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Nyt fra havnechefen
www.lynetten.dk

Adresseændring 
Vi får næsten dagligt breve og med-
lemsblade retur grundet forkert ad-

resse, så er du flyttet/flytter  – send en 
mail til kontoret på info@lynetten.dk 

Åbningstider pr. 1. april 2012
Mandag – fredag  08.30 – 11.00
Torsdag   16.00 – 19.00
Lørdag   09.00 – 13.00

Søsætning
Mandage, onsdage fra kl 8.30-15.30 
og fredage fra kl 8.30-14.30. 

Bestilt søsætning skal være betalt 
senest dagen før på kontoret, og kvit-
tering skal fremvises til havneperso-
nalet.

Der er påbud om, at der skal 
bæres hjelm, så længe båden hænger 
i stropperne. Hjelmene stilles til 
rådighed af klubben og kan afhen-
tes på kontoret eller ved kontakt til 
personalet på havnen.

Husk at rengøre spulepladsen for 
skaller og andet, der kommer fra din 
båd. Alt organisk materiale skal op i 
den grønne container 
ved spulepladsen.

Master må først 
klargøres umid-
delbart før, du skal 
montere den på din 
båd, da der også skal 
være plads til andre, 
der skal have klar-
gjort deres mast.

Tænk dig godt om, 
hvor du parkerer din 

bil, da det til tider kan være meget 
svært at komme rundt med bådvog-
nen. Det kan medføre forsinkelser, 
og i værste fald kan vi komme til 
at aflyse nogle både. Det vil være 
en god ide at lægge en seddel med 
navn og telefonnummer i forruden 
af din bil.  

Hvis ikke båden er klar til aftalt 
tidspunkt, eller betaling mangler, 
kommer du bagerst i køen med 
risiko for, at søsætningen bliver ud-
sat 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 efter aftale med hav-
nens personale og skal stilles tilbage 
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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 hængende i 
kranen). 

Prisen for søsætning for medlemmer 

med fast havneplads er kr. 175,00, 
for øvrige er prisen i henhold til ne-
denstående.

Medlemmer uden fast plads (pr løft) 
Pris
  0 -  4 tons  Kr    551,00
  5 -  6 tons  Kr    625,00
  7 -  9 tons  Kr    970,00
10 - 14 tons  Kr 1.720,00
15 - 20 tons  Kr 2.515,00

El-standere
El-projektet skrider godt frem. Vi får 
de første 30 standere leveret i uge 22 
og forventer at montere dem umid-
delbart efter levering, så der vil blive 
nogle enkelte dage, hvor strømmen 
er afbrudt – det kan ikke undgås.

Vi valgte at trække kablerne oven 
på broerne, men efter en del kritik af 
denne løsning har vi måttet sande, at 
det måske ikke var den mest geniale 
løsning, og derfor har vi nu valgt at 
trække kablerne under broerne.

Bro 2 og 4
Der er fuld gang i arbejdet med at 
udskifte brodækket på bro 2 og 4. 
Udskiftningen skrider planmæssigt 

frem. I påsken var der et rigtigt godt 
fremmøde af pligtarbejdere, som yd-
ede en stor indsats, og selv om vejret 
ikke var det bedste, så var humøret 
højt, og de fleste var glade.

De efterfølgende weekender har 
fremmødet ikke været helt så stort, 
hvilket er ærgerligt, da det jo er til 
alles bedste, at vores broer bliver 
renoveret.

Der har været nogle bådejere, der 
har skældt pligtarbejderne ud over 
projektet med broerne, men det er 
altså ikke pligtarbejdernes skyld, 
at broerne er 35 år gamle, og at de 
trænger til en renovering. Hvis der
er nogle, der er utilfreds med må-
den, arbejdet bliver udført på, er de 
velkommen til at kontakte mig på 
kontoret, så vi kan få en snak om 
det.

Vestersøhus
Så er vi ved at være helt færdige 
med renoveringen af Vestersøhus, 
vi mangler at udskifte tagrender og 
få rettet den nederste kant op. Dette 
forventer vi at blive færdige med 
inden sommerferien.

Skipperstuen, restauranten og Be-
stikket
Så blev vi færdige med at male i 
Skipperstuen, restauranten og Be-
stikket.

Klubhus Øst
Så er taget blevet færdig.

Der er blevet indkøbt nye blom-
sterkummer som står rundt om 
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klubhuset. De er blevet beplandet 
med roser og meget andet, de skulle 
gerne stå flot til sommer.

Årsmærker samt Frihavnsmærker
Årsmærker SKAL afhentes på kon-
toret i åbningstiden

HUSK AT MEDBRINGE GYLDIG 
ANSVARSFORSIKRING 
Vi vil i år udvælge nogle tilfældige 
bådejere, hvor vi vil kontrollere ejer-
forhold og forsikringsforhold.

Frihavnsmærker kan købes på 
kontoret i åbningstiden – pris kr 
30,00.

Lige så alle husker det, så skal 
bådene på 1. maj pladsen til at 
komme i vandet.

Medlemskort
Nu er det en rigtig god ide at afhente 
sit medlemskort, for uden medlems-
kort ingen strøm, du vil heller ikke 
kunne benytte klubbens vaskema-
skiner uden dit medlemskort.

 Medlemskortet giver også adgang 
til skipperstuen uden for restauran-
tens åbningstider. Medlemskort kan 
hentes i kontorets åbningstid.

Du kan lette ekspeditionen ved 

på forhånd at have udfyldt skemaet 
– kan hentes på hjemmesiden under 
Havnekontor/indmeldelse mv.

 
Pligtarbejde
DET ER DIN EGEN PLIGT AT
SØRGE FOR, AT DU FÅR AFVIK-
LET DINE TIMER RETTIDIGT.

Du kan afvikle timerne i samtlige 
weekender frem til slutningen af juni 
måned samt på alle helligdage. Der 
er masser af opgaver –  bl.a. skal der 
trækkes nye kabler på broerne til de 
nye el-standere, og bro 2 og 4 skal 
have udskiftet brodækket.

Ud over de ovenstående opgaver 
så har vi en hel del andet, der også 
skal laves. Hvis  du er så uheldig 
ikke at blive indkaldt til afvikling af 
pligttimer, så skal du ikke være ge-
nert og føle, du trænger dig på, eller 
at du forstyrrer havnens personale 
og derfor ikke vil  kontakte havne-
kontoret for at få afviklet dine pligt-
timer. 

Ny havne-
assistent
Vores havne- 
assistent Casper 
har valgt at 
stoppe, og der-
for har vi været 
ude at ansætte 
en ny havneas-
sistent. Han 
hedder Lars og 
er uddannet tømrer. Lars er 38 år, jeg 
håber I vil tage godt imod ham.
 
Både på land
Vi har været så uheldige, at en båd 

er væltet ned i 2 andre både. Med 
det i tankerne vil jeg lige indskærpe, 
at hvis du flytter rundt på bukkene 
så vær sikker på, at båden stadig 
står godt og sikkert. Det er sådan, 
at Sejlklubbens forsikring kun dæk-
ker, indtil båden er sat af på pladsen 
og ikke, når den står på bukke eller 

stativer, så det vil være en god ide 
at få dit forsikringsselskab til at 
bekræfte, at du er dækket, når du 
står på land.

Hvis du skal op og bundmale og 
vil bruge cv 17, så kontakt perso-
nalet, bådene bliver meget  glatte 
i bunden af den type maling, så 
måske man skal overveje at tage 
masten af båden. 

Med venlig hilsen 
Havnechefen
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Tale af formand Georg Niemann

Standerhejsning er bare det bedste! 
Alting peger fremad og kun de fær-
reste kigger bagud lige nu, hvor 
sæsonen starter.

Vi havde for et par uger siden 
nogle løfterige lune dage, men de 
seneste uger har det set noget sløvt 
ud, kun få både er nu klar i vandet til 
sommerens sejlture. Jeg ved, at også 
personalet har været frustrerede, 
fordi ingen åbenbart ville have deres 
både i vandet, for der bliver ingen 
pladser til dem, der gerne vil op.

Men nu lysner det, det tror vi på, 
og i dag er en af de gode dage. 

Når man skal lave tale til stander-
hejsning, må man spørge sig selv om 
vi er gået i stå, eller om vi er på vej 
fremad. I år er jeg dog ikke i tvivl, 
det går virkeligt fremad på store og 
væsentlige områder og arrangement-
et i dag er et synligt bevis på det. 

Jeg har brugt udtrykket før, men 
jeg gør det gerne igen, det at DSRS 
har valgt at etablere sig hos os er 
sandeligt et tegn på, at Lynetten er 
rykket op i Superligaen.  Det har 
selvfølgelig været et væsentligt argu-
ment for DSRS, at vores havn ligger 
strategisk for at udføre sit vigtige 
arbejde, men jeg bilder mig ind, at 
det også har været vigtigt, at man 
iblandt klubbens medlemmer kan 
finde en god gruppe, som har mod 
på at gå ind i noget frivilligt arbejde 
som dette. Godt nok har de en pro-
fessionel ledelse, men selve arbejdet 
på stedet ligger jo i hænderne på 
nogle frivillige reddere. DSRS er ud 
over at være i gang med at etablere 
sig her også i gang med at træne og 
uddanne de frivillige aktører, så de 
bliver i stand til at løse deres op-
gaver, både de små rutineopgaver, 
men også eventuelle omfattende og 
farlige opgaver. Når der er tale om 

store opgaver, vil DSRS nok primært 
være et supplement til SOK, men de 
kan jo godt komme ud for, at de er 
de nærmeste til at gøre den første 
indsats.

I forbindelse med etableringen 
af DSRS fik alle medlemmer af S/K 
Lynetten mulighed for at få gratis 
medlemskab af DSRS det første år. 
Fristen er nu udløbet,  men hvis man 
fortryder, at man ikke var hurtigere, 
kan man stadig blive medlem, 
trods alt er prisen på 550 kr. pr. år 
til at overskue for de fleste sejlere. 
Meningen med DSRS er, at rednings-
selskabet skal udfylde det hul, der 
er ”under” SOK og andre offentlige 
systemer, det er måske nemmest 
at forstå, hvis man kalder dem for  
”havets Dansk Autohjælp”.

DSRS kommer til at indrette sig 
i de 2 containere, som står her på 

havnen, men inden de bliver taget i 
brug for alvor, bliver der monteret 
træbeklædning, døre og vinduer, så 
de kommer til at optræde i stil med 
juniorernes hus ved siden af.

Sidste år havde jeg den fornøjelse 
at sejle en båd hjem fra Holland, 
som viste sig at have nogle defek-
ter, som vi ikke var klar over. Den 
korte udgave af historien blev, at 
vi røg på grund, men vi sad ikke 
bare fast, vi blev også banket imod 
grunden hele tiden, og vi frygtede, 
at vi ikke kunne komme fri ved egen 
hjælp. Vi kaldte på nødhjælp, og på 
kort tid rykkede den frivillige tyske 
redningstjeneste fra Borkum ud. Vi 
var godt nok kommet fri ved egen 
hjælp, men stor var alligevel glæden, 
da de fik os bugseret sikkert i havn 
igennem en kraftig strøm, som vi 

Standerhejsning S/K Lynetten 2012
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nok ikke havde klaret så elegant 
uden motor og med storsejlet ude af 
drift. Der mærkede vi på vores egen 
krop, hvor stor glæde man kan have 
af en redningstjeneste, der bare er 
klar og har udstyr og erfaring til at 
løse sådanne opgaver. Så hermed et 
meget stort velkommen til DSRS i 
Lynetten og en kraftig opfordring til 
medlemmerne om at støtte op om 
arbejdet, både ved at blive medlem 
og bestemt også meget gerne ved at 
give de andre frivillige en hjælpende 
hånd.

På årets generalforsamling her i 
S/K Lynetten blev det så besluttet at 
iværksætte opstilling af et helt nyt 
system til afregning af el og til re-
gistrering af gæster. Når vi kommer 
frem til efteråret, efter planen er det 
i september, vil der være et el-stik 

til enhver båd i vandet, hvor man 
kan trække strøm også til støvsugere 
elkedler og alt det andet isenkram, 
som der sættes i moderne både. De 
enkelte kommer så til at betale for 
eget forbrug, og fællesskabet slipper 
for at betale for alt den strøm, der er 
brugt af ”nogen”.

Når gæsterne kommer til Lynetten 
vil de kunne melde sig til på auto-
maten hele døgnet og få overført 
penge til et gæstekort, så også de 
kan få den el-forsyning, som de har 
brug for. Vi går faktisk og forventer, 
at det vil give en del større betaling 
fra de gæster, der allerede nu kom-
mer til Lynetten, og vi går så også og 
håber på, at der vil komme adskilligt 
flere gæster med tiden, nu, hvor vi 
er blevet en endnu mere venlig havn 
for gæster.

Så bestyrelsen og i særdeleshed 
havneudvalget er meget taknem-
melige for, at generalforsamlingen 
og dermed medlemmerne har vist os 
den tillid at stemme for de fremsatte 
forslag.

Vores broer er nu i gang med at 
blive renoveret lige så stille en eller 
2 ad gangen. Bro 2 og bro 4 er ved at 
blive forvandlet, og der blev i påsken 
lagt ikke mindre end 120 meter ny 
brobelægning. Og det er ikke kun 
belægningen, der bliver forbedret, 
hvis der er noget af det underliggen-
de træværk, som er i dårlig stand, så 
bliver også dette udskiftet. Vi regner 
med, at når vi går ud af 2012, så har 
vi 3 renoverede broer, og med den 
fart vil det så tage minimum 3 år, før 
vi er igennem. Det er ikke sikkert 

at vi kan holde det tempo, og vi har 
også et landfæste at tage os af, men 
målet er at være kommet igennem 
hele brosystemet, inden der er noget 
af det, der falder fra hinanden af sig 
selv. Realistisk er vi nok først helt 
færdige i 2016.

I vinterens løb har Vestersøhus 
undergået en forvandling, der er ny 
beklædning næsten overalt, og der 
er oven i købet kommet en havedør 
og et vindue til, så det nu er blevet et 
meget bedre hus at bruge.

Lynette-ånden er noget, der bliver 
talt om nu og da, og nogen mener at 
den er helt væk, men jeg synes godt, 
at man kan mærke, at den lever 
endnu. Når man arbejder sammen 
om et projekt, så synes ånden og den 
gode stemning at være lige under 



�� Lynettenyt/3 . juni 2012 ��Lynettenyt/3 . juni 2012

overfladen, som et solidt fundament 
under klubben.

I den forgangne uge har vi gen-
nemført den første omgang af et 
sandblæsnings-projekt, hvor nogle 
medlemmer har opnået en god pris 
på arbejdet ved selv at deltage prak-
tisk i projektet. Der er planlagt en 2. 
omgang af projektet også, men alle 
de pågældende både ligger i vandet 
i øjeblikket, så vi har været nødt til 
at udsætte denne 2. omgang, til der 
er skaffet plads på 
Østmolen, så her 
håber vi så på, at 
der snart er rigtig 
mange både, som 
skal i vandet, og 
især håber vi på, 
at nogle af Øst-
mole-projekterne 
bliver færdige i en 
fart. Jeg vil i øvrigt 
gerne slå et slag 

for, at der nu faktisk er plads til 1-2 
både mere i 2. bølge. Send mig en-
delig en mail, hvis du er interesseret.

Med alle disse ord tror jeg, at I alle 
har klaret optagelsesprøven til ”de 
tålmodiges klub”. Nu om et øjeblik, 
kan vi sende standeren til tops, og 
jeg vil erklære sejlsæsonen 2012 for 
officielt åbnet. Og lige efter dette 
kan vi gå ombord i det legendariske 
”Lynette-Sæt”.

På den sidste lørdag i marts måned 
2012 aflagde 9 kursusdeltagere eksa-
men i teori til duelighedsprøven.

Den skriftlige prøve blev som 
noget nyt gennemført som planlæg-
ning af en given sejltur i alle detaljer. 
Selve turen bestod i planlægning af 
en sejlads rundt om Samsø og det 
som en natsejlads. 

På turen skulle eksaminanden 
planlægge dels de retvisende kurser, 
rette for misvisning og deviation 
samt en given strøm og vindsitua-
tion.

Undervejs skal man kontrollere sin 
navigation ved terrestriske obser-
vationer (ved  fyr og sømærker ) og 
derudover skal man beregne sine 
sandsynlige klokkeslæt for passage/
ankomst til drejepunkter og sømær-
ker og selvfølgelig til sluthavn.

Denne måde at aflægge eksa-
men på var forberedt i løbet af hele 
kurset, idet hver kursusdeltager har 
arbejdet med at planlægge sin egen 
sommertur i danske farvande, her 
også med dimensionering af besæt-
ning og vagthold samt sikkerheds-
udstyr for båd og besætning.

Som underviser må jeg sige, at det 
har været en fornøjelse at følge kur-
sisternes engagement i kurset, især 
fordi det var egen sommertur.

Alle deltagere bestod eksamen.
Gert Christensen, Underviser

Navigationsundervisning
i Sejlklubben Lynetten
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En flot bugsering!
Tirsdag d. 27. marts 2012 tog Mi-
chael, Vovsehunden Loki & jeg ud 
for at hente garn tidligt om mor-
genen.

Fin dag, fint vejr, alt fint indtil vi 
kom til garnpladsen - Og fik garn i 
skruen ØV!

Vi prøvede at få det ud med 
bådshagen, senere med kniv påsat 
bådshagen. Det lykkedes ikke.

Så gik Michael i det kolde vand til 
livet, han er ikke til koldt vand! Og 
han kom da også rimelig hurtigt op 
igen. Vandet var for koldt, det var 
ikke til at arbejde i. Jeg er vinterba-
der, men jeg vidste med mig selv, at 
jeg heller ikke ville ku’ arbejde i det 
kolde vand, benene ville jo fryse af!

I Margretheholm Havn er det mu-
ligt at forsyne din båd gennem en 
direkte, jordforbundet tilslutning til 
den landbaserede elforsyning.

Almindeligt:
1) Medmindre der er installeret 

en skilletransformator ombord for 
at isolere det elektriske system fra 
forsyningen i land, kan korrosion 
(elektrolyse) skade båden eller om-
kringliggende både.

2) Forsyningsspændingen i denne 
havn er 230 V 50 Hz enfaset, forsynet 
fra CEE stikkontakter.
   3) Der må kun bruges forlænger-
ledning af typen CEE HO7  16 A 3 
X 1,5 mm med jord (eller kraftigere 
dimension).
   4) Der må kun føres en forlæn-
gerledning om bord.
   5) Der må kun tilsluttes en for-
længerledning til hver stikontakt.
   6) Forlængerledningen skal være i 
en længde uden samlinger.
   7) Der skal tages forholdsregler for 
at forhindre den bevægelige tilslut-
ning i at falde i vandet ved udtagelse 
af stikprop.
   8) Fugt, støv og salt i bådens ind-

Instruktion
for tilslutning til elforsyningen til båden

tag kan udgøre en fare. Undersøg 
indtaget, rens og tør det, hvis det er 
nødvendigt, inden der forbindes til 
forsyningen i land.
   9) Der må ikke foretages repara-
tioner eller ændringer på anlægget. 
Kontakt havnens personale, hvis der 
er opstået problemer.

Ved ankomst:
   1) Afbryd alt strømforbrugende 
materiel på båden.
   2) Forbind først forlængerlednin-
gen til bådens indtag og derefter til 
forsyningen i land.

Før afgang:
   1) Afbryd alt strømforbrugende 
materiel på båden.
   2) Udtag først forlængerledningen 
fra stikkontakten i land og derefter 
fra bådens indtag.
   3) Sæt dækslet over stikkontakten 
i land og over bådens indtag for at 
forhindre indtrængning af vand.
   4) Rul forlængerledningen op 
og kontroller, at stikprop og kon-
nektor er rene og tørre. Opbevar 
forlængerledningen et tørt sted, hvor 
den ikke ødelægges.

  

Vi besluttede os til at ringe til Ole 
Havnechef. Han havde fri og var 
hjemme. Men han sagde, at han ville 
komme alligevel. Præcis 3 kvarter se-
nere kom Ole, Oles datter og Kasper 
med Margrethe og bugserede os ind. 
Det var godt nok en flot og hurtig 
bugsering!

Vi kom til kaj og blev hjulpet på 
bedding for at få garnet ud af skru-
en, hold da op, der var meget, men 
det var let at få ud på land. Og så fik 
vi renset for ruer og spulet under-
stellet i samme omgang. Så der er 
ikke noget, der er så galt, at det ikke 
er godt for noget!

Tusind tak for hjælpen til bugse-
ringsmandskabet, det var super!

Vi fik reddet 67 fladfisk og Mi-
chaels far er vådbinder, så Michael 
har lært at rimpe garn. Så det skal 
nok gå alt sammen.

Venlig hilsen i ønsket om en rigtig 
god sæson, et rigtig godt forår og en 
rigtig god sommer til alle Jer fra

Michael, Loki & Christine
Medlemsnr.: 7944 & 5595

www.dialogtransport.dk

Bådtransport
Kranservice
Lagerhotel

•
•
•

Ring tlf. 2166 0269
Vognmand Poul E. Frandsen

www.dialogtransport.dk

– den servicemindede fagmand
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Af Georg Niemann

Der har i år været flere større og 
mindre tyverier på vores havn, selv 
har jeg fået stjålet et godt langt kabel, 
som var monteret til båden og min 
måler, men det værste jeg har hørt 
om, er en gummibåd, som var læn-
ket til en jolle bagved værftet med 
en solid lås, men alligevel forsvandt 
sporløst.

Disse tyverier har fået både be-
styrelsen og andre til at overveje om 
tiden er inde til at forstærke indsat-
sen for at passe på medlemmernes 
udstyr. Tankerne går blandt andet på 

Her ser man bedst, hordan der er låst af.

Medlemsmøde 10. september 2012 kl. 19:00:

Sikkerhed og tryghed i 
Den Venlige Havn

at instal-
lere en 
kraftig rulleport, som kunne være 
lukket om natten og om vinteren 
måske al den tid, hvor der ikke er 
noget personale. 

Men sådanne tiltag vil vi ikke 
sætte i gang uden først at infor-
mere medlemmerne og høre kom-
mentarer til bestyrelsens forslag og 
forhåbentlig også en masse andre 
gode forslag fra medlemmerne. 

Havnen skulle gerne blive med 
ved med at være et venligt og 

tilgængeligt sted. 
Måske kan sikkerhed 
købes for dyrt. Bille-
derne på denne side 
stammer fra en tur til 
Holland, hvor man 
skulle bruge kort 
først for at komme 
til parkeringen og 
bagefter igen for 
komme ud på selve 
broen.

Vi har besluttet 
at alliere os med 
sagkundskaben og 
håber på at kunne 
byde på vejledning 
både fra politi og for-
sikringsselskaberne.

Når vi nu alligevel har tilgang til 
Her kan man se, at Havnemesteren også har fået optimale muligheder for at se (eller 
videofilme) hvem og hvad der sejler ud af havnen.

Her ser man ikke låsene

en forsikringskonsulent, vil 
vi gerne også søge råd om 
hvorvidt man kan anbefale, 
at sejlklubben åbner for mere 
udbredt brug af at tage bådene 
op med master på. Det kan 
jo sikkert give nogle gode 
spørgsmål: Er man dækket af 
forsikringen, hvis man lader 
sig hale op i sin mast imens 
båden ligger på land? Ja, vent 
bare, forhåbentlig får vi svar 
10. september.

Husk at møde talstærkt op i 
Bestikket kl. 19:00!

Med venlig hilsen
Georg Niemann
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Udlejning af Vestersøhus
Det er kun ”Dagligstuen” man lejer!
Fuldgyldige medlemmer (herefter kaldet lejer) kan leje medlemslokalet til 
private fester eller arrangementer, når der ikke afholdes klubaktiviteter. Med-
lemsreservation kan ske indtil 12 måneder forud, ved henvendelse til kontoret 
med oplysninger om medlemsnummer og formål. Reservationen skal af kon-
torets personale indføres i reservationsbogen. 
Lejer betaler kr. 1.000 kr. i depositum og kr. 500 i leje for lokalet, og reserva-
tionen bekræftes skriftligt. 
Kun medlemmer må leje lokalet – til egne fester

Lokalet kan kun lejes til brug for egne fester. Det må ikke lejes til at afholde 
andres fester, hvilket vil blive betragtet som misbrug af medlemskabet. 
Lejer skal være til stede under hele arrangementet og vil blive holdt ansvarlig 
for skader, som måtte blive forvoldt af lejer eller dennes gæster i lejeperioden. 
Lejer skal 8 dage før, ved udleveret opslag på udvendige døre, varsle at lo-
kalet er udlejet. 
Lokalet skal afleveres rengjort og støvsuget, og alle affaldsbeholdere eller af-
faldssække skal være tømt, ligesom al emballage og lignende skal fjernes fra 
lokalet og anbringes i havnes affalds- eller flaskecontainere.

Køkken 
Køkken er til rådighed for medlemmer og gæstesejlere og kan ikke udlejes.
Vi deles om det, når der er udlejning! 
Medlemmer og gæstesejlere kan medbringe og tilberede deres egen mad 
samt drikkevarer. 
Når dagligstuen er udlejet, skal andre medlemmer tage mest muligt hensyn til 
lejeres brug af køkken.

Bad, toiletter og forstue 
Bad, toiletter og forstue er til rådighed for medlemmer og gæstesejler og kan 
ikke udlejes.

På vegne af bestyrelsen
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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26 interesserede 
medlemmer mødte 
frem til høringen 

om restauranten. Det er faktisk kun 
2,2% af klubbens medlemmer... 26 
medlemmer er bestemt ikke særlig 
mange, men engagement, spørge- og 
ikke mindst forslagslyst var stor...

Hvis jeg skal trække et par linier 
fra indlæggene, ser det nogenlunde 
sådan ud:

Der er generelt stor ros til restau-
ratøren for den fine kvalitet. Det kan 
vi simpelthen ikke ønske os bedre... 
Men: Dagens ret ønskes ned i pris. 
Vi ønsker en ny dagens ret hver dag. 
Smørrebrød ønskes til lavere pris. 
Der ønskes flere ”enkle” retter. Der 
ønskes flere børneretter – og isen er 
alt for dyr...

Vi kunne også ønske os, at restau-
ranten havde åbent året rundt – men 
må erkende, at kundegrundlaget 
ikke er til det.

De fremmødte medlemmer var 
nogenlunde enige om, at vi skal have 
en restaurant – men at restaurantens 
prisniveau er for højt, og at restau-
ranten måske ikke rammer målgrup-
pen ”praktiske sejlere” rigtig godt. 
Praktiske sejlere kan lejlighedsvist 
godt nøjes med enkle – mættende 
– retter til en rimelig pris. Men prak-
tiske sejlere går også somme tider 
på restaurant – så holdningen er lidt 

Høring om ønsker til restauranten

blandet.
Et medlem foreslog at etablere en 

mindre ”havnekiosk/grill” - og det 
fungerer fint sammen med restau-
ranter i andre havne. De to typer 
forretninger sigter på helt forskel-
lige målgrupper – så det er bestemt 
noget, vi kan overveje som løsning 
på vores ønsker.

Et vigtigt aspekt ved det lave 
fremmøde på 2,2% er, hvad de andre 
97,8% (der ikke mødte op) mener...

Vi skal være opmærksomme på, at 
der altid vil være et modsætnings-
forhold mellem en restaurant, der 
er en privat virksomhed, og os som 
klub. I næsten alle de klubber jeg 
kender, er der store vanskeligheder, 
men vi har langt hen ad vejen kun-
net undgå store slagsmål og uven-
skab...

Hvis vi kan tillade os at antage, 
at 97,8% er tilfredse, er det ikke helt 
dårligt. Nu går de næste måneder 
med at forhandle med restauratøren 
om, hvordan vi i fællesskab indret-
ter os, så flest mulige kan tilgodeses 
– og restauranten kan få et fornuftigt 
grundlag at leve på.

Michael Toppenberg
Klubhusformand

Af klubhusformand
Michael Toppen-
berg

HUSK at indstille foto-
apparatet til “høj opløsning” 
for billeder, der ønskes med i 

LynetteNyt

Sct. Hans 2012
 

23. juni kl 18.00 holder klubben Sct. Hans fest på terrassen 
ved klubhus Øst. Vi tager bestik af vejret i allersidste øjeblik 
– og flytter måske arrangementet op i Bestikket, hvis det er for 
slemt...

Klubben byder på en 
stor saftig salatbuffet 
– men vi tager selv kød, 
pølser og egne drikke 
med til grillen.

For at vi ikke laver 
større salatbar end 
nødvendigt, vil vi gerne 
have, at alle tilmelder 
sig til restauranten
på telefon: 32 96 00 55

Michael Toppenberg
Festformand

Cecilie Svendsen 
spiller med sin kvartet

senere på aftenen.
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PLADSBYTTE!
  
Hjørneplads med bedste 
beliggenhed på bro 6, plads 
nr. 6102 Kategori 7.
Her er rigeligt plads til den 
store båd med nem adgang, 
og mulighed for købestrøm.
Ønskes: Plads min. 4,40 m 
bred.
Mobil 29920164 
E-mail: fkr@lite.dk

 
Mvh. 

Finn Kristensen 
Medl. nr. 5222

Som medlem af Vores sejlklub, er 
du rent til grin endda for dine egne 
penge.

På generalforsamlingen blev det 
vedtaget, at vi skal have et nyt el-
anlæg på vores broer til 1,6 millioner 
– (hvis da der er nogen der tror på, 
at denne pris holder).

Det er pålagt hver enkelt medlem 
at betale 1200,00 kr. til el-anlægget 
over renoveringsfonden.

Det er en generalforsamlingsbe-
slutning, og den må man jo respek-
tere i vores såkaldte demokrati.

Argumentationen for alt dette 
var, at så kunne vi støvsuge vore 
både og tilfredsstille vores gæster i 
havnen, der som regelen glemmer at 
betale havneafgift, og da der ikke er 
kontrol af dette – betaler mange altså 
ikke noget for at benytte vores havn.

Samtidigt er der et stigende antal 
både, der stjæler strøm fra havnen, 
uden at der bliver gjort noget ved 
dette.

Hvis man - det vil sige bestyrelsen 
samt havnepersonalet bevæger sig 
rundt på havnen vil man konstatere, 
at der er en del både, der tapper 
strøm fra landstander, værksteder 
m.m. uden påsatte el-målere - hvor 
alle andre både, der forbruger over 
de 600 watt stik, vi har på vores el-
anlæg, skal betale for forbrug (hvis 
man er så naiv at tro, dette ophører 
med det nye el-anlæg, er man sgu 
langt ude).

Det er sgu at være til grin for sine 
egne penge.

Nu vil der komme mange lange 
forklaringer om, at det er så godt, at 
vi investerer en, to måske tre millio-
ner til nyt el-anlæg, hvor gæsterne 
også kan betale havneafgift med 
mere samt alle de lyksaligheder, 
dette nye anlæg kan udføre.

Rigtigt, det anlæg kan meget - men 
hjælper al dette, hvis man ikke gider 
bevæge sig rundt i havnen og kon-
trollere, hvad der foregår, og hvem 
som har betalt.

Nej, man kan købe nok så meget 
for penge - men hvis man går rundt 
med skyklapper på og er konfliktsky 
hjælper penge ikke noget på denne 
problematik, næ vi er tilbage i den 
gamle lynetteånd - når man ikke tør 
gribe ind over for dem, der over-
træder reglerne, investerer vi i noget 
nyt og deler regningen ud på alle de 
medlemmer, der overholder reglerne 
for vores havn, for de finder sig nok 
endnu engang i dette. Det er sgu at 
være til grin for sine egne penge.

Næste gang du kommer og stem-
mer på generalforsamlingen, så tænk 
lige over hvad og især hvem, du 
stemmer ind i vores bestyrelse, og 
om vi måske skal ændre den måde, 
vores bestyrelse er sammensat på, 
hvis du vil have en fornuftig havn, 
der fungerer fremover.

Erik Greisbøl 4050

Du er rent til grin
Læserbrev

Sejlklubben Lynetten er 
kommet på Facebook
Scan QR-koden med din smart-
phone og kom direkte til Ly-
nettens side på Facebook.
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Det er GRATIS for sejlere at få åbnet broerne i København

Det er en del af Københavns Kommunes broåbningspolitik, som trådte i kraft 
den 24. januar 2012, hvor kommunen også overtog ansvaret for Langebro og 
Knippelsbro fra By & Havn. 
 
De nye broåbningstider er, som nævnt i Broåbningspolitikken: 
 
Knippelsbro, Langebro, Bryggebroen og Bryghusbroen:
• Mandag - Fredag: Kl. 05:30-06:30, 09:00-14:00, 18:00-22.00 
• Lørdag - Søndag: kl. 05:30 – 22.00 
• Juleaftensdag og Nytårsaftensdag: Kl. 05:30-16:00 
 
Teglværksbroen:
• Mandag – Fredag: Kl. 05:30-07:30, 09:30-15:30, 17:30-22:00 
• Lørdag – Søndag: Kl. 05:30-22:00 
• Juleaftensdag og Nytårsaftensdag: Kl. 05:30-16:00
 
Nyhavnsbroen:
• Åbnes efter behov af frivillige fra Nyhavns Skipperlaug

Sådan får du åbnet broen
 
Broåbningen skal altid bestilles i forvejen
• Knippelsbro, Langebro, Bryggebroen, Teglværksbroen og Bryghus
 broen bestilles ved By & Havns Havnefoged på tlf.: 40 42 39 77 
• Nyhavnsbroen kontaktes Nyhavns Skipperlaug på tlf. 20 81 39 79
 
Mandag til fredag:
• Kl. 05:30-06:30 bestilles inden kl. 14:00 dagen før 
• Kl. 09:00-14:00 bestilles senest 2 timer før 
• kl. 18:00-22.00 bestilles samme dag inden kl. 14:00, broåbningen
 skal bekræftes senest 3 timer før passage
 
Lørdage samt søn- og helligdage:
• Kl. 05.30-22.00 bestilles kl. 14.00 den foregående fredag/ hverdag 
før helligdage, broåbningen skal bekræftes senest 3 timer før passage

NB! Af hensyn til sikker passage kaldes broerne på VHF kanal 12 ca. 10 min 
før passage

Læs mere på: http://www.kk.dk/Borger/ByOgTrafik/VejePladser/Bro.aspx

SYDHAVNSKLUBBERNE / SLUSELAUGET

C/O Jens B. Schultz
P. Knudsens Gade 104, 2.tv

2450 København SV
web.: www.slusen-sydhavnsklubberne.dk

mail: sydhavnsklubberne@gmail.com

SLUSEÅBNINGSTIDER 2012
FORÅR:

Fra og med 4. april til og med 6. maj kan slusen passeres

Fredag 17:00-19:00
Lør-, søn- og helligdag kl. 09.00-10.00 og 17:00-19:00

Tors. 5. april, man. 9. april samt fre. 4. maj kl. 09:00-10:00 og 17:00-19:00
Onsdag d. 4. april og torsdag 3. maj 17:00-19:00

SOMMER:
Fra og med 7. maj til og med 9. september kan slusen passeres 
Alle ugens dage kl. 08:30-10:00 og 17:00-19:00   

Lørdag d. 2. og 23. juni kl. 08:30-10:00 og 17:00-23:00
Lørdag d. 7. juli kl. 08:30-10:00 og 17:00-23:00
Lørdag d. 4. august kl. 08:30-10:00 og 17.00-23.00

EFTERÅR:
Fra og med 14. september til og med 11. november kan slusen passeres
Fredag 16:00-17:00
Lør-, søn- og helligdage kl. 09:00-10:00 og 16:00-17:00

I TILFÆLDE AF PROBLEMER  KONTAKT:
 
Hans Munkstrøm 5046 8021
Jan Petersen 5046 8022
Telefon i slusehuset 4019 5826

Bemærk at slusen må kun åbnes inden for disse tider!!
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Åbningstider forår/sommer
Alle dage 11:00 til 22:00 (køkken til 21:00)

Frokost 11:00 til 16:00
med mulighed for lune retter, smørrebrød, sandwich m.m.

 

Restaurant Lynetten  .  Refshalevej 200  .  1432 København K  .  Tlf. 3296 0055
info@restaurantlynetten.com

Selskaber: På vores hjemmeside under ”selskaber” findes et lille udvalg 
af menuer, men vi kan meget mere end det. Send os en mail eller ring på tlf. 

3296 0055 for uddybende info. Alle menuer leveres desuden som catering 
med eller uden kok.

Dagens ret fra kl. 17 
kun kr. 89,-

14-04 Standerophal  
Indvielse af redningsbåd. Besøg af redningsfartøjer, politi og brandvæsen.
Loppemarked, auktion, foredrag om klubben, kanonskud og demonstration-
er. Stort koldt bord og senere gammeldags oksesteg til medlemspris
KongTrio spiller 3 sæt til kl 23:00. Tilmelding til restauranten

12-05 Damefrokost
Restauranten serverer frokost for klubbens piger, damer, fruer - og veninder 
Kun adgang med stor og prydefuld Lynettehat. Sømænd ingen adgang før kl 
17:00. Forret, brunch og dessert kaffe og kage til medlemspris
Tilmelding til restauranten

23-06 Sct Hans    
Gril og salatbar på terrassen til medlemspris. Cecilie Svendsen’s kvartet spiller
Tilmelding til restauranten

18-08 Strandbar
Terrassen omdannes til strandbar. Grill og salatbar. Øl og gode vine. Cocktails 
i sommervarmen - medlemspris. Musik – måske band - på terrassen
Tilmelding til restauranten

15-09 Vin og Gourmet
Restauranten præsenterer en 4-retters Michelin-menu - til medlemspris. Vin-
smagning af udsøgte vine fra landets absolut førende vinhuse. Nova Blue 
spiller vokaljazz. Tilmelding til restauranten

27-10 Oktoberfest
Øl, svin og skind smages af folket – til medlemspris. Discotek for alle, der kan 
røre sig. Tilmelding til restauranten

17-11 Standerned
Taler, lynettesæt. Tilmelding til restauranten

02-12 Banko
Jan-Erik Messmann afholder banko. Restauranten serverer middag - til 
medlemspris. Tilmelding til restauranten

09-12 Julefest
Fest for børn og juleglade i alle aldre – til medlemspris. Juletræ, julemand og 
juleband. Tilmelding til restauranten

Det er nødvendigt at tage forbehold for fejl og mangler – men efter festudvalgets bed-
ste skøn bliver ovenstående årets program.

Lynettens festkalender 2012
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PP - B
ID-nr. 47471Aktivitets-

kalenderen
23.06. Sct. Hans aften med grill og
  musik
17.-19.8. Sejlerskolen: Store sommertur
18.08. Strandbar på terrassen
10.09. Medlemsmøde kl. 19 i
  Bestikket
29.09. Sejlerskolen: Praktiske prøver


