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Nye medlemsvenlige åbningstider 
pr. 1. april 2013
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.

Lørdag den 6. april er den første 
lørdag, der håndteres både.

Søsætning i påsken: der er ikke 
planlagt nogen søsætning, skulle 
det vise sig, at der er tilstrækkeligt 
med både, der ønsker at blive søsat i 
påsken, udvælger vi en dag, hvor vi 
søsætter. Kontakt kontoret for yderli-
gere oplysninger.

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 rådig-
hed af klubben og kan afhentes på 
kontoret eller ved kontakt til perso-
nalet på havnen.

Husk at rengøre/spule pladsen for 
skaller og andet, der kommer fra din 
båd, alt organiske materiale skal op 
i den grønne container, der er 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 klargjort 
deres mast.

Tænk dig godt om hvor du par-
kerer din bil, da det til tider kan 
være meget svært at komme rundt 
med bådvognen, 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 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 efter aftale med hav-
nens personale og skal stilles tilbage 
umiddelbart efter endt brug.

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

 

Restauranten viser landskamp: 
Tirsdag, d. 11-06-2013 kl. 20.15  

Danmark-Armenien 
Venlig hilsen 

Birgitte og Anne
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Tjenere og cafepiger M/K søges
Mangler Du at aftjene pligttimer, og har Du erfaring fra restaurant og 

cafe, har klubben brug for Din hjælp ved standerhejsning

lørdag den 13-04-2013
Fra kl. 09 - og til vi ikke kan mere - er der forskellige arrangementer i 

restauranten og på klubbens område, hvor Du kan give en 
hånd og aftjene dejlige pligt- timer. Har Du i forvejen erfa-
ring fra restaurant eller cafe, vil det være rigtig godt :-)
Der vil løbende gennem året være andre arrangementer, 
som Du også vil kunne hjæl- pe til med - så her er timer at 

hente.

          Henvend dig hurtigst muligt til
 Havnechef  Ole Nissen

Egne stativer
Uanset hvilken plads der har været 
benyttet i vinteren, skal stativer pla-
ceres på Syddæmningen af hensyn 
til renovering af pladserne.

Flytning af stativ ved hjælp af 
klubbens traktor
Dette aftales med personalet på 
havnen.

Kranen
Så er kranen serviceret og klar til 
brug.

Der har været en mindre fejl med 
kranen i vinter, men dette er nu la-
vet, og den funger perfekt og skulle 
gerne køre uden problemer. 

Prisen for søsætning for medlem-
mer med fast havneplads er kr. 180,-, 
for øvrige er prisen i henhold til 
nedenstående.

Bro renovering
Vi er gået i gang med at renovere bro 
1, men det har været sat i bero pga. 
vejret. Vi går i gang lige så snart det 
igen bliver solskin, og al sneen er 
smeltet.
 
Vestersøhus
I år har vi planlagt maling af Vester-
søhus udvendigt. Vi har også plan-
lagt, at der skal lægges 44 m2 fliser 
udvendigt.

Klubhus Øst
I vinter har personalet renoveret her-
retoilettet samt handicaptoilettet.
Kontor og gang er blevet malet af 
pligtarbejdere, gulvene i restauran-
ten er blevet renset og har fået voks.
   
Årsmærker samt Frihavnsmærker
Årsmærker SKAL afhentes på konto-
ret 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.

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

Medlemskortet giver også adgang 
til skipperstuen uden for restau-
rantens åbningstider. 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. 

Pligtarbejde
DET ER DIN PLIGT AT SØRGE 
FOR, AT DU FÅR AFVIKLET DINE 
TIMER RETTIDIGT.

Du kan afvikle timerne i samtlige 
weekender frem til slutningen af juni 
måned, samt alle helligdage – husk 
af hensyn til vores planlægning at 
tilmelde dig senest 5 dage før, hvis 
du ønsker at afvikle i weekenderne.

Der kan altid afvikles pligttimer 

Medlemmer uden fast plads (pr løft)
 Pris
0-4 tons kr. 551,00
5-6 tons kr. 640,00
7-9 tons kr. 990,00
10-14 tons kr. 1.755,00
15-20 tons kr. 2.560,00

i hverdagene mellem kl. 8-16, her 
behøver du ikke at tilmelde dig, bare 
mød op.

Der er masser af opgaver –  bla. re-
novering af broer, maling af Vester-
søhus, renovering af metalværksted 
m.m. 

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 
genert og føle, at du trænger dig 
på, eller at du forstyrrer havnens 
personale og derfor ikke vil kontakte 
havnekontoret for at få afviklet dine 
pligttimer. 

Havnechefen 
Ole Nissen
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Projektet med at bygge en skibakke 
hos vores genbo, Amager Ressource 
Center, ASC, som tidligere hed 
Amagerforbrændingen, bliver nu en 
realitet.

Byggeriet af det der skal blive til 
en ultra moderne forbrændings- og 
genbrugsvirksomhed, forklædt som 
skibakke, blev skudt i gang den 4. 
marts i år og bygningen, som er 80 
meter høj, forventes at stå klar i 2017.

Byggeprojektet er tegnet af arki-
tektfirmaet BIG-Bjarke Ingels Group, 
og i følge tekster på ARC’s hjem-
meside et ’anlæg som vil invitere 
borgerne indenfor og fungere som 
en integreret del af byen, forankret i 
de lokale omgivelser’.

På hjemmesiden hedder det vide-
re, at ’anlægget bliver naturligt flettet 
ind i lokalområdet ved at bygnin-

og ellers bare nyde udsigten og besø-
get i Københavns nye tagpark’.

Kæmpebyggeriet vil selvfølgelig 
have nogle forskellige gener for na-
boerne, bl.a. os i sejlklubben.

I følge virksomhedens informatio-
ner, vil arbejdet hovedsageligt finde 
sted på hverdage mellem kl. 06.30 og 
18.00. Det meste af støjen vil være fra 
pæleramninger.

Arbejdet vil i følge hjemmesiden 
følge Københavns Kommunes regler 
for hvornår og hvor meget der må 
støjes.

Normalt foregår arbejdet på hver-
dage i dagtimerne – men bliver 
arbejdet nød til at støje uden for 
normal arbejdstid, vil det blive an-
nonceret på ARC’s hjemmeside i så 
god til som muligt. 
 

gens tagflade giver mulighed for 
bl.a. skiløb.  Amager Bakke åbner sig 
mod omgivelserne og giver køben-
havnerne et nyt, rekreativt byrum 
med  fantastiske udsigter over byen 
og ud mod Øresund. Set fra Lange-
linie, hvor Den lille havfrue sidder, 
fremstår bygningen som et markant 
vartegn for København.’ 
 
Multifunktionelt aktivitetscenter
Om ambitionen med byggeriet skri-
ver ASC: 
’Ambitionen er, at skabe et multi-
funktionelt aktivitetscenter, hvor 
man om vintern står på ski og om 
sommeren cykler mountainbike på 
tagfladen, klatrer op ad verdens 
højeste klatrevæg, udøver parkour, 
løber og promenerer oppe på Dan-
marks højest beliggende klatrepark 

Nabomøde under planlægning
Skulle arbejdet genere, må vi som 
københavnere glæde os over, at vi 
under bakken kommer til at finde 
et højteknologisk energianlæg, som 
skal sikre en høj miljøprofil.

F.eks. vil det nye anlæg medvirker 
til at København bliver CO2-neutral 
(i 2025) ved at reducere udledningen 
af CO2 med 107.000 ton.

Bliver der udsendt nedfald fra byg-
geriet, der griser både eller havn, vil 
vi kræve kompensation af synderen. 
ASC varsler, at virksomheden efter 
påske vil indkalde til et nabomøde, 
hvor man vil informere om det kom-
mende arbejde.

Datoen for mødet vil blive offent-
liggjort på ASC’s hjemmeside www.
amfor.dk

nb

· Bådkaleche

· Hynder

· Sprayhood

· Bompresenning

· Bøjler + beslag
Erik Mortensen

Kirstinehøj 25 B, 2770 Kastrup

Tlf. 32 58 47 47
im@imsadelmager.dk

Udsigt til 80 meter høj skibakke

Fra arbejdet med at renovere broerne
Foto: Lars Vestergaard



8 Lynettenyt/2 . marts 2013 9Lynettenyt/2 . marts 2013

Standerhejsning
lørdag den 13. april 2013

Program
 
10:00
Loppemarked ved Vestersøhus (se annoncen side 19)
 
12:00
Restauranten: Stor sejlerbuffet
Medlemspris 149,- kr
Tilmelding til restauranten på 32 96 00 55 
 
12.30 – 14.00 Dansk SøredningsSelskab demonstrerer med en opvis-
ning, hvad selskabet formår.  
Medlemmer af sejlklubben har mulighed for at få en lille prøvesejlads 
med DSRS’s båd. 
Måske dukker der gæster op fra Svensk SøredningsSelskab.
 
14:00
Bestikket: Politiet på vandet
Politiets hurtiggående rib og besætning besøger Lynetten og holder kort 
foredrag om politiets rolle på vandet - og måske en lille opvisning.
 
14:45 Varselsskud 1 
14:55 Varselsskud 2
 
15:00
Pladsen: Formanden taler og standeren hejses.
 
15:15
Restauranten: Lynettesæt
Kaffe ad libitum, småkager og Gl. Dansk.
Lækre håndsmurte LynetteSandwich i flere lækre varianter.
 
18:00
Restauranten: Gammeldags Oksesteg med sødt og surt ad libitum.
Medlemspris 120,- kr.
Kaffe, kage og cognac: Medlemspris: 69,- kr.
Tilmelding til restauranten på 32 96 00 55

Festudvalget

 - alt i bådudstyr og tilbehør til skibe. 
Hellers

www.Hellers.dk

EX-1 viser kontinuerligt udstødningstemperaturen 
på vandkølede motorer og advarer om potentielle 

problemer.  Den måler temperaturen direkte på 

 EX-1 Compact
Pris 995 Kr.
Best. nr. 138301

NYHED
2013

BM1 Compact
Batterimonitor med 100amp shunt. 
Viser volt, lade-tilstand og -strøm.
Pris 995 Kr. Best. nr  116919

COMPACT MONITORER

UDSTØDNINGSTEMPERATUR 
MONITOR / ALARM

udstødnings-slangen ved hjælp af den medfølgende 
sensor.  Når først den normale arbejdstemperatur er sat, 

kan en maksimal temperatur programmeres ind i EX-1, 
som derefter giver alarm, hvis temperaturen overstiges.

Små kompakte display til visning af ladestatus eller 
udstødningstemperatur. 
LCD display med letlæselige tal.  Mål 125x62x23 mm.   

KATALOG 2013
HAR DU FÅET VORES KATALOG 

 HENT DET I BUTIKKEN 

 TAKECARE MARINE PLEJEPRODUKTER
HØJ KVALITET - LAVE PRISER! 
Her er en supergod plejeserie til rigtig fornuftige priser. 

PLATFORME
HØJ KVALITET 

- LAVE PRISER! 
Stævn- og badeplatforme. 
Sort udvalg til fornuftige 
priser.

INTRO PAKKE 
Indeholder alle 
7 produkter i 
TakeCare serien. 
Kom godt i gang 
med sæsonen. 
Her er en pakke 
med alt hvad 
du behøver til vask 
og pleje af båden.
Værdi 553 Kr. 
Intro Pris 349 Kr. 

NYHED
2013

Boatshampoo 1l.
Pre Clean 1l.

Alu Protect
0,5l.Rib Cleaner 

0,5l.

34900
Intro Pakke

Spar 204 Kr.

7900
Frit Valg 

Hellers Pris

TakeCare er fremstillet på en dansk fabrik, der har produceret plejeprodukter gennem en lang 
årrække, blandt andre også for førende danske mærker inden for marine-produkter.

Boat Rubbing Liquid  
0,5l. Marine Polish 

0,5l.

Super Wax 
0,5l.

ÅBNINGSTIDER 
15.marts - 31.maj
Hverdage 
kl. 9.00-17.30 
Weekend og helligdage  
kl. 9.00-15.00
VI SES I KASTRUP ! Forventes på lager april 2013

5.29900
Platform

Hellers Pris

Forventes på lager april 2013

1.49900
Platform

Hellers Pris
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Sejlklubben Lynettens generalfor-
samling fandt sted den 26. februar 
i de velprøvede omgivelser i Mark-
mandsgade.

Dirigenten revisor Ole Schou kon-
staterede, at den var lovlig indkaldt. 
Det altoverskyggende emne var 
rygterne om den havnetunnel som 
måske kommer til at berører sejlklub-
bens havn, hvis selv tunnellen – eller 
en afkørsel fra denne – planlægges så 
den dukker op i vores havnebassin.

Georg Niemann har, siden rygterne 
om tunnellen dukkede op, skrevet 
med både Københavns overborgme-
ster Frank Jensen og transportmini-
ster Henrik Dam Kristensen.

Fra begge var der dog kun kommet 
venlige, undvigende svar, om at intet 
projekt jo endnu er besluttet. 
Frank Jensen var dog så imøde-
kommende, at han åbner op for, at 
’alternative løsninger for det berørte 
område, bør ske i dialog med de 
relevante partnere’. 
 
Uopsigelighed med stort smuthul
I forhold til Københavns Havn A/S, 
som ejer de arealer klubben benytter, 
har klubben uopsigelighed til den 
31.12. 2022.

Men der er dog en klausul i kon-
trakten, som giver ejeren ret til at 
opsige Lynetten tidligere, mod at yde 
en økonomisk  erstatning, som dog 
falder i takt med det antal år der går, 
siden kontrakten blev indgået i 2001.

Georg Niemann understregede de 
økonomiske konsekvenser for klub-

Generalforsamling i tunnellens tegn
ben og medlemmerne:

- På nuværende tidspunkt har 
vi så ’brugt’ over halvdelen af den 
værdi, som blev beregnet i sin tid 
og hvis man forestiller sig, at vi blev 
opsagt til 2018, så vil der kun være 
en kontrakt-erstatning på 20%, sagde 
han.

På den baggrund mener han ikke, 
at klubben skal kaste sig ud i en 
kamp for at stoppe projektet. Det vil 
være en uovervindelig opgave.  
 
Vær smidig og taktisk
Han gav derfor generalforsamlingen 
følgende velmente råd:

- Uanset om man synes godt om en 
havnetunnel eller ej og uanset man 
personligt hænger ud til højre eller 
venstre så mener jeg, at vi gør klogt i 
at vise os smidige og taktiske.

Vi skal ikke fornærme dem, som 
måske skal være vores ven og velyn-
der den næste dag. Derfor agter vi at 
samarbejde med djævlen selv for at 
få en god aftale for samtlige medlem-
mer. Og jeg vil opfordre medlem-
merne til at tænke sig grundigt om, 
inden I kaster sig ud i diskussioner 
med de forskellige grene af folkesty-
ret eller disses repræsentanter. 
 
Fremtidsperspektiver
Hvordan fremtidsperspektiverne for 
klubben muligvis kunne se ud, hvis 
havnen blev lukket på grund af tun-
nellen, sagde Georg Niemann:

- Blandt de muligheder som kan 
findes for klubben, hvis planerne 

bliver gennemført, er at der bliver 
uddybet i for-basinnet  og så etab-
leret nye broer, som så vil blive 
flydebroer.

En anden mulighed var Prøve-
stenshavnen.

- Der er ingen vej, ingen parke-
ringspladser, ingen klubhuse og der 
mangler jo også alt det som vi har 
vænnet os til at have, masteskur, 
mastekran, bådekran for ikke at 
nævne broer. Disse ting koster gan-
ske mange penge og vi kan langt fra 
regne for sikkert med at ’nogen’ vil 
give os alle disse ting. 
 
Usikkerhed om havnepladser
Rygterne og medieomtalen af en 
mulig havnetunnel har allerede skabt 
bekymring og usikkerhed hos poten-
tielle havnepladskandidater.

- Det betyder at vi kan få svært ved 

at opnå vores mål for solgte kontrak-
ter, sagde formanden og fortsatte:

- Vi har endnu ikke kunnet nå at 
handle, men vi har overvejet om vi 
skal tilføje en passus i vores kontrak-
ter om at folk, som tegner kontrakter 
og som vi er nødt til at opsige fra 
klubbens side, skal have en procent-
del af deres indskud tilbage, så nye 
ansøgere får en vis tryghed.

Det spørgsmål vil blive håndteret 
af bestyrelsen, understregede Georg 
Niemann. 
 
Bestyrelsens mundtlige beretning, 
som den blev forelagt af formanden, 
kan læses i fuld udstrækning på 
klubbens hjemmeside.

Både bestyrelsens mundtlige og 
skriftlige beretning blev enstemmigt 
godkendt af Generalforsamlingen. 
 
 
 
 

Broarbejde
Foto: Lars Vestergaard
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Uddeling af 25 års nåle og årets 
Lynettesejler
På generalforsamlingen den 26. 
februar 2013 blev 25-års nålen ud-
delt til følgende: 
2836 Peter Ahrens 
2855 Lars Frendrup Jensen 
2867 Per Gundelack Jensen
2871 Carsten  Lindschouw
3279 Niels Krabbe 
 
Årets Lynettesejler-pris blev til-
delt Kenneth Jacobsen 
 
Dagordenens pkt. 3
Forelæggelse og godkendelse af 
regnskab og budget
Regnskabet er underskrevet og 
godkendt af bestyrelsen, de kriti-
ske revisorer og den statsautorise-
rede revisor. 
Regnskabet, som var offentliggjort 
i LynetteNyt nr. 1, 2013, blev god-
kendt. 
 

Dagsordenens pkt. 4
Fastlæggelse af ydelser til klub-
ben
Under punktet Fastlæggelse af 
ydelser til klubben godkendte 
generalforsamlingen, at ydelserne 
indeksreguleres med 2 procent. 
Den fulde prisliste offentliggøres 
på hjemmesiden og kan ses i klub-
ben. 
 
Dagsordenens pkt. 5
Fremlæggelse af budget
Budgettet, som var offentliggjort i 
LynetteNyt nr. 1, 2013,  blev taget 
til efterretning af generalforsam-
lingen. 
Se budgettet og fordeling af ind-
tægter og udgifter på side 20-21. 
 
Dagsordenens pkt. 7, 8, 9 og 10 
Resultatet af valg til bestyrelse, 
suppleanter, kritiske revisorer, 
statsautoriseret revisor, webmaster 
og redaktør kan ses på side 2 i ko-
lofonen på dette blad.

 
nb

 
 
 

Begrænset referat fra årets generalforsamling 
den 26. februar 2013
 
Referat fra den ordinære generalforsamling den 26. februar i selskabslokalerne i 
Markmandsgade bringes her i en forkortet, uofficiel udgave, hvor vægten er lagt 
på de konkrete vedtagelser, der blev truffet i aftenens løb. 
Referatet har ingen retsgyldighed, da det i skrivende stund endnu ikke er god-
kendt af dirigenten Ole Schou. 
Det endelige og gyldige referat bliver lagt på internettet, når dirigenten har sig-
neret det.

 
I forbindelse med årets standerophal 
afholdes der stort loppemarked ved 
Vestersøhus lørdag den 13. april.
Vi åbner kl. 10.00 og handler til der er 
udsolgt.
Der vil være salg af øl og vand.

Benny har påtaget sig at koordinere 
arrangementet - så er der
noget Du vil vide, kan du kontakte 
Benny på bbj@elvis.dk eller på tlf.: 50 99 
84 01

Michael Toppenberg, Festformand

Stort loppemarked ved Vestersøhus

Fra etableringen af Dansk SøredningsSelskab i Lynettehavnen, foråret 2012
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Budget for 2012-13

Navn Budget 12-13

Kontingenter
Kontingent med havn -1.279.072,86    
Kontingent uden havn     -434.402,19       
Kontingent Famile     -32.180,49         
Kontingent Junior/familie     -1.297,44            
Kontingent Junior    -2.493,90            
Andre indtægter ialt -64.000,00         
Kontingenter ialt -1.749.446,88    

Andre indtægter

Andre indtægter ialt -64.000,00         
Driftsindtægter Forening -1.813.446,88    

Personale klubandel 373.982,00         
Kontorhold ialt 157.000,00         
Klubudgifter ialt 334.500,00         
Klubhus - øst ialt 538.000,00         
Klubhus - vest ialt 182.000,00         
Lynettenyt ialt 182.975,00         
Festudvalget ialt 206.000,00         
Sejlerskolen ialt 68.700,00           
Kapsejlads ialt 20.400,00           
Juniorafdelingen, ialt 67.000,00           
Turudvalget ialt 27.000,00           
Driftudgifter Forening 2.142.557,00     
Drift Forening ialt 329.110,12         

Personale klubandel

Kontorhold ialt

Klubudgifter ialt

Klubhus - øst ialt

Klubhus - vest ialt

Lynettenyt ialt

Festudvalget ialt

Sejlerskolen ialt

Kapsejlads ialt

Juniorafdelingen, ialt

Turudvalget ialt

Kontingent med havn

Kontingent uden havn

Kontingent Famile

Kontingent Junior/familie

Kontingent Junior

Andre indtægter ialt

Her er oversigten over budget 2012-13, som bestyrelsen præsenterede 
på generalforsamlingen den 26. februar 2013.
Ud over de konkrete udgifts- og indtægtsposter er budgettet opdelt i to 

Budgetterede indtægter

Budgetterede udgifter

‘lagkager’. Den øverste lagkage viser, hvordan bestyrelsen forventer 
klubbens driftsindtægter sammensat, og den underste viser, hvor-
dan udgifterne forventes at fordele sig på de enkelte driftsområder.
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Dansk SøredningsSelskab søger frivillige
 

Dansk SøredningsSelskab (DSRS) etablerede sig i Margretheholms 
Havn i april 2012, og det blev bl.a. markeret i forbindelse med 

standerhejsningen sidste år, hvor der kom besøgende redningsbåde fra 
både danske og svenske havne, for at markere begivenheden. 

Og DSRS’s frivillige mandskab  på Lynetten har ikke ligget på den lade 
side. I 2012 deltog man således i 45 alarmer fra april til november. 
Så DSRS’s stationsleder på Lynetten, Kenneth Jakobsen, synes, at 

indsatsen er en succeshistorie: - Vi er jo stadig så nye, at der er mange 
som ikke ved at vi er her, siger han. 

Derfor søger han nu frivillige der vil deltage i selskabets arbejde, enten 
som frivillig redder, fundraiser eller kontor og informationsarbejde. 

- Og man behøver ikke have den store erfaring. Bare lysten er der, siger 
Kenneth Jakobsen. 

DSRS arbejder med at hjælpe bådejere der har behov for hjælp i 
ikke livstruende situationer på søen. Det kan f.eks. dreje sig om 

grundstødninger, motorstop, havareret rig og lignende. 
Selskabet er en del af det nordiske net af Søredningsselskaber, hvor 

man samarbejder med ca. 140 redningsstationer, der kan komme 
båden til hjælp i svenske, norske og finske farvande, samt farvandet 

omkring Ålandsøerne. 
Et medlemsskab af DSRS koster 550 kr. pr. kalenderår. 

Man kan melde sig ind i selskabet via DSRS’s hjemmeside
www.dsrs.net eller via Lynettens stationsleder Kennth Jakobsen på 

hans vagttelefon 2760 1106. 
nb  
 

Vi er i fuld gang 
med forberedelserne 
til en ny sæson i 
sejlerskolen. 
Instruktørerne har 

været på kursus hos Dansk Sejlunion 
og vi har afholdt det årlige Søsikker-
hedskursus.

Dette kursus retter sig mod nye 
sejlere, men i år har vi haft deltagelse 
af flere klubmedlemmer som har 
ønsket at få genopfrisket de gode 
dyder, man bør have i tankerne, når 
man færdes på havet.

Vinterens kursus er på det sidste, 
og kursisterne skal op til prøve den 
6. april. Vi håber at Gerts undervis-
ning har givet alle det bedste indblik 
i navigationens mysterier. Alle som 
gå op til denne delprøve plejer da 
også at bestå, og det bliver nok også 
resultatet for dette hold.

Der er flere nye sejlere på dette 
hold, som ser frem til sommerens 
kursus i praktisk sejlads for opnåelse 
af Duelighedsbevis. 
 
Skolebådene klargøres
Starten på den praktiske sejlads 
begynder med klargøring af skole-
bådene, som har stået på land hele 
vinteren. Denne klargøring er en 
obligatorisk del for at komme til den 
praktiske sidst på sommeren.

De første mødedage er weekenden 
den 13. og 14. april fra kl. 09.00.

Vi har tradition for, at disse dage 

Af sejlerskolechef 
Preben Pold

begynder med morgenkaffe og brød, 
hvor vi så fordeler arbejdsopga-
verne. Vi fortsætter dette arbejde den 
kommende weekend den 20. og 21. 
april. Hvis vi er hurtige og effektive 
har vi mulighed for, at bådene kan 
blive sat i vandet i den mellemlig-
gende uge, således at vi kan sætte 
master og rig på.

Den 13. april er der Standerhejs i 
klubben. Derfor slutter vi arbejdet 
denne dag kl. 14.00 så vi alle kan 
deltage i festlighederne.

Det er planen at instruktørerne 
sammen med sejlerskolens elever 
sammensætter sejlholdene og aftaler 
ugedag og tidspunkt for sejlads. Det 
sker den 21. april hvor vi alle har 
mødt hinanden.

Sejlerskolens kalender for hele 
sommeren og efteråret 2013 findes 
på sejlerskolens hjemmeside www.
sslyn.dk. Denne hjemmeside har 
også en blog, hvor elever og instruk-
tører kan kommunikere. 
 

Sejlerskolens aktiviteter i foråret

Restauranten mangler...
Restauranten efterlyser lidt brugt 
legetøj og lignende, som gæsternes 
børn kan lege med. 
Så ligger du inde med noget, modta-
ges det med kyshånd

Venlig hilsen 
Birgitte og Anne
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Min kone og jeg har i flere år sejlet i 
den svenske skærgård. Der er mange 
dejlige områder, flotte kig til skæ-
rene og små hyggelige byer. Vi har 
ofte talt om at sejle en tur til Mälaren 
og nu hvor vi begge var blevet pen-
sionister, skulle det være alvor.

URD blev provianteret, også med  
henblik på færrest mulige besøg i 
Systemet.

Onsdag den 27. juni kl. 15 afgang. 
Jeg skulle sejle alene til Åhus, hvor 
Hanne og børnebørnene ville støde 
til. Efter Falsterbokanalen overnat-
tede jeg i Skåre, lige efter kanalen. 

Den er frihavn, meget lille og med 
spunsvægge, ikke anbefalelsesvær-
dig. Næste stop blev Skillinge 48 nm.

Det er en god havn med en meget 
fin skibshandel, især petroleums-
lamper. Fra Skillinge til Åhus er der 
32 nm. Lå i sejlklubbens havn med 
udsigt til Spritkirken. Der laver man 
Absolut vodka. En fiskeørn holder 
til i havnen. Det er et flot syn når 
den slår ned efter en fisk. Efter et 
par dage kom Hanne og børnebør-
nene. Med dem ombord tager vi små 
distancer. Den 2. juli sejlede vi til 
Hellevik 15 nm. Dejlig lille by med 
strand, klipper og en god fiskebutik 
på havnen.

Her blev vi et par dage. Jeg måtte 
skifte oliefilter og tømme tanken, 
da der var dieselpest i den.  Sejlede 

forbi Hanø til Tærnø 16 nm. Det er 
en dejlig klippeø at gå tur på, mange 
smukke huse og den er bilfri.

Igennem Blekinge skærgården, 
den har vi brugt flere sommerture 
på, til Karlskrona som er et besøg 
værd, med sin byplanlægning, 
Søfartsmuseet, Admiralitetskirken 
og Orlogsværftet med den gamle 
Reberbane.

Her sendte vi Frieda og Sylvester 
hjem. Nu kunne vi tage nogle læn-
gere distancer. Først til Berkvara 39 
nm. Dernæst Borgholm på Øland 36 
nm. Vi var nu sluppet igennem Kal-
marsund og tog en lille afstikker ind 
til Figeholm, som er en skøn havn i 
en beskyttet bugt og fuldstændig i 
læ for vind og vejr. Her fik vi så en 

gang regn og torden.
I stedet for at gå ind til Vestervik, 

der har den dyreste marina i Sverige, 
lagde vi ind i Händeløb, en lille hyg-
gelig fiskerihavn lige ved siden af 
hovedløbet. Næste stop blev Fyrud-
den, hvor der er diesel og proviant. 
Alsang på kajen om aftenen, skønt. 
Tog en nat i Oxeløsund, der er en 
beskidt industriby.

Derfra er der 25 nm til Trosa. Den 
er et besøg værd. Den ligger på beg-
ge sider af en å. Man kan sejle helt 
op i midten af byen, der har mange 
smukke, gamle træhuse. Dagens 
højdepunkt var en motorbåd der 
bakkede ud i sin egen ankerkæde og 
fik den viklet omkring skruen. Det 
lød meget højt.

Lynettenyt har modtaget denne sej-
ladsbeskrivelse fra medlem nr. 2610,
Hans P. Brædder

 
 

Sommertur til Mälaren 2012
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Fra Trosa til Sødertälje er der 25 
nm. Man bliver løftet 60 cm i slu-
sen og er så på Mälaren. Det koster 
ikke noget at komme op, men 60 
kr. ned. Lagde til på Birka, der var 
et handels-knudepunkt i 800 tallet 
og hvorfra vikingerne drog østpå til 
Novgorod, Kiev og Konstantinopel. 
Det meste af øen er et fint museum. 
Overnattede i Kungsengen i regn, 
blæst og torden. Herfra 13 nm til 
Sigtuna, Sveriges ældste by. Anlagt i 
900 tallet som kongeby. Hovedgaden 
snor sig nøjagtig som dengang. Her 
er mange runesten og et smukt lille 
rådhus. Havnen har gode facilite-
ter og strandpromenaden er meget 
smukt anlagt. Der kunne vi lære 
noget!

Uppsala ligger 10 km op ad en å. 
Man kan godt sejle dertil, men det 
er ikke besværet værd. Kajerne er 
elendige og dårligt vedligeholdt. 
Men ude for enden af åen, ved Skar-
holmen ligger der en god sejlklub 
med bus til byen. Da vi ankom var 
der en sportsflyver, der lavede den 
mest fantastiske opvisning over 
fjorden, med loops og rulninger. Jeg 
troede han var ude på at flå flyet fra 
hinanden.

Den første dag cyklede vi til Gl. 
Uppsala, 15 km. Det var der Gustav 
Vasa blev udråbt til konge efter at 
Christian den 2. havde halshugget
det meste af den svenske adel.

Området er præget af nogle meget 
store gravhøje fra stenalderen. Selve 
Uppsala er jo Sveriges ældste univer-
sitetsby, med mange fine bygninger. 
Den er absolut et besøg værd.

Nu havde vi nået endemålet og 

satte kursen sydpå igen. På vejen 
tilbage til Sigtuna, lagde vi ind til 
Skokloster Slot, som blev bygget 
af General Wrangel. Her opholdt 
Napoleons general, Jean Baptiste 
Bernadotte sig et stykke tid, inden 
han blev konge. Det forlyder at Desi-
ree ikke havde travlt med at komme 
op til dette våde og kolde land. På 
vejen tilbage lagde vi ind i Stæket 
som er et lille smalt løb efter en bro. 
Et fint sted med læ for alle vinde og 
meget at kigge på, når bådene venter 
på broåbning.

Derefter gik det mod Stockholm. 
Vi havde set i frihavnsfortegnelsen 
at der var en klub på Lidingø, som 
var medlem. I stedet for at give flere 
hundrede kr. i Vasahavnen, mente vi 
at det var værd at undersøge. Vi blev 
heller ikke skuffede. Der var ikke 
noget havnekontor, men et telefon-
nummer.

Straks kom en sød dame og gav 
os nøglen til klubhuset, så kunne vi 
bruge det og ellers ligge gratis.

Vi var vist de første der benyttede 
sig af det. Fra Lidingø går der ofte 
tog til centrum og turen tager under 
en halv time, så kan man jo gøre 
byen derfra. Stockholm er en fanta-
stisk dejlig by.

DET VAR NU blevet august, og vi 
måtte sætte kursen hjemad. Tilbage 
til slusen og ned til Sødertälje er 
der 28 nm. Vi blev her i 5 dage, da 
Hanne skulle hjem og min svoger 
Poul påmønstre. En af dagene gik jeg 
en tur på Scania museet. Førhen har 
de lavet personvogne, motorcykler 
og tog. En god udstilling og gratis. 

Vi lå med udsigt til slusen, hvor der 
kom nogle store skibe, som fyldte 
den fuldstændigt. Det var vældigt 
underholdende. Herefter sydpå med 
dagsetaper på 30-40 nm. Forbi Arkø, 
Fyrudden, Figeholm, Kalmar og til 
Karlskrona. Der måtte jeg så køres 
hjem i en ambulance, da jeg havde 
fået djævelsk ondt i ryggen. Heldig-
vis kunne vores gode ven Gull afse 
tid til at sejle URD hjem til Lynetten 
sammen med Poul.

HVIS MAN ER pensioneret, eller 
på anden måde har tid nok, kan vi 
kun opfordre til at tage en tur på 
Mälaren. Der er god plads, smuk 
natur, hyggelige byer og interessant 
historie. Vi fik ikke set alle hjørner, 
men det vi nåede var hele turen 
værd. Turen tog 56 dage. Distancen 
var 902 nm. Husk at tanke når det er 
muligt for der er lidt langt imellem 
tankstationerne.

Hans P. Brædder, 2610

Havnen fylder    35 år
 

Den 22. juni fejrer vi havnens 35-års fødselsdag.  
Sæt stort kryds i kalenderen.

Vi har besluttet, at medlemmer som vil medvirke i plan-
lægning og gennemførelse af arrangementet skal hen-

vende sig til Festformand Michael Toppenberg på mail: 
mt@e-posthus med navn og medlemsnummer.

Mere information følger senere. 
 

Michael Toppenberg 
Fest- og Klubhusformand



22 Lynettenyt/2 . marts 2013 23Lynettenyt/2 . marts 2013

Lynettekalender april og maj 2013
Dato   Hvad   Hvor  Ansvarlig

06-04-2013  Navigationsprøve    Preben
13-04-2013  Stamderhejsning  Havnen 
13-04-2013  Klargørng af skolebåde Havnen  Preben 
14-04-2013  Klargøring af skolebåde Havnen  Preben
20-04-2013 kl 10-20 Junior Forårsklargøring Havnen  Lars
20-04-2013  Klargøring af skolebåde Havnen  Preben 
21-04-2013  Klargøring af skolebåde Havnen  Preben
21-04-2013 kl 10-20 Junior Forårsklargøring Havnen  Lars
21-04-2013  Klargøring af skolebåde Havnen  Preben
24-04-2013 kl 17-21 Juniorsejlads Sæsontart Havnen  Lars

01-05-2013 kl 17-21 Juniorsejlads  Havnen  Lars
04-05-2013 kl 9-16  VHF-kursus  Bestikket Preben
05-05-2013 kl 9-16  VHF-kursus  Bestikket Preben
06-05-2013 kl 19  Bestyrelsesmøde  Bestlok  Georg
07-05-2013 kl 18-21 Kapsejlads Sæsontart Bestikket Rahlf
08-05-2013 kl 17-21 Juniorsejlads  Havnen  Lars
14-05-2013 kl 18-21 Kapsejlads  Bestikket Rahlf
15-05-2013 kl 17-21 Juniorsejlads  Havnen  Lars
18-05-2013  Pinsetur. Turudvalget Ej her  Kaare
19-05 2013  Pinsetur. Turudvalget Ej her  Kaare
21-05-2013 kl 18-21 Kapsejlads  Bestikket Rahlf
22-05-2013 kl 17-21 Juniorsejlads  Havnen  Lars
28-05-2013 kl 18-21 Kapsejlads  Bestikket Rahlf
29-05-2013 kl 17-21 Juniorsejlads  Havnen  Lars
 

Vagtskifte
LynetteNyt har fået ny redaktør. Det skete på ge-
neralforsamlingen den 26. februar, hvor underteg-
nede blev valgt til jobbet.

Den tidligere redaktør, Jacob Lefévre, har gjort 
rigtig meget ud af bladets billedside med mange 
flotte fotos, og tak for det Jacob. Jeg vil søge at 

fastholde den side af bladet, og samtidig opprioritere den journalistiske 
side af indholdet.

Videre er det min ambition at LynetteNyt udkommer flere gange. Jeg 
vil udgive flest numre i forårs- og sommermånederne og færre i efter-
års- og vinterperioden. I alt har jeg planlagt, at LynetteNyt udkommer 7 
gange i løbet af 2013.

I disse tider, hvor tunneller og skibakker måske kan true vores havn, 
vil jeg holde et skarpt øje med, hvad der sker i By & Havn, på Køben-
havns Rådhus og andre steder, hvor der træffes beslutninger af betyd-
ning for klub og havn. 
Jeg vil dog primært færdes på vores broer, i Vestersøhus og i Skipper-
stuen og lede efter historier om sejlerlivets glæder og sorger eller ris og 
ros til klubben fra medlemmerne.

Og så vil jeg deltage i bestyrelsesmøderne som fluen på væggen.
Medlem nr. 4479 

Niels Bjørn Pedersen 

Godt fremmøde til
foredrag om korrosion
 
Den 6. marts afholdt klubben et 
møde om korrosion. 
De fremmødte fik godt udbytte 
af at høre Piet Jansen fortælle 
om farerne ved korrosion i bå-
dene.
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-

PROFESSIONEL RÅDGIVNING UDEN DET KOSTER EKSTRA

Der er langt til Margretheholm havn for mange af vores kunder og 
derfor fastholder vi vores firmapolitik, at det skal være ulejligheden 

værd, at besøge vores lokale forretning 
- og ikke alene  på grund af vores altid konkurrencedygtige priser.

Sidste år ansatte vi Leif som er uddannet mekaniker og har lang erfa-
ring med service af bådmotorer og ikke mindst installation af elektro-
nikken i din båd.

I år udvider vi med endnu en erfaren 
medarbejder, Stig Arentoft, som er 
uddannet bådebygger og senere faglæ-
rer, men har også et langt livs erfaring, 
som sagkyndig vurderingsmand inden-
for såvel, træ som glasfiberarbejder.

ÅBNINGSTIDER:
Fra 1. april til 30 september
Hverdage 10:00 - 18:00 og lørdage 10:00 - 15:00
HUSK - AT VI OGSÅ HOLDER ÅBENT PÅ SØN- OG HEL-
LIGDAGE MELLEM PÅSKE OG 30 JUNI (begge inklusive).

Lynettens Bådservice a/s
Tlf. 32576106    www.baadservice.dk    email: lynettens@baadservice.dk

- mest for pengene og altid billigst på Amager

ANDRE NYHEDER SOM WALLAS NYE BÅD VARMERSERIE - 
DACON VINDGENERATOR OG DÆKSBELÆGNING SOM VAR DET TEAK 

Se pinsesolen danse 
på Lynetten! 
 
Pinsedag, d. 19 maj 2013 - fra kl. 
9.00-15.00 serverer restauranten 
en stor brunch buffet med alt 
hvad hjertet begærer!

Brunch incl. kaffe,the og juice 
149,- kr.

Tilmelding til restauranten på 
tlf. 32 96 00 55.

Anne og Birgitte

www.dialogtransport.dk

•	 Bådtransport
•	 Kranservice
•	 Lagerhotel

Ring	tlf.	2166	0269
Vognmand	Poul	E.	Frandsen

www.dialogtransport.dk

– den servicemindede fagmand

Kapsejlere
Restauranten venter på 

jer hver tirsdag med 
dagens ret.  

Tilmelding til restau-
ranten på 32 96 00 55 

– hvis det kan lade sig 
gøre. 

Husk at ringe, hvis I 
bliver forsinkede 

 
Anne og Birgitte
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Pinsetur 18.-19. maj 2013
 
Pinseturen den 18 og 19 maj 2013 går igen til Råå.
Tilmelding på kontoret senest den 13. maj kl. 12, hvorefter tilmelding 
er bindende. 
Skippermøde lørdag kl. 15 på altanen i klubhuset, til velkomstdrinks 
og fordeling af opgaver. 
Betaling i forbindelse med skippermødet. 
 
Medlemmer skal betale 50 kr. Medlemmers børn under 15 år er gratis. 
Gæster og ledsagere skal betale 125 kr. 
 
Grillen bliver tændt kl. 17, vi starter med at grille kl. 18.
Klubben leverer: kød, pølser, vin/øl/vand og grill kul 
Deltagerne medbringer selv: salat, brød, kartofler og andet tilbehør til 
lørdags grill samt morgenmad til søndag. 
 
Morgenmad med bitter, søndag morgen kl. 9, efterfulgt af oprydning 
af lokalerne. Klubben har kaffebønner, med men tag en start kande 
med kaffe med op. 
Vi deler klubhuset med Sundby Sejlklub. 
I tilfælde af dårligt vejr (kulingsvarsel) flyttes arrangementet til Bestik-
ket, ved opslag på www.lynetten.dk torsdag den 16. maj kl. 12.

 
Med venlig hilsen 

Poul Borchum

Her er opskriften på en bundbehand-
ling der kan holde mindst 10 år.
Afrens først bunden helt ind til pri-
meren/gelcoaten. Dernæst slibes med 
sandpapir korn 60.
Find en dag med godt vejr og god 
varme.
Påfør et lag ren epoxy. Lad det hærde 
ca. 4 timer til det er tryk tørt.
Påfør derefter et lag epoxy tilsat kob-
berpulver. 1 del færdigblandet epoxy 
til 2 dele kobberpulver.
Skal blandes efter vægt. Rør kun små 
portioner ad gangen, da det stivner 
ret hurtigt. 
Rulles på med en fast rulle. Det bed-
ste er at en person blander og to rul-
ler på. Lad det hærde ca. 4 timer til 
det er tryk tørt.
Påfør derefter endnu et lag epoxy til-
sat kobberpulver. 
Alle tre lag skal lægges på vådt i 
vådt, ellers skal der slibes mellem på-
føringerne.

Nu ligner bunden et spejl. Så skal 
man væbne sig med tålmodighed. 
Lad den hærde mindst 7 døgn. Den 
skal være slibe tør.
Let slib derefter bunden med sandpa-
pir korn 350-400 og vær sikker på at 
slibe over det hele.

På vores 32 fods sejlbåd brugte vi ca. 
1½ kg epoxy og ca. 3 kg kobber pr lag.
Efter et år i vandet, løftede vi båden 
op for at kontrollere bunden. Den så 
ud som da vi satte den i. Prisen var 
ca. det dobbelte af en gang ordinær 
bundmaling.
Jeg har set en fra England der havde 
ligget i vandet i 14 år. Den var pænt 
grøn. 
Billede af vores båd vedlagt.

Hans P. Brædder, 2610

NB. Jeg har 5 kg kobber tilovers, som 
jeg gerne vil sælge.

Er du træt af at sponsorere bundmalingsfabrikanterne!
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