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Af formanden for
S/K Lynetten 
Georg Niemann
 
Tirsdag den 25. 
februar afholder S/K 
Lynetten den årlige 
generalforsamling og 

i år håber vi på at der kommer rigtigt 
mange veloplagte medlemmer. Det 
fulde program står at læse andet 
steds i dette blad, så her kommer 
kun en lille appetitvækker.

Generalforsamlingen er 
tidspunktet hvor vi ser tilbage på 
gode og mindre gode stunder, vi ser 
indad for at overveje om vi kunne 
have løst vores opgaver bedre eller 
bare på en anden måde. Men det er 
også tidspunktet hvor vi ser fremad 
imod nye opgaver og oplevelser og 
endelig bør vi også bruge denne 
lejlighed til at kigge udad, hvad gør 
naboen, hvad har de hittet på i andre 
klubber og havne.

Til at hjælpe med det sidste punkt, 
har vi været så heldige, at vi kunne 
invitere Jesper Højenvang til at 
komme og lave lidt ”udkig” for os.  
Jesper Højenvang er direktør for 
foreningen af lystbådehavne i 
Danmark, i daglig tale FLID. For et 
par år siden var Jesper redaktør for 
FLID’s medlemsblad, der vist også 
dengang hed FLID & FAKTA. Man 
lagde hurtigt mærke at her var en 
fyr med ualmindeligt meget ”krudt 
i røven” og meget stor faglig indsigt. 
Så det var ikke nogen overraskelse 
at det blev Jesper, der blev valgt, da 

FLID ville etablere sig med en mere 
professionel organisation.

Da det jo er formandens privilegie 
at fremlægge bestyrelsens beretning 
på generalforsamlingen, vil jeg 
ikke tage forventningens glæde fra 
de fremmødte ved at snuppe ret 
meget fra den beretning på dette 
sted. Men et af de punkter, som ikke 
kan forbigås, er den flotte fest der 
blev holdt i sommeren 2013, hvor vi 
fejrede havnens 35 års fødselsdag. 
Med Hawaii-bar, helstegte pattegrise 
og alt, hvad der ellers hører til en 
storslået fest havde vi en dejlig dag. 
Stor tak til Michael, Ole og hele det 
aktive festudvalg og personale.

Så til slut vil jeg slutte hvor jeg 
startede: HUSK AT SÆTTE DAGEN 
AF. En generalforsamling skal ikke 
være surt mavepillende bureaukrati, 
men i stedet en hyggelig aften, hvor 
man kan få en god fornemmelse af 
alt det, som sker i vores egen klub.

Så samles generalerne igen

Fotos til bladet
modtages med kyshånd – men husk 
kvaliteten.

Der er heldigvis en del 
medlemmer, der sender fotos til 
LynetteNyt, og det er redaktøren 
rigtig glad for.

Men han vil være endnu gladere, 
hvis billederne blev sendt i høj 
opløsning, dvs. at et enkelt foto 
fylder ca. 1 mb. eller mere.

Hvis I fotograferer med mobilen 
eller kamera og overfører billederne 
til jeres computer, sker det ofte, at 
computeren nedsætter kvaliteten når i 
sender dem via mail. Så husk at tjekke, 
hvor meget billedet fylder og vælg den 
bedste opløsning/størrelse. F.eks. er 
120 kb for lidt til at fotoet bliver godt 
når det trykkes i bladet. Man skal op 
på mindst ca. 1 mb. og derover for at 
fotoet kan bruges til tryk.

Venlig hilsen Niels Bjørn

Se og læs LynetteNyt
på klubbens hjemmeside
Husk, at du altid kan læse 
klubbladet på Lynettens 
hjemmeside på udgivelsesdagen.
Postvæsnet er ikke altid lige 
flinke til at overholde fristen på 
tre dage til at bringe bladet ud til 
medlemmernes postkasser.
Derfor ligger det seneste 
nummer altid på nettet på 
udgivelsesdagen.

Her kan du se hvornår bladet
udkommer i 2014:
Blad nr: Deadline Udkommer 
nr. 2  23. marts 8. april 
nr. 3 21. april 5. maj 
nr. 4 2. juni  16. juni 
nr. 5 4. august 18. august 
nr. 6 22. september 6. oktober 
nr. 7 17. november 1. december 
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Af formanden for 
havneudvalget
Bjarne Carlsen

Året der er gået har 
været præget af  
uvished om havnen 
skulle bestå eller 

der skulle være til og frakørsel til 
den berygtet havnetunnel, men nu 
skulle den sag så være lukket af 
overborgmester Frank Jensen.

Jeg vil gerne benytte lejligheden 
til at sige tak til alle de i mit 
udvalg, alle de mange frivillige og 
pligtarbejderne som alle som en har 
ydet en stor indsats.

På personalesiden kan nævnes at 
havneassistent Lars valgt at stoppe 
her på Lynetten til fordel for et job 
som havneassistent i Køge marina, 
det har trukket veksler på det øvrige 
personale. I den forbindelse kan også 
nævnes at vores bogholder Bo har 
været syg, men er nu kommet ud på 
den rigtige side.

Nu har vi ansat en ny havneassi-
stent som hedder Niels Mehl 
Rasmussen, han er uddannet 
bådmekaniker, han fik krankursus 
da han startede i havnen og er nu i 
gang med bådhåndteringen. Niels 
er i gang med at blive oplært i 
bådhåntering.

Selv om vi husker året som det 
varmeste år i mange år så drillede 
nattefrosten os til begyndelsen af 
maj, så kom varmen og det blev en 
dejlig sommer, i efteråret kom der en 
storm, der anrettede mindre skader, 

først på vinteren kom Bodil som vi 
nok husker bedst. Bodil gav ekstremt 
højvande og tog hårdt på vore havn, 
der brækkede en del pæle, men 
værst gik det ud over landfæstet, 
som vi vil renovere hurtigst muligt 
og senere komme med en plan 
for en større renovering der skal 
fremtidssikre anlægget.

Nu Har vores El- system kørt i 
et år der har ikke været de store 
problemer med anlægget. Vi  har 
haft mindre svind og en større 
indtægt på salget af strøm.

Vi har også i år arbejdet med 
brorenovering. Vi har materiel 
liggende til de næste 2 broer som vil 
blive renoveret i 2014-15.

Mastekranen er også blevet 
moderniseret så vi slipper 
for “håndtaget” og kan betjene den 
med en fjernbetjening.

Trucken til bådhåndteringen 
bliver ændret til fjernbetjening som 
vi ser det på moderne lastbiler, det 
giver en bedre arbejdsstilling for 
de ansatte og også en meget større 
sikkerhed.

Den gamle mastekran bliver 
renoveret og vil stå klar til foråret 
2014 (den står yderst på Østmolen).

Bådhånteringen har også taget en 
del af personalets tid igen i år, alt 
i alt har det været et fornuftigt år 
uden de store problemer, det skyldes 
dels vores dygtige personale, men 
også for en stor del at medlemmerne 
er blevet dygtigere til at være klar til 
den aftalte tid og blive hurtigere til 
at spule bunden af bådene.

Året der gik fra Havn og plads
Af formand for 
Kapsejladsudvalget
Rahlf Nielsen
 
Sæsonen startede med 
udlægning af vores 4 
kapsejladsbøjer efter 

grundig gennemgang/udskiftning af 
bøjer, kæder og ankre.
 
Aftenmatch 
1. sejlads 7. maj. Efter ønske fra 
mange sejlere havde vi også i 
2013 valgt at sejle på op/ned 
baner. Der blev gennemført 15 
aftenmatcher. Deltagelsen har været 
på nogenlunde samme niveau som 
foregående år: I gennemsnit ca. 20 
tilmeldte både.

Der blev inviteret til 
klubmesterskab lørdag den 24. 
august – et stævne bestående af en 
serie op/ned sejladser.

Men med kun 3 tilmeldte 
både kort før stævnestart, så 
stævneledelsen sig nødsaget til at 
aflyse. Vi må finde en ny måde at 

finde Klubmesteren på.
  

Amagercup 
I 2013 forsatte Amager-klubberne 
Sundby, Kastrup, Dragør og 
S/K Lynetten det efterhånden 
mangeårige samarbejde omkring 
Amagercup: Et stævne juni med S/K 
Lynetten som arrangør, og et stævne 
i september med Kastrup Sejlklub 
som vært.

Lynettens stævne i juni var igen i 
år en del af Øresundcup – en serie af 
sejladser arrangeret af 4 svenske og 3 
danske Øresundsklubber. 
Dette samarbejde gør virkelig en 
forskel: 33 deltagende både - heraf 
mange store svenske toptrimmede 
kapsejlere.

Herligt med så mange både til et 
stævne i Lynetten. Svenskerne (og vi 
andre) nød en moleøl og hyggen ved 
præmieoverrækkelse og aftersailing! 
Amagercup i Juni støttes som 
sædvanligt med gode præmier af 
vores lokale Lynettens Bådservice. 

Årsberetning fra Kapsejladsudvalget – 2013

Fotos til bladet modtages med 
kyshånd –men husk kvaliteten 
Der er heldigvis en del medlemmer, 
der sender fotos til LynetteNyt, og 
det er redaktøren rigtig glad for.  
Men han vil være endnu gladere, 
hvis billederne blev sendt i høj 
opløsning, dvs. at et enkelt foto 
fylder ca. 1 mb. eller mere. 
Hvis I fotograferer med mobilen 
eller kamera og overfører billederne 
til jeres computer, sker det ofte, at 
computeren nedsætter kvaliteten når 
i sender dem via mail. Så husk at 
tjekke, hvor meget billedet fylder og 
vælg den bedste opløsning/størrelse. 
F.eks. er 120 kb for lidt til at fotoet 
bliver godt når det trykkes i bladet. 
Man skal op på mindst ca. 1 mb. og 
derover for at fotoet kan bruges til 
tryk. 
Venlig hilsen 
Niels Bjørn 

Snecup (foto: Mattias Bodlund)
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Det samlede Amagercup støttes 
ligeledes fortsat økonomisk af 
Østersøkredsen! 
Tak til begge sponsorer.

Øresundcup og vores deltagelse 
i stævnet fortsætter i 2014! 
Øresundcup som stævne er i pæn 
vækst med en stigning i antal 
deltagende både på 10 -15% pr. år. 
Det er initiativrige svenskere, bl.a. 
Anders H. og Anders N. som er 
de store drivkræfter i det samlede 
stævne.

S/K Lynetten var i øvrigt vært 
ved Øresundcups sejlertræf med 
præmieoverrækkelser til vinderne af 
sejladserne i 2013.

Der var ca. 60 deltagere, heraf 
rigtig mange svenskere, der havde 
taget turen over Sundet (Broen). 
Der var tilfredshed med at S/K 
Lynetten havde valgt at gennemføre 
Juni stævnet som en serie af sejladser 

på op/ned baner. Det gør vi også i 2014.
 
Snecup 
Traditionen tro afholdtes Sne Cup 2. 
juledag! Med 7 startende både, der 
kom mange steder fra: to fra Sverige, 
en fra Snekkersten, en fra Langelinje 
og 3 fra S/K Lynetten. Den hurtigste 
båd, en svensk J24 med Per-Håkan 
som skipper, kom på trailer over 
broen og blev sat i vandet af havnens 
personale - tak for hjælpen.

Sejladsen blev gennemført i meget 
let vind og sol ind imellem. Ved 
præmieoverrækkelsen er der som 
sædvanligt sne-øl og snaks!  
Flere billeder på Klubbens 
hjemmeside.

Presse: det er i 2013 lykkedes 
at få omtale af flere vore stævner 
i ”bådpressen”– vi håber det kan 
få flere sejlere til at deltage i vores 
kapsejladser.  

Hvordan får vi flere til at sejle 
kapsejlads?
På vores hyggeaften efter årets 
sidste aftenmach fik vi gang i en 
debat om, hvordan vi får flere 
ud at sejle kapsejlads. Dette med 
baggrund i, at deltagerantallet i 
klubbens aftenmatcher og andre 
kapsejladser (bortset fra Amagercup) 
er stagnerende eller vigende. Ligesom 
i de fleste andre klubber. Det gælder 
både skippere med både, men også 
gaster der har lyst til at deltage i 
kapsejlads - for et af problemerne 
for mange skippere er at skaffe 
fuld besætning, når der skal sejles 
kapsejlads.

Der kom rigtigt mange gode ideer på 
bordet og vi har i kapsejladsudvalget 
forsøgt at vurdere og prioritere hvad 
der er muligt at føre ud i livet.

Noget der ligger lige for, er at 
rekruttere fra Klubbens sejlerskole 
– det har vi allerede taget fat på – i 
forbindelse med afrigning af skolebåde 
var vi nede og fortælle om hvad 
kapsejlads er og hvad man kan få ud af 
det. Det vil vi gentage til foråret.

Lidt i samme boldgade er etablering 
af en ”gastebørs” - et forum hvor 
skippere og gaster kan etablere 
kontakt. Det kunne etableres på en 
Facebook side.

Det er ofte de samme både der 
vinder (sikkert fordi de kapsejler godt) 
– det kan måske tage lysten fra dem, 
der aldrig får en præmie. 
Det kunne vi ændre lidt på ved 
at indføre et ”rating system” eller 
lignende, således at de der vinder får 
en ”straf” der betyder, at de skal sejle 
endnu bedre for at vinde næste gang.

Hvad med de mange både, der ikke 
har et DS målerbrev men alligevel 
gerne vil have en god aften på vandet? 
Vi har ved årets aftenmatcher prøvet 
med en tredje start, men det har ikke 
rigtigt fænget. 
Man kunne omdøbe dette til en 
”familie start”, hvor det mere gælder 
om at få en god sejlads end at vinde. 
Banen kunne så være en ”distance” 
bane frem for en op/ned bane og der 
sejles efter de normale søfartsregler 
og ikke de lidt mere komplicerede 
kapsejlads regler, som måske 
afskrækker nogen.

Vinderen bliver så fundet ved 
lodtrækning efter sejladsen er fuldført.

Og sidst men ikke mindst: Fremme 
det ”sociale element” i forbindelse 
med kapsejladserne – Dette kan bl.a. 
ske ved at besætningerne mødes 
i skipperstuen efter sejladserne, 
spiser sammen og hylder vinderne, 
underholder hinanden med gode og 
mindre gode forklaringer på hvor det 
gik godt eller ikke så godt samt evt. 
afslutter med en lodtrækning blandt 
de tilstedeværende.

Udvalget hører naturligvis meget 
gerne om andre tanker og ideer, 
der kan fremme deltagelse i vores 
kapsejladser.

 
Udvalget 
Besætning: Bent Andersen, Bjarne 
Hansen, Gunner Juul-Nyholm, 
Peter Ahrens, Mattias Brodlund og 
undertegnede.

Tak til udvalget, de trofaste på 
Margrethe og mange andre der har 
bidraget til afvikling af S/K Lynettens 
kapsejladser i løbet af 2013. 

Snecup-officials på Margrethe 2. juledag: Fra v. Bent, Rahlf, Margit, Lars F., Lars V,
Asta og Bjarne
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I sommerperioden 
i 2013 arrangerede 
Turudvalget tre 

ture, nemlig Pinsetur, Nivå tur og 
havnerundfart. 

 
Pinsetur til Råå
Pinseturen blev gennemført lørdag 
den 18. og søndag den 19. maj 2013. 
Igen i år havde vi valgt at klubben 
indkøbte en stor del af provianten, 
hvilket efterhånden er blevet til en 
større mængde, som både fylder og 
vejer en del.

Derfor havde jeg valgt at erstatte 
vin på flasker med vin på karton, 
hvilket dog ikke faldt i alles smag.

Grillaftenen omkring og i 
klubhuset sammen med Sundby 
Sejlforening forløb, som sædvanlig, 
på bedste sejlermaner i god stil og 
stemning.

Søndag morgen mødtes vi til 
morgenmad og oprydning. Klubben 
leverede morgenbitter til vores 
medbragte morgenbrød.

Tak til Kirsten Roland og husbond 
for indkøb og klargøring af kød og 
pølser og tak til Kenneth Jacobsen 
og far, som trådte til med hjælp og 
transport af proviant samt i sidste 
øjeblik overtog rollen som turudvalg, 
idet det viste sig at jeg ikke kunne 
afsejle som planlagt.

Tak til Råå Helsingborg Sejlselskab 
(RHSS) for lån af deres dejlige klubhus.

Nivå tur
Den næste tur gik til Nivå lørdag 
den 31. august og søndag den 1. 
september. Flere af deltagerne 
sejlede til Nivå allerede om fredagen, 
hvor vi om eftermiddagen mødtes 
ved klubhuset. Vejret var blæsende 
og regnfuldt og noget af en halvkold 
omgang; men stemningen var som 
sædvanlig høj.

Vejret om lørdagen skiftede 
konstant fra regn og blæst til 
dejlig sol og varme og hen på 
eftermiddagen var der udsigt til lidt 
opklaring da vi mødtes til skipper- 
og deltagermøde.

Grillen var klar kl. 18 og sammen 
med andre gæstesejlere bænkede 
vi os i klubhuset og indtog vores 
medbragte måltid.

Det blev en hyggelig aften, med 
god tid til at udveksle sommerens 
sejleroplevelser og andre gode 
historier og der blev da også tid 
til en svingom da Inge og Jens 
Benny spillede op til dans og 
underholdning.

Søndag morgen mødtes vi til 
morgenmad og fælles oprydning, 
hvorefter de første tog afsked. 
Hjemturen blev en frisk sejlads med 
byger og vindstød op til 14 m/s fra 
vest til sydvest, så vi lige kunne 
holde et hårdt kryds hjem mod 
Margretheholms havn.

Tak til Inge og jens Benny for dejlig 
musik. Tak til Turudvalget for endnu 
en god indsats og en god tur og en 
stor tak til Nivå Tursejlere for lån af 
deres dejlige klubhus.

 
Havnerundfart
Søndag den 29. september 
havde vi lejet en overdækket 
havnerundfartsbåd og tog det meste 
af Københavns havn rundt.

I år var afsejling fra Eik Skaløe’s 
Plads, idet vi beklageligvis ikke 
kunne benytte broen ved Refshalevej 
147, som efterhånden er i en meget 
dårlig forfatning. Det gav heldigvis 
ikke de store transport- eller 
parkeringsproblemer.

På turen, som varede ca. 2 timer, 
nød vi de medbragte sandwich med 
tilhørende øl og vand, i mens guiden 
fortalte om havnen og byens historie.

 
Fisketur med Margrethe 
Der har igennem mange år været 
arrangeret fisketure med Margrethe; 
men de sidste par år har der ikke 
været nogen aktivitet.

Flemming Saaek synes at det var 
på tide at prøve igen og tilbød at 
arrangere fisketure med Margrethe 
søndage i oktober og november. 
Tilbuddet lød: ”Medbring Fisketegn, 
Fiskegrej, Redningsvest og Mad og 

Beretning fra Turudvalget 2013

Drikke.
Turen vil tage 4-5 timer, 

medmindre vi aftaler noget andet, 
grejet bør være til sild og torsk. 
Store muskler og alder er intet krav, 
medlemmer af S/K Lynetten har 
fortrinsret.”

Tak til Flemming for et godt 
initiativ.

 
Vi ses i den nye sæson
Jeg vil gerne slutte denne beretning 
med en tak til Turudvalgets 
medlemmer for stor indsats, ikke 
mindst med indkøb, planlægning og 
oprydning.

Tak til de mange medlemmer 
og gæster, som har deltaget i 
Turudvalgets arrangementer i år. 
En særlig tak til de mange, som 
frivilligt påtog sig opgaver på turene 
og hjalp med oprydningen.

Turudvalget glæder sig til at se 
endnu flere deltagere i den nye 
sæsons ture og skulle du have lyst at 
være medlem af Turudvalget er du 
meget velkommen. 
 

Af formand for
Turudvalget
Kaare V. Thomsen
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1.	 Valg af dirigent
a. Uddeling af 25-års nåle 

2.	 Bestyrelsens beretning 
3.	 Forelæggelse af regnskab til godkendelse
4.	 Forelæggelse og godkendelse af ydelser til klubben
5.	 Fremlæggelse af budget
6.	 Behandling af indkomne forslag

a. Forslag fra medlem nr. 4931 Svend Fischer om medlemskab af Danske 
Tursejlere

b. Forslag fra medlem nr.5423 Ulrik Jørgensen om etablering af anlæg til 
tømning af holdingtank

c. Forslag fra bestyrelsen og redaktøren om ændring af 
havnevedtægterne, så der kan etableres bådelaug

d. Forslag fra bestyrelsen om renovering af landfæste og landfæstebroer
e. Forslag fra bestyrelsen om etablering af landfæste til jollebro på 

østmolen
f. Forslag fra medlem nr. 5148 Michael Toppenberg og medlem nr. 2098 

Poul Borchum om etablering af ny samlet værkstedsløsning
g. Forslag fra bestyrelsen om at udvide klubbens formålsparagraf - § 

2 – med følgende: ”at være samlingssted for andre søsportsaktiviteter 
godkendt af generalforsamlingen”

7.	 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Ordinært valg af: 

a. Formand
b. Juniorformand
c. Kapsejladsformand
d. Havneformand
e. Én bestyrelsessuppleant
f. Én kasserersuppleant

8.	 Valg af statsautoriseret revisor
9.	 Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
10.	Valg af redaktør og webmaster
11.	Eventuelt

DAGSORDEN	for
ordinær	Generalforsamling	i	S/K	Lynetten

tirsdag	den	25.	februar	2014,	kl.	19:00
i	Amager	selskabslokaler,	Markmandsgade	9-11,	2300	København	S
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REVISIONSPROTOKOLLAT
2012	–	2013

Kritiske	Revisorer,	Sejlklubben	Lynetten

De kritiske revisorer (KR) har i årets løb gennemført 3 revisionsmøder på 
Sejlklubbens kontor. Efter hvert møde er kritiske bemærkninger vedrørende 
regnskab, forretningsgange og procedurer fremsendt til bestyrelsen i en 
revisionsprotokol. Bestyrelsen har i år konsekvent undladt at svare på rappor-
terne, hvilket er utilfredsstillende. Dermed være ikke sagt, at bestyrelsen har 
undladt at behandle KR’s rapporter. Dette er sket på bestyrelsesmøderne den 
24/6 og den 7/10, hvilket er tilfredsstillende. 

Løbende revision
Det blev konstateret, at såvel klub- som havnevedtægter ikke var ájourført og 
ikke var lagt på nettet. Dette forhold er bragt i orden.
Det samme gjorde sig gældende for godkendte bestyrelsesmødereferater.
Ved kontrol af EL forbruget i vore klubhuse blev vi gjort bekendt med, at 
der ikke er nogen måler på Klubhus Vest, hvorfor det i regnskabet anførte 
beløb er anslået. Ved betalingsautomaten kunne enhver købe et adgangskort 
til klubhuset mod at erlægge et depositum. Derved var klubhuset principielt 
åbent for offentligheden. Det er nu rettet, så man kun kan købe et kort mod 
samtidig betaling af gæsteleje.
KR anbefaler, at systemet udbygges, så kortet kun er effektivt i den periode, 
for hvilken man har betalt gæsteleje.
Et tilfældigt check på en tilfældig bro den 9/9 2013 fastslog, at 20 både ikke 
havde gyldigt årsmærke.
KR konstaterede, at der er en mængde nøgler i omløb til døren i vestenden af 
havnen samt til bommen ved slæbestedet. Der er ikke styr på, hvem der har 
disse nøgler. KR foreslår, at man anvender kortlæsere disse steder. 

Investeringer
Bevilgede investeringer, som endnu ikke er gennemført er:
Udendørs møblement:  16.315,81 kr.
Nye skilte til klubhuse:    8.407,98 kr.
Pladsrenovering:  39.553,60 kr.

Kommentarer til bevilgede investeringer
Det er i lighed med sidste år KR’s opfattelse, at pladsrenoveringen, hvortil der 
oprindeligt blev bevilget 80.000,00 kr, er tilendebragt, og det resterende beløb 
på 39.553,60 bør tilbageføres.

Kommentarer til budgetterede investeringer
Der er i årets løb indkøbt bådstativer for 102.805 kr. som fastsat i budgettet.
KR erindrer om, at formanden på forrige generalforsamling lovede medlem-
merne, at man ville vende tilbage til det gamle system, hvorefter bestyrelsen 
fremlagde et overskud, som skulle  tilstræbes at svare til provenuet ved salg 
af havnepladser. Dette overskud skulle generalforsamlingen herefter dispo-
nere. 

Pligtarbejde
Udviklingen i tilgodehavende pligtarbejde har været således:
Primo   2013    3.766 timer
Tilgang 2013    3.760 timer
Forbrugt 2013    3.121 timer
Udfaktureret 2013      55 timer 
Ultimo  2013    4.350 timer

Regnskab sammenholdt med budget
KR forventer et overskud på ca. 300.000 kr. efter indregning af tab på debito-
rer. Dette skal sammenholdes med det budgetterede resultat på kun 116.000 
kr. Et tilsyneladende smukt resultat.
Men det skal ses i relation til et samlet salg af nye kontrakter og skure på 
535.000 kr. Endvidere en merindtægt for EL på 150.000 kr. og gæsteleje på 
45.000 kr., som skyldes det nye EL-system og sandsynligvis det nye betalings-
system for havneleje. Endvidere en rekordhøj indtjening på salg af brændstof 
til medlemmer og gæstesejlere på 246.000 kr. 
 
Budget
Budgettet for regnskabsåret 2013 – 2014 forelå ved revisionens afslutning.
Der budgetteres denne gang med 225.000,00 kr. til indkøb af nye stativer via 
driften. KR mener, at dette bør være en investering, som skal vedtages af en 
generalforsamling. 
Såfremt denne type investering afholdes over driftsbudgettet, vil klubben 
aldrig kunne fremvise et overskud svarende til salget af havnepladser – og 
sejlklubbens medlemmer vil aldrig mere komme til at bestemme, hvad med-
lemmernes penge skal anvendes til.
KR har med glæde konstateret, at bestyrelsen nu påbegynder budgetarbejdet 
rettidigt, således at det færdige budget bliver vedtaget på bestyrelsesmødet 
primo oktober måned.

København den 6. januar 2014

               Jørgen Beiter                                Jens Heilesen
Kritiske revisorer
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6 a. Forslag om medlemskab af 
Danske Tursejlere
 
Jeg vil gerne foreslå at vi bliver 
medlem af DANSKE TURSEJLERE. 
Det koster 330,00 kr. om året for 
klubben, lige som vi er medlem 
af Dansk Tursejler Union, så vi 
andre også kan få en billigere 
forsikring.

Med sejlerhilsen 
Svend Fischer Mdl. nr. 4931

6 b. Forslag om etablering af 
toilet tømningsmulighed fra 
holdingtanke
 
Formål og begrundelse
Reglerne er at alle lystfartøjer 
produceret efter 1.januar 2000 , som 
har toilet i båden,  skal være forsynet 
med fast installeret toiletsystem med 
opsamlingstank og landtilslutning, 
så tanken kan tømmes ved hjælp af 
et pumpesystem  i havn. Dette har vi 
som bekendt ikke i Magretheholm 
havn, derfor bliver vi nødt til at sejle 
ud i åbent farvand. Her foreskriver 
reglerne at man skal sejle 12 sømil 
ud fra nærmeste kyst, før tanken må 
tømmes ud i havet. Det er lidt svært 
i vores område. Eftersom havnen 
endnu ikke har et pumpesystem, 
overholder de færreste af os nok 
reglerne. Med etablering af et 
pumpesystem i havnen til tømning 
af toiletterne kan vi overholde de 
gældende regler.

Desuden vil det give os 
medlemmer mulighed for at få tømt 
og renset vores tanke grundigt, 
således at der ikke står rester tilbage 

i tanken, som kan give risiko for 
dårlig lugt i hele båden.

Vores havn har indenfor de 
sidste par år udført mange gode 
moderniseringer som f.eks.: 
udskiftning af brændstof tankene, 
hvor der til gavn for os alle bliver 
indkøbt marine diesel uden 
bioethanol,  udskiftning af vores El 
på broerne, etablering af opsamling 
af spildevand fra spulepladsen samt 
løbende udskiftning af broerne. På 
denne måde øger vi værdien af vores 
havn, og gør den attraktiv for nye 
sejlere, hvilket er vigtigt i disse tider 
hvor antallet af aktive sejlere er svagt 
dalende.

Men der mangler etablering 
af pumpesystem til tømning af 
holdningstankene fra vores både, 
dette vil yderligere være et stort 
aktiv for vores havn. Det vil i øvrigt 
ikke være uventet, hvis der på et 
tidspunkt kommer lovkrav om dette, 
så på denne måde kan vi være på 
forkant med udviklingen.
 
Etablering og forventede 
omkostninger
Der foreslås etableret et 
pumpesystem med indbygget 
kværn således at det kan pumpes 
over i det almindelige kloaksystem, 
d.v.s. der dels skal indkøbes selve 
pumpesystemet med kværn ,og dels 
skal der graves et rørsystem ned 
for at forbinde det til det bestående 
kloaksystem. Et sådant system vil 
kunne godkendes af Københavns 
Kommune.

Det forventes at selve pumpe 
systemet kan indkøbes for ca. 

Bestyrelsens	budget	for	2013-14
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6 c. Forslag om ændring af Hav-
nevedtægternes: § 1 Havneplads 
– havnepladskontrakt mv.
 
I sidste afsnit indskydes “eller 
bådelaug” således at afsnittet herefter 
lyder:
Skur kan kun tildeles medlemmer
eller bådelaug med 
havnepladskontrakt eller jolleplads. 
 
Forslag om tilføjelse til 
Havnevedtægternes: § 3 
Overdragelse af Havneplads og 
skur
Følgende indsættes efter den 
oprindelige tekst: 
§ 3. Overdragelse af havneplads og 
skur 
Havneplads og skur kan kun 
overdrages til klubben, dog med 
følgende undtagelser: Ved et 
medlems død kan overdrages til 
en ægtefælle/samlever eller en 
livs arving. Ved skilsmisse kan 
overdrages til den ægte fælle, som får 
ejendomsret til båden.
Overtagelsen skal straks meddeles 
klubben og er be tin get af, at den 

pågældende er eller kan optages 
som medlem af klubben. Den 
nye kontraktindeha ver ind træ der 
derefter i samme rettigheder og 
forpligtel ser i for hold til klubben. 
 
A: Et klubmedlem med havne-
pladskontrakt kan til bestyrelsen 
anmelde, at vedkommendes båd 
overgår til ejerskab i et bådelaug (2 
eller flere ejere). 
 
B: Godkendelse af bådelauget er 
betinget af, at samtlige medlemmer 
af lauget er medlem af klubben (ikke 
familiemedlem), samt at samtlige 
medlemmer af lauget er noteret 
som medforsikringstagere. Der 
skal altid være et medlem af lauget 
som er den formelle indehaver af 
pladskontrakten. Denne funktion 
som pladsindehaver kan overføres til 
et andet medlem af lauget, forudsat 
at denne person har været medlem 
af både lauget og af S/K Lynetten i 
mindst 5 år. Ved en sådan overførsel 
betales et administrationsgebyr, 
som fastsættes af bestyrelse og 
generalforsamling i lighed med 
øvrige bidrag til klubben. 
 
Tolkning: Hvis både den nuværende 
og den kommende indehaver af 
pladskontrakten har været betalende 
medlemmer af klubben i mindst 5 
år må det anses for usandsynligt 
at dette kun er et ”pro forma” 
laug. Medlemmerne af lauget har i 
øvrigt også bidraget økonomisk til 
klubben i de pågældende 5 år, så et 
væsentligt indtægtstab er undgået.
 

80.000 kr. og at grave arbejdet med 
tilhørende rør system kan udføres 
for omtrent det samme beløb, d.v.s. 
generalforsamlingen skal godkende 
160.000 Kr. til formålet.

Jeg vil foreslå at havnechefen 
udpeger et egnet sted for selve 
etableringen, men jeg forestiller mig 
at det skal være et passende sted på 
Østmolen.

Venlig hilsen 
Ulrik Jørgensen, Medlem nr. 5423

Overgangsordning:
Alle de facto laug, der ved 
denne regels ikrafttræden kan 
dokumentere, at de har eksisteret 
i mere end to år, kan blive 
registreret hos havnechefen imod 
et administrationsgebyr. Gebyret 
fastsættes af bestyrelsen og 
godkendes af Generalforsamlingen. 
 
C: Der udarbejdes ved overførslen 
en ny havnepladskontrakt mellem 
bådelauget og sejlklubben. Af 
kontrakten skal det fremgå, hvilke 
personer der indgår i lauget, samt 
hvem der er laugets formelle 
indehaver af havnepladskontakten. 
Alle godkendte laug er offentligt 
tilgængelige ved henvendelse på 
kontoret eller til bestyrelsen. 
 
D: Klubbens bestyrelse har ret til 
at bede et laug om at dokumentere 
og sandsynliggøre at lauget ikke er 
Proforma og bestyrelsen kan afgøre, 
at lauget ikke opfylder reglerne og 
derfor ikke kan indgå i overførsel af 
havnekontrakt. En sådan afgørelse 
kan begæres behandlet på den 
næstfølgende generalforsamling i 
overensstemmelse med reglerne for 
eksklusion.  
 
E: Interne tvister om brug af 
båden eller ejerskabsforhold 
til denne mellem medlemmer 
af et bådelaug er Sejlklubben 
uvedkommende. (Tvister løses i 
lighed med skilsmissesager jvf. 
Havnevedtægternes §3)

Forslaget er stillet af: 
Bestyrelsen og redaktøren

6 d. Forslag vedrørende 
renovering af landfæste og 
landfæstebroer:
 
Da stormen Bodil og højvandet 
har gjort en del skade på havnens 
landfæste og landfæstebroer 
foreslår undertegnede at de allerede 
påtænkte renoveringsarbejder 
iværksættes allerede i 2014. Midlerne 
til projektet skal primært tages 
fra ”Renoveringsfonden”, men 
hvis det under projekterings- og 
undersøgelsesfasen viser sig at 
projektet vil overstige over 50% 
af indholdet i Renoveringsfonden 
bemyndiges bestyrelsen til 
at opkræve ekstraordinære 
kontingenter, første gang ved 
kontingent-opkrævning i efteråret 
2014 dog højest 300 kr. pr. medlem 
pr. halvår. 
 
Begrundelse: En storm kommer 
sjældent alene og landfæstet var i 
forvejen tjenligt til renovering. Dette 
arbejde kan helt eller delvist træde i 
stedet for renovering af broer, hvis 
dette letter processen. Påbegyndte 
broer afsluttes naturligvis.

Bestyrelsen
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6 e. Forslag om anlæg af 
landfæste i forbassinet ved 
Margretheholm
 
Beskrivelse
Landfæstet består af et smalt (1-1,5 
m) trædæk og det tænkes fæstnet 
i eksisterende stensætning med 
faststøbte stolper.

Anlægget planlægges til at være 
ca 45m langt, med adgang fra ekst. 
jollebro, og det sluttes ca. 15m 
NV for det sidste sb-mærke ved 
tankanlægget, således at der ikke er 
tvivl om at det er et jolleanløb.

Landfæstet er forhåndsgodkendt 
af By Og Havn, men udførelsen er 

også betinget af en godkendelse 
i Kystdirektoratet. Se vedlagte 
billeder.
 
Begrundelse
Landfæstet giver mulighed 
for at manøvrere og betjene 
juniorafdelingens joller mere 
optimalt ved forskellige 
vindretninger samt at flere joller, 
roere og lignende kan lægge til 
samtidig.

Anlægget af landfæstet giver 
også bedre adgang til forbassinet 
for alle sejlklubbens medlemmer og 
mulighed for alle interesserede at 
følge sejladsen på tættere hold.

6 f. Forslag om etablering 
af værkstedsmiljø ved det 
nuværende træværksted – ved 
siden af det gamle slæbested
 
Det foreslås at etablere et metal/
motorværksted, et træværksted og et 
malerværksted – med adskilt slibe- 
og malefacilitet. Det foreslås derfor, 
at indkøbe 3 mandskabscontainere, 
der placeres som vist på de 3 
følgende tegninger. Containerne er 
opført i træ, er ganske nydelige med 
vinduer og døre. De overdækkes 
med tag, beklædt med tagpap 
med et passende udhæng, stern og 
gavl samt nedløb, så de fremstår 
som decideret huse i god æstetisk 
kvalitet. De placeres forskudt, som 
vist på tegningerne, for at skabe at 
hyggeligt miljø – med god læ til de 
aktiviteter, faglige såvel som sociale 
- der naturligt vil opstå omkring et 
samlet værkstedsmiljø.

Der etableres passende 
beplantning for at fremme 

oplevelsen af et maritimt orienteret 
miljø, hvor det er rart at komme. 
Der placeres lidt borde og bænke 
samt eventuelt et større udendørs 
værkstedsbord – og der er meget fin 
mulighed for at etablere en mindre 
grillplads i god læ.

Der er skabt plads mellem husene 
så bobcatten, eller en bil med trailer, 
kan køre ind – hvis der eksempelvis 
skal transporteres en motor eller 
andet tungt grej.

Kajakreolen placeres i forlængelse 
af det nuværende træværksted ud 
mod vejen – så der er tilgang til 
reolen fra rampen og indkørslen. Det 
giver nem og sikker af og pålæsning 
af kajakker. 
Jollereolen foreslås placeret på 
bagsiden af det yderste værksted - 
ud mod havnen.

Der etableres en lukket 
affaldsplads, så fremmede 
håndværkere ikke længere 
kan smide deres køleskabe og 
porcelænskummer af hos os – og 

Budget:
Indkøb af 3 pavilloner: 2x15000 kr. plus 1x30000 kr. + moms 75.000
Transport af 3 pavilloner ved Dixen: 3x3000 kr.   9.000
Jern til fundament:      7.200
Ny strømtavle, skal skiftes under alle omstændigheder  20.000
El-arbejde med at trække strøm til pavillonerne:   20.000
Flytning af vand i gavlen på jernværkstedet, skal flyttes alligevel: 5.000
Spær til tag:        40.000
Søm og sømbeslag:      3.000
Rockwool:         9.000
Plader til tag: 3 x (2x31,5 m2 à stk. 22 mm) = 63 plader à 260,- 17.000
Tagpap, underpap, gavl og stern:    30.000
Tagrender:        6.000

241.200

Budget for landfæste til junior afd.



26 Lynettenyt/1 . februar 2014 27Lynettenyt/1 . februar 2014

der isættes en dør og port med 
kodelås. Affaldssortering er ved 
at blive en væsentlig faktor – og vi 
vil have behov for nem adgang for 
skraldevognen – ligesom plads til et 
antal af de mindre grønne containere 
på hjul, olie-, el- og elektronikanlæg 
osv osv.

Det gamle træværksted er 
tænkt at blive, hvor det står. Det 
er klubbens første klubhus og 
administrationsbygning og er derfor 
erklæret bevaringsværdigt , dels 
har vi brug for oplagsplads og andre 
faciliteter til både grej, havn og huse 
– og hvem ved – måske ender det 
som en hyggelig værkstedscafé eller 
kiosk med udsalg af lidt dagligvarer 
og ristede pølser 

Det bestående malerværksted 
ned-lægges og genetableres som 
skure – ligesom de overdækkede 
værkstedsborde i skurrækkerne, der 
alle er i sløj forfatning - hvorfor der 
vil være en vis indtægt ved gensalg.

Poul Borchum og Michael Toppenberg

Bestyrelsen forslår, at klubbens 
formålsparagraf - §2 – tilføjes 
følgende: 
”at være samlingssted for andre 
søsportsaktiviteter godkendt af 
generalforsamlingen”.
 
Formålsparagraffen kommer ved 
tilføjelsen til at således ud: 
Klubbens formål er at fremme 
medlemmernes sammenhold og 
kendskab til sejlsporten og dens 
forsvarlige udøvelse ved bl.a.: 

- at drive sejlerskole 
- at drive juniorafdeling 
- at arrangere kapsejladser 
- at tilbyde medlemmerne 
havneplads med de hermed 
naturligt tilhørende faciliteter 
- at tilbyde turarrangementer 
- at være samlingssted for andre 
søsportsaktiviteter godkendt af 
generalforsamlingen.

Forslagsstiller 
Bestyrelsen

 
 

6 g. Forslag om udvidelser af klubbens formålsparagraf

Tekst og foto: Asta Pernille Martins
 
Lørdag den 23. november var der 
sejlerskolefest i Lynettens restaurant. 
Jeg vil nok sige, at jeg havde 
forventet et større fremmøde – især 
fra sejlerkvinderne - hvor blev I af 
tøser?
 
Men pyt, vi var vel ca. 16-18 stykker, 
og i hvert fald nok til en fest.

Efter en velkomstdrink fandt de 
tre eneste kvinder - Sussie, mor Lise 
og undertegnede - plads ved de fint 
pyntede borde, sammen med en flok 
gæve sejlermænd der skiftedes til 
at fortælle røverhistorier og skænke 
rødvin i glassene.

Efter en lækker middag skulle vi 
lege!

Juniorinstruktør Lars bandt reb 
om håndleddene på deltagerne og 
hægtede dem sammen to og to, og 
så gjaldt det såmænd om at komme 
fri af hinanden uden at tage rebet af 
håndleddene. Det var svært! For de 
allerfleste i hvert fald. Faktisk var 
det kun instruktør-Tejs der var så 
intelligent at knække koden med det 
samme.

Men der var flere udfordringer.
Nu skulle to deltagere med et 

kæmpereb bundet om livet, i hver 
sin tamp af rebet, i fællesskab 
forsøge at lave de knob som Preben 
bad os om at udføre. Det var også 
svært! Og rigtig sjovt.

Dernæst blev det tid til 
overrækkelse af diplomer til dem 

som har været igennem både 
navigation og praktisk sejlads og 
bestået disse. Jeg tror faktisk kun det 
blev til én overrækkelse, da de andre 
brillerede ved deres fravær.

Så var der ”fri leg” og søens 
historier blev bedre og bedre, og 
rødvinen smagte også bedre og 
bedre.

Tilbage er kun at berette, at vi 
faktisk selv ryddede op efter os – det 
havde vi lovet ”køkkenet” – og det 
gik helt fint!

Tak til sejlerskolen; for det fine 
forløb jeg har været igennem 
med to skønne sæsoner praktisk 
sejlads og nu deltagende i 
vinterens navigation hos Gert, samt 
sejlerskoleweekenderne og sidst, 
men ikke mindst, denne hyggelige 
fest.

Hvor blev I af tøser?
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Få et dykkercertifikat
til foråret

12. februar er sidste chance for at 
komme med på Dykkerklubben 
Lynettens 2014 hold. Du kan få et 
meget sikkert CMAS* kursus, hvor 
du lærer at dykke herhjemme og 
på ferien. Prisen er 3.000 kr. inkl. 
lægeattest, undervisningsmateriale, 
lån af grej, luft, undervisning, 
forsikring, klubmedlemskab og 
certifikat. Se mere på
www.dykkerklubbenlynetten.dk
 

Kom til prøvedyk i 
Sundbybadet

Har du lyst at prøve et dyk i 
svømmehallen kan du som medlem 
af Sejklubben Lynetten prøve det.
Dykkerklubben Lynetten tilbyder 
prøvedyk til sejlklubbens 
medlemmer hver onsdag fra 26. 
februar og frem. Vi mødes i havnen 
cirka kl. 19:30.
Skriv blot til:
Instruktør jensfuglede@gmail.com 
og hør, om der er plads.

Fra Amager Cup, juni 2013 (foto: Mattias Bodlund)

Søndag d. 1 dec. 2013  lykkedes det 
at få en rigtig festlig eftermiddag ud 
af det, med lidt over 40 fremmødte 
medlemmer med familier.

Jan-Erik Messmann var som de 
sidste mange år arrangør, og havde 
indkøbt for 6.500 kr præmier. 
Ud over dette var der sponsor 
præmier for mere end 3.000 kr 
fra vores sponsorer, som også i år 
var Lynettens Bådservice og Pro-
Safe fra Korsør (dykkerudstyr og 
gummibåde).

Det var jo svært på forhånd 
præcist at sige hvor mange der 
kom, men med en omsætning af 
bankoplader for ca. 7.400 kr var 
præmiebeløbet jo ramt meget godt.

Nogle af de overskydende 
indtægter vil blive overført til 
Julebanko næste år, der kommer til 
at foregå d. 7 dec. Stadig en søndag 
fra 15:00 til 18:00.

I år var hovedpræmien som sidste 
år et gavekort på 2.500, hvoraf vi har 
betalt 2000 og Lynettens Bådservice 
de 500 kr + mange ekstra præmier. 
Det skabte stor succes da 
hovedpræmien på de  2.500 kr. 
blev vundet 5 min i seks, lige før 
middagen, der i år stod på andesteg 
fra restauranten.

Ved alle 30 præmier gennem spillet 
var der sidepræmier til den der sad 
til højre for vinderen. Disse bestod i 
slikposer, skrabelodder, bådvox og 
lækre flasker rødvin.

Vi håber der til næste år kommer 
mange flere gæster, så vi kan få 
præmier der overgår alt. Men husk 
at kig efter datoen og skriv den ned 
allerede nu.

Vi vil  i festkommiteen ønske Jer 
alle velkommen til Julebanko næste 
år d. 7 dec. 2014.

Mvh Jan-Erik M.

Banko i Lynetten 1. december 2013
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DCC Energi leverer Shell brændsto�er 
              til Sejlklubben Lynetten

  - vi kan også levere Shell fyringsolie eller naturgas til din bolig!
 

        
Køb fyringsolie med rabat

Billig naturgas

Velkomstrabat på 750 kr. inkl. moms pr. 1.000 liter på første levering. Fast rabat på 
250 kr. inkl. moms pr. 1.000 liter på efterfølgende leveringer.

 

Ring og hør mere om dine muligheder på telefon 7010 2010 eller besøg www.dccenergi.dk

Har du endnu ikke tru�et valg om din naturgasleverandør, har du muligheden nu! 
DCC Energi tilbyder naturgas til en af markedets laveste variable priser. 
Vi opkræver ikke abonnement og en leveringsaftale med os er helt uden bindinger.

 

· Bådkaleche

· Hynder

· Sprayhood

· Bompresenning

· Bøjler + beslag
Erik Mortensen

Kirstinehøj 25 B, 2770 Kastrup

Tlf. 32 58 47 47
im@imsadelmager.dk

www.dialogtransport.dk

•	 Bådtransport
•	 Kranservice
•	 Lagerhotel

Ring	tlf.	2166	0269
Vognmand	Poul	E.	Frandsen

www.dialogtransport.dk

– den servicemindede fagmand

Lynettens Bådservice
- mest for pengene

Refshalevej 200
Tlf 3257-6106
www.baadservice.dk

VINTER ÅBNINGSTIDER
Hverdage 10 - 17
Lørdage 10 - 15
Indtil 15. marts

Syntetisk teak
En glasfiber-
båd er jo også 
en ”syntetisk” 
træbåd
Kom forbi og hør 
nærmere...

Yess D3 FOLDECYKEL
20” aluminium - 3 gear
Spar 1.496,-

2.999,-

Solid og 
næsten 
lydløs 
bådvarme 
på enten 
diesel 
eller pe-
troleum

Priser fra 6.495,-

Har du brug for hjælp til 
installation, motorkon-
servering eller riggerar-
bejde ?
Kom ind og hør nærmere 
eller ring..

BUNDMALING
JOTUN - 2,5 L

KUN 699,-

MARINEBATTERIER
Vi får igen i år en 
stor sending af vores 
meget populære bat-
terier hjem til rigtige 
gode priser

Både alm. 
og AGM

Gunner med gast gør klar til Snecup (foto: Lars Vestergaard)
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Førstehjælps kursus for sejlere 
(Lynettemedlemmer)
 
Vi får brug for det, når vi mindst venter det -
 
Kurset afholdes lørdag d. 1. marts 2014 kl. 9-15 i 
Bestikket. 
Max deltagerantal: 12 
5 pladser er forhåndsreserveret til sejlerskolens 
instruktører. 
Øvrige pladser efter først-til-mølle princippet. 
Kurset indeholder: drukning, afkøling, 
brandskader, livreddende førstehjælp og 
genoplivning med hjertestarter.
 
Der udleveres instruktionsbog og deltagerbevis. 
Kursus udføres af professionel livredder fra 
SafetyGroup. 
Kurset finansieres af TRYG fonden og deltagelse 
er gratis.
 
Tilmelding senest 15. februar til:  
Jens Kondrup, kondrup@post4.tele.dk, mobil: 
40410393


