det sig om 

Formandens tale ved 
standerhejsning 9. april 
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en mindre bebyggelse med et relativt 
mindre antal rækkehuse, men dels 
kommer der flere boliger, dels vil 
der i løbet af de næste ca. 5 år blive 
bygget en helt ny Amager-forbrænd-
ing, som tegner til at blive et byggeri 
der bliver lavet på meget nytænk-
ende måde, med skibakke og det 
hele. Disse aspekter vil bestyrelsen 
gerne fortælle og vise meget mere 
om på årets næste medlemsmøde 
den 24. maj.

Nye naboer betyder som regel 
2 ting: Byggerod i en eller anden 
periode, som man kan irriteres over 
og bagefter nogle nye forhold som 
man lige skal vænne sig til, men det 
munder forhåbentlig ud i at vi i det 
lange løb kan se det meste af det som 
forbedringer. Jeg har jo altid tænkt 
på Lynetten som den gode havn, der 
ligger for enden af landets grim-
meste vej, måske kunne der bedres 
lidt på det sidste og forhåbentlig 
uden at sætte noget til af det første.

Blandt os har vi mange gæve 

kæmper, der har været 
med rigtigt længe og 
i dag tænker jeg, at vi 
skal give vores hyldest 
til en af dem, der har 
gjort en aktiv indsats 
for sejlerlivet i rigtigt 
lang tid. Jørgen Ulm 
havde deltaget i arbe-
jdet i Dansk Sejlunion 
på vegne af Lynetten i 
hele 30 år, før han i år 
på Sejlunionens gene-
ralforsamling trak sig 
tilbage. Jeg har tænkt 
mig at ”låne” nogle af 
ordene fra Sejlunio-

nens takketale til Jørgen, det kan 
vist ikke gøres meget bedre, men på 
egne vegne vil jeg gerne tilføje, at vi 
også i min tid har haft lokal glæde 
af Jørgens indsats. Som redaktør, fik 
jeg gode artikler fra Jørgen Ulm, jeg 
husker artiklen om de mange ture til 
Rügen, det er vist også blevet til 30 
ture eller mere. Og under det tidlige-
re nævnte arbejde med at opdatere 
klubbens vedtægter fik vi også godt 
medspil fra Jørgen, der havde sat sig 
rigtigt godt ind i tingene.

Jørgen, du er allerede æresmedlem 
af Lynetten, så jeg tror ikke, at klub-
ben har flere autoriserede æresbe-
visninger vi kan give dig, men jeg 
håber, at du vil tage til takke med 
disse smukke blomster, trods alt 
holder dem fra DS’ generalforsam-
ling nok ikke længere.

Med venlig hilsen
Georg Niemann

Sct. Hans 2011

Cecilie Svendsen
med band

Torsdag, d. 23 juni er det Sct. Hans aften.

Klubben sætter grill op ved Klubhus Øst – og der kan 
grilles fra ca kl 18.

Man medbringer sit eget kød – og drikke
- og klubben giver en salatbuffet…

Kl. 19.30 spiller Cecilie Svendsen med band

Hvis det ikke er grillvejr er der meddelelse på 
hjemmesiden om morgenen.

Vel mødt :)
Festudvalget
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Af Frank Nelsson
Medlemsnr. 5612
Plads 9047

Som alle vel ved, er 
de bundmalinger som er godkendt 
til fritidsfartøjer nu om dage, stadig 
skadelige for miljøet, hvorfor vi da 
også af miljøstyrelsen – eller arbejd-
stilsynet – for nyligt blev pålagt at 
forbedre filtrene ved kranen således, 
at det afskylle-de bundmaling ved 
højtryksrens skader miljøet så lidt 
som overhovedet muligt. Dette 
hjælper dog ikke meget, når man 
står ude på en plads på havnen og 
renser den resterende bundmaling 
af. Mange havne har et bekosteligt 
støvsugeranlæg, man kan låne til det 
formål. Da jeg for nyligt skulle rense 
min bundmaling af for at udskifte 
den og derfor spurgte på havnekon-
toret, om vi havde sådant et apparat, 

Afrensning af gammel bundmaling

fortalte Bo (administratoren) mig, 
at vi på et tidspunkt havde haft et 
sådant, men at det var for-svundet 
efter udlån. Da de som sagt er rim-
ligt dyre i professionel udførelse, 
ledte jeg efter en løsning der var 
prisbillig, tog hensyn til miljøet og 
sidst – men ikke mindst, var nemt at 
arbejde med.

Flemming (havneassistenten) 
havde tidligere fortalt mig om en 
vacumskraber, som var væsentligt 
hurtigere at anvende end at slibe 
malingen ned. Google hjalp mig til at 
finde produktet – nemlig en ”PRO-
SCRABER” til 260,00 kr. og dertil 
en støvsuger fra Harald Nyborg 
til 299,00 kr. (bestillingsnummer: 
4470)  – begge kan ses på billedet. 
Det er en drøm at arbejde med, for 
de (giftige) skaller der ellers springer 
ud i ansigtet på en når man skra-
ber, bliver alle sammen opfanget 

i støvsugeren – lige som alle de 
andre malingsrester, man skaber af. 
Skraberen har et tungstensskær, der 
kun koster 40,00 kr. pr. stk. hvis man 
vil udskifte det (det holder til mange 
bundafskrabninger). Støvsugeren er 
“enhver” bådejers drøm, for den kan 
både suge vand, støv og blæse luft, 
og den kan bruges med eller uden 
støvsugerpose. 

Hvis du vil suge vand f.eks. fra 
dit ”kølsvin” – (og her er det IKKE 
konen eller manden 
jeg mener), suger 
den ca. 20 liter på 
15 sekunder (støv-
sugeren stopper selv 
når den er fyldt med 
vand), og vil du blæse 
noget vand af efter 
en motorvask, er den 
også helt eminent til 
dette – og til at blæse 
hvad som helst andet. 
For “sølle” 559,00 
kr., får du altså et 
meget effektivt anlæg, 
som kan bruges i en 
masse sammenhænge 
– og som er med til 
at beskytte miljøet i 
vores havn. Hvis du har interesse i at 
købe et sådant, kan du jo spørge hos 
“Lynettens Bådservice” om ikke de 
kan, og vil bestille skraberen hjem til 
dig. Hvis de ikke kan, kan den købes 
hos “Hellers” i Kastrup og hos Carl 
Ras (Mileparken 31, 2730 Herlev) 
– men hos sidstnævnte koster sk-
raberen altså 401,00 kr. Ekstra skær 
købes hos Carl Ras til 40,00 kr. pr. 
styk.

Som det kan ses på billederne, 
har jeg skrabet bunden på min 26 
fods Luna, og den samlede tid til at 
skrabe hele bunden og roret var ca. 
3 timer – i effektiv arbejdstid. For at 
sætte effektiviteten i perspektiv, kan 
du også se på billedet, hvor meget 
støvsugeren har samlet op. Spanden 
ved siden af støvsugeren rummer 
ca. 15 liter, og der er ca. 10-12 kg 
afskrabet bundmaling i spanden. 
Skuden er fra 1975, så der var mange 

lag af bundmaling – og de inderste 
lag givetvis med den type bundma-
ling, som er totalt forbudt at bruge i 
dag, og ligefrem er opsigelsesgrund i 
mange sejlklubber, hvis man bruger 
den til at bundmale. Den afskrabede 
bundmaling skulle altså have været 
ude i vores havnemiljø, hvis jeg 
havde brugt en sliber eller en skraber 
uden sugning. Jeg “slap” også for at 
bruge beskyttelsesbriller og maske 
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– hvilket er rart, når det er varmt 
når man arbejder. Skraberen er ikke 
velegnet, hvis man kun har ”en 
smule” bundmaling der skal af, for 
selvom den ikke fjerner det underste 
lag af epoxyprimer, kan det dog ikke 
undgås, at den ridser lidt i det, så 
primeren skal lige “friskes op” inden 
der påføres ny bundmaling. 

Da det jo er en begrænset investe-
ring, som kan gøre så meget for 
vores miljø på havnen – og lette 
medlemmernes arbejde med afrens-
ning, skal jeg hermed også opfordre 
klubben til at købe et antal anlæg 
(f.eks. 4), som så kan lånes ud til 
medlemmerne – evt. mod et deposi-
tum på 500,00 kr. – så vi er sikre på 
at anlæggene ikke “forsvinder” med 
tiden.

Hvis du har interesse i oven-

· Bådkaleche

· Hynder

· Sprayhood

· Bompresenning

· Bøjler + beslag
Erik Mortensen

Kirstinehøj 25 B, 2770 Kastrup

Tlf. 32 58 47 47
im@imsadelmager.dk

stående, kan du læse mere om skra-
beren på internettet, hvis du søger 
på “ProScraper” på Google – og 
NEJ! – jeg får ingen kommission fra 
nogen af de ovenstående forhand-
lere . 

 
Et par afsluttende tip: Brug en 
sliber til lige at runde hjørnerne af 
på skæret, således at den ikke laver 
dybe ridser i gelcoaten, hvis den 
kæntrer lidt under brug – og det 
kan næsten ikke undgås med alle 
de afrundede flader der er på en 
skibsbund.

Brug begge hænder til at holde 
på skaberen under brug, så der er 
“styr” på den – og sidst – men ikke 
mindst: Find mig på havnen hvis du 
har brug for nogle råd eller vejled-
ning i brugen af anlægget.  

Åbningstider 
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.

Restaurant Lynetten  .  Refshalevej 200  .  1432 København K  .  Tlf. 3296 0055  
info@restaurantlynetten.com
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Af Frank Nelsson
Medlemsnr. 5612
Plads 9047

Ved standerhejsningen opfordrede 
formanden i sin tale til, at vi talte 
pænt til hinanden i klubben – og det 
vil jeg så herunder tilstræbe at gøre 
– selvom det kan falde mig svært!

I Lynette Nyt nr. 2 (marts/april 
nummeret), havde Henrik Gade et 
indlæg under overskriften: ”Betragt-
ninger fra Generalforsamlingen 
22.02.11 set fra et menigt medlems 
synspunkt”. Dette indlæg fik mig til 
at ”fare i blækhuset”, for det kan og 
skal ikke stå uimodsagt hen, hvor-
for jeg herunder vil kommentere 
indlægget. 

Hvis det var Henriks mening 
at provokere med sit indlæg, er 
det lykkedes til fulde, for magen 
til negativt sludder skal man lede 
længe efter.

Det er ethvert medlems ret at 
stille hvilke som helst forslag ved 
klubbens generalforsamling – uan-
set hvor tåbelige forslagene så end 
måtte være, og den ret har Henrik 
så på helt demokratisk vis benyttet 
sig af ved at stille en række (efter 
min opfattelse) mere eller mindre 
tåbelige forslag, som ”stjal” unød-
vendig tid på vores ”Marathon” 
generalforsamling. Jeg og alle de 
andre medlemmer, respekterer den 
ret, og de forslag og synspunkter der 
måtte fremkomme ved den lejlighed 
– og sådan må og skal det være i en 

Ja tak Henrik Gade – så HAR vi hørt dig!

demokratisk forening – uanset hvor 
enig eller uenig man så end måtte 
være i de fremkomne forslag.

Nu var det sådan, at alle Henriks 
forslag – på nær et enkelt, blev stemt 
ned af et stort flertal af de frem-
mødte (så vidt jeg husker var Henrik 
tæt på at være den eneste, der kunne 
stemme for sine egne forslag), og så 
skulle man mene, at den ”sild var 
død” – men ak nej, Henrik ”kører” 
upåagtet videre i samme ”pladerille” 
i sit seneste indlæg. Det ville klæde 
dig Henrik, hvis DU anerkendte og 
respekterede andre medlemmers ret 
til at være uenig med dig på en gene-
ralforsamling, og tog det til efterret-
ning – men nej, for DU kan åbenbart 

Bestyrelsesmedlemmer tager klub-
faciliteterne i øjesyn

Fotos: Jacob Lefevre
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”gå på vandet”, og alle vi andre 
fremmødte er angiveligt efter DIN 
mening – citat: ”en flok gamle bagstræ-
beriske medlemmer, som på ingen måde 
ønsker forandringer/besparelser på trods 
af klubbens håbløse økonomi”, og du 
er åbenbart den eneste der ”kan se 
lyset”.  Det er sgu noget af en etiket 
at hænge på alle os andre, og det un-
derstreger til fulde din totale mangel 
på respekt for VORES synspunkter 
og VORES demokratiske rettigheder 
i klubben – altså retten til at ned-
stemme indkomne forslag. Dette 
tydeliggøres af, at du hævder du 
”bare vil fremsende forslagene igen og 
igen til de næste generalforsamlinger”.

Helt ærligt Henrik! – GIDER DU 
IKKE LIGE LADE VÆRE MED 
DET! – for der er ingen grund til at 
spilde mere af klubbens og medlem-
mernes tid på noget der allerede ER 
afvist med overvældende majoritet 
på en generalforsamling. Du hævder 
i dit indlæg, at du ”ikke har nogen per-
sonlig interesse i de fremsendte forslag” 
– og øhhhh! – hvem har så? – for vi 
andre HAR jo ligesom sagt NEJ TAK 
til dine ideer og forslag, og det ER 
nu engang sådan, at de fremmødte 
medlemmer på generalforsamlinger 
er de medlemmer, som har interesse 
i klubbens virke og derfor vil bruge 
en aften på det. Dit udtrykte håb 
om, at de ca. 1000 andre medlemmer 
møder op og ”kan se fornuften i be-
sparelser og forandringer”, er givetvis 
en drøm som aldrig bliver opfyldt 
– for sådan er virkeligheden bare 
ikke Henrik.

Dine forslag og synspunkter ved-
rørende klubbens drift og økonomi, 

vil jeg kun kommentere kort, da 
jeg mener, at der er ”kogt suppe 
nok på den høne”. Dit indlæg giver 
indtryk af, at vi er en klub helt uden 
midler, og er helt ”på røven” økono-
misk – hvilket efter min opfattelse 
er noget rent sludder. Vi har altså 
et budget på omkring 5,4 millioner 
kroner, og der KAN altså ikke være 
ret mange penge i kassen, når man 
har brugt de fleste af dem – som 
man nu SKAL for at holde gang i 
klubbens drift og udvikling. Der er 
derfor ikke noget mærkeligt i, at der 
på ”bundlinjen” kun var få tusinde 
kroner tilbage efter sidste regnskabs-
år. Formålet med en klub er ikke 
(med mindre det er en aktieinveste-
ringsklub) at ”rage så mange penge 
til sig som overhovedet muligt”, og 
akkumulere en større formue – for så 
vil der netop IKKE være drift i klub-
ben. Jeg mener, at dine synspunkter 
vedrørende besparelser i klubben 
er rent ”molboagtige” – for du vil 
spare en masse penge på klubben 
og på havnens drift – for at kunne 
bruge nogle flere penge på ”forbed-
ringer af havnen” – god dag mand 
økseskaft – for det er jo lige netop på 
havnen og klubben de penge, der er 
så magtpåliggende for dig at spare 
– er brugt, og at DU så ikke er enig i 
HVORDAN pengene er brugt, er jo 
bare ærgerligt. 

Dine forslag om arbejdssedler for 
havnens medarbejdere, så man kan 
kontrollere dem i ”hoved og i røv”, 
er også et skud helt ude i tågen, for 
de har rigeligt andet at lave end 
at skulle spilde tid på at rende og 
udfylde unødvendige arbejdssedler. 

Efter min – og givetvis de fleste 
andre medlemmers opfattelse – med 
nogle få undtagelser – herunder 
Henrik og Erik, gør vores medarbej-
dere et godt og solidt stykke arbejde 
– i en positiv og konstruktiv ånd, 
så herfra skal der kun lyde ros til 
havnens ansatte.

Jeg synes i det hele taget, at Lynet-
ten er en dejlig klub med en masse 
gode faciliteter og en god stab af 
medarbejdere, og hvis DU Henrik, 
også vil være med til at gøre klub-
ben til et godt sted at være, bør du 
nu kaste ”håndklædet i ringen”, og 
ikke spilde mere af ”LynetteNyt’s” 
spalteplads – eller kommende gene-
ralforsamlingers tid med synspunk-
ter og forslag, hvor det allerede så 
tydeligt er tilkendegivet, at de ikke 
deles af de andre medlemmer. 

Helt ærligt Henrik! – hvis du 
virkelig synes, at klubben og havnen 

er et så dårligt sted at være, og at 
der (efter din opfattelse) træffes så 
økonomiske tåbelige beslutninger, 
hvorfor flytter du så ikke bare til en 
havn, hvor der er så meget mere styr 
på tingene – for det ville JEG da gøre 
hvis jeg var dig!

Jeg synes ikke, at denne debat 
bør optage mere spalteplads i Ly-
netteNyt, og at pladsen derfor kan 
anvendes til noget mere positivt og 
konstruktivt stof. Jeg vil derfor bede 
dig om IKKE at kommentere mit 
indlæg i næste nummer af bladet. 
Hvis du har behov for at få uddybet 
mine synspunkter fra dette indlæg, 
kan vi mødes over en kop kaffe eller 
en øl i restauranten – og så kan vi jo 
også støtte DEN lidt økonomisk, og 
da JEG ikke fokuserer så meget på 
besparelser, som du angiveligt gør 
– skal jeg nok betale regningen .
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Sejlerskolen sommer/efterår 2011

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.
1.oktober  Delprøve til Duelighedsbevis i praktisk sejlads
   (Søndag d. 2. 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:    51 860 724

Preben Pold
Skolechef

Tursejler 2011
og DS-standere
I bededagsferien afsendes hæftet Tursejler 2011 
og DS-standere til alle klubber i fællesskabet. 
Begge emner er derfor klar til afhentning i klub-
ben fra uge 21.

Dansk Sejlunion udgiver hvert år hæftet Tursejler, 
som indeholder nyttige oplysninger om lyst-
bådehavnene, deres faciliteter og havnetakster. 
Endvidere indeholder hæftet oplysninger om 
vejrtjenester i vores nabolande og placeringen 
af DS-turbøjer. Hæftet er en service over for de 
sejlere som er en del af fællesskabet Dansk Sejl-
union.

Fra i år udsender vi ligeledes 
en DS-stander, som gratis kan 
afhentes i klubben og benyttes 
til at markere at man er en del 
af det store fællesskab Dansk 
Sejlunion. DS-standeren ud-
sendes fra Dansk Sejlunion 
samtidig med Tursejler 2011.

Standeren skal føres, når man 
bruger turbøjerne. Bøjerne er 
et meget konkret eksempel på, 
at vi i fællesskabet kan skabe 
noget af værdi for os alle. Da 
turbøjerne er skabt af fæl-
lesskabet, er det også naturligt 
at de er forbeholdt de sejlere, 
der yder til fællesskabet.

Dansk Sejlunion standeren 
skal føres under klubstanderen 
under bagbords saling.
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Af
Carsten Ljungberg
Medlem 3196

Efter generalfor-
samlingen, hvor du 

havde mulighed for at få dine forslag 
igennem, er det lidt mærkeligt at 
læse dit indslag i LynetteNyt. 

Jeg var ikke klar over, at du som 
nyt medlem allerede vidste, hvem 
“Tordenskjolds soldater er.”

De medlemmer, som var mødt 
op til generalforsamling, var netop 
mødt op for, at sådan nogle forslag, 
som du kom med, ikke blev stemt 
igennem og dermed ville være en-
den på vort meget rige klubliv året 
rundt.

Jeg ved ikke, hvad du bilder dig 
ind at komme med, at vi ikke kender 
ordet besparelse. Til vores general-
forsamling sad rigtig mange af vores 
gamle bestyrelsesmedlemmer, som 
har vist stor ansvarlighed og kompe-
tence.

Besparelse og ansvarlighed har 
gjort klubben til det, den er i dag.

Vi har i mange år haft en klub, 
hvor der er plads til alle, og sådan 
skal det blive ved at være, klubben 
skal ikke kun være en parkerings-
plads for vores både, men en klub 
hvor medlemmer har venskaber på 
kryds af social status og bådtype. 

Jeg kunne godt tænke mig at få at 
vide, hvordan du ved, at slæbestedet 
kun vil blive brugt af 5-6 stykker. Da 
slæbestedet virkede, var der ikke en 

Åbent brev til Henrik Gade

weekend, hvor der ikke stod en båd 
på slæbestedet, så det var en god idé 
at få det bragt i orden igen, for hvad 
er en havn uden et slæbested?

Hvis det ikke er gået op for dig, vil 
jeg meget gerne fortælle dig, at vi er 
over 1000 medlemmer i vores klub, 
og derfor er der behov for begge 
vores klubhuse specielt i sommer-
perioden.

Dit indlæg i Lynettenyt viser, 
hvor lidt du ved om, hvad der sker 
i havnen sommer og vinter, men jeg 
kan oplyse dig om, at Vestersøhus 
nok er det mest benyttede klubhus i 
vores havn, og det bruges ikke kun 
af rygere, vi er mange ikke rygere, 
der også bruger huset.

Og hvad fanden bilder du dig ind 
at kalde Vestesøhus for et skur.

Hvis du vil gøre dig ulejlighed 
med at kikke ud over havnen, så vil 
du se, at mange ligger i vandet med 
deres både året rundt. Disse båd-
ejere bruger klubhusene året rundt, 
undtagen i de måneder hvor det ene 
klubhus holder lukket.

Så at nedlægge Vestersøhus vil 
ikke komme på tale.

Jeg kan også læse, at du er ude 
efter vores flittige personale. Takket 
være dem går du ikke gennem et 
råddent bræt på broerne, det sørger 
de nemlig for. Det er også dem der 
utrættelig håndterer vores båd-
håndtering, og ja de har også renov-
eret baderummene i Vestersøhus, det 
var nemlig meget mere besparende 
at lade vores personale lave bade-

rummene, end det var at rekvirere 
håndværkere udefra. De laver også 
mange andre småting på havnen for 
at stille bl.a. dig og resten af med-
lemmerne tilfredse. Hvis de skulle 
til at skrive dagsedler (jo vi ved sgu 
godt, hvad en dagseddel er), så ville 
der gå en masse god tid til spilde 
med kontrol og skrivninger af disse 
helt unødvendige dagsedler.

Jeg føler det også meget fornær-
mende, at du kalder medlemmer 
på generalforsamlingen for en flok 
gamle bagstræberiske medlemmer, 
hvad fanden bilder du dig ind.

Jeg læste, at du var oppe fra Dron-
ningmølle af, hvis du ikke er klar 
over det, vil jeg meget gerne oplyse 
dig om, at der er mange havne, før 
du når helt ud til Lynetten, så et 
godt råd: Meld dig ind i en af disse 

klubber, da du jo tydeligvis er meget 
utilfreds med Sejlklubben Lynetten. 
Hvis du følger dette råd, så sparer 
du Lynettemedlemmernes tid og din 
egen, for så er vi fri for at spilde tid 
på, at du fremsætter dine tåbelige 
forslag igen til næste generalforsam-
ling.

Ved standerophal blev “Sølvkosten” traditionen tro uddelt til Årets Lynettesejler. 
Denne gang gik den til Kaj Gøtsche.
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Michael skriver i sit indlæg følgen-
de: at være medlem af en klub med-
fører efter min mening at man ac-
cepterer at være solidariske med 
andre. Michael personlige udlæg-
ning af det solidariske princip ”at 
de ting vi har i fællesskab kommer 
fællesskabet til gode”.

Når Michael mener at vi skal være 
solidariske i sejlklubben Lynetten, 
udviser han så selv solidaritet?  Som 
klubhusudvalgsformand er det ham 
der er ansvarlig for fordelingen af 
pengene til de forskellige vedlige-
holdelser. Så når Michael sætter 
vedligeholdelse, forbedringer og 
fornyelser i gang kræver det, at det 
er til fællesskabets gode for at bruge 
hans egen udlægning af solidaritet. 
Når han bruger så mange penge på 
klubhus Vest, kommer det så fæl-
lesskabet til gode? når godet kun er 
for de få eller et gode vi har i forve-
jen. Klublokalet er kun for rygere, 
og badefaciliteterne har vi i forvejen 
i klubhus Øst. Er det så ikke snarere 
en unødvendig udgift for medlem-
merne i stedet for solidaritet.

Medlemscafe
Michael skriver, at han savner en 
medlemscafe i klubhus Øst,  her kan 
vi da tale om en ting til fællesska-
bets  gode , men der er bare lige 
det  problem at han selv har brugt 
pengene  på  badefaciliteter i klub-

hus Vest,  som hans 
eksperthold siden 
hen har fundet ud af er rådden i de 
bærende konstruktioner  Det burde 
man selvfølgelig havde fundet ud 
af inden man ofrede penge på nye 
badefaciliteter.  Hvad nu? skal der så 
igen bruges en formue på klubhus 
Vest, så kan vi nok kikke langt efter 
en cafe.

Klubforståelse
Michael skriver, at Lynetten sejlklub 
er en af landets største private sejl-
klubber, det skal nok passe, men 
det skyldes jo nok, at det ikke er 
frivilligt at være medlem af sejlklub-
ben, men et krav for få og have en 
havneplads i Lynetten.  Derfor er 
jeg af den personlige mening , at det 
kun er et fåtal af medlemmerne der 
interesserer sig for sejlklubben, fordi 
det er noget man er tvunget til og  en 
del af udgiften i forbindelse med en 
havneplads.  Derfor møder der ikke 
flere op til generalforsamlingerne og 
interessen for hvordan ens kontigent  
bliver brugt  er  ikke noget man bru-
ger sin tid på. Derfor Michael glem 
alt om klubforståelse

Angående strøm til alle på broerne
Strøm på broerne burde være et 
fælles gode og der er strøm på bro-
erne, men der ikke strøm nok til at 
få ladet sine  batterierne op. For det 

Indlæg til LynetteNyt
af Henrik Gade 19.05.2011
Kommentar til Michael Toppenbergs indlæg i sidste Lynette-
Nyt, angående klubforståelse og solidaritet

er kun forbeholdt de få, der har en 
måler.  Det vil sige, at nogle har et 
gode, som andre ikke har mulighed 
for at få. Så er det ikke et fælles gode, 
for at bruge Michaels egne ord for 
solidaritet.

Angående nogle medlemmers ulov-
lige beboelse i deres båd
Arealet hvor Lynettehavnen lig-
ger har klubben lejet af By og havn 
tidligere Københavns havnevæsen. 
I den lejekontrakt er der et punkt 
hvoraf det fremgår, at det kun er 
tilladt at overnatte i sin båd i week-
enden. 
By og havn har på et tidspunkt 
henvendt sig til bestyrelsen og fået 
at vide, at der ikke foregår nogen 
ulovlig beboelse i medlemmernes 

både. Men alle ved, at der foregår 
ulovlig beboelse hele året i medlem-
mernes både og er man i tvivl er det 
nemt at gå ind på de gule sider og se 
hvor mange der har tilmeldt deres 
adresse på Refshalevej 200. Er det 
acceptabelt, at medlemmerne ufrivil-
ligt er med til at vende det blinde 
øje til ulovligheder og kan vi have 
en bestyrelse der accepterer ulov-
ligheder?  

Jeg håber ovenstående indlæg 
kan få rusket op i medlemmerne 
af Sejlklubben Lynetten. I det håb 
ligger der også et håb om at flere 
medlemmer begynder at interessere 
sig for, hvad der foregår i klubben, 
selv om det ikke er frivilligt at være 
medlem.

Henrik Gade
medlem nr. 5076

www.dialogtransport.dk

Bådtransport
Kranservice
Lagerhotel

•
•
•

Ring tlf. 2166 0269
Vognmand Poul E. Frandsen

www.dialogtransport.dk

– den servicemindede fagmand
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18-06 Amagercup
23-06 Sct. Hans aften (se side 9)
1-3.07 Sejlerskolen deltager i
 “Sjæl land Rundt”
19-21.8 Sejlerskolens
 sommertur

Aftenmatch hver tirsdag indtil 23.8.
Klubmesterskab hver tirsdag i perioden 
30.8.-20.9.

 

Michael Toppenberg
Klubhusudvalgsformand

michael.toppenberg@e-posthus.dk
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