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Bestyrelse
Formand: Georg Niemann ......................26 21 64 84
Sekretær: Karin Jacobsen ......................29 47 22 99
Kasserer: Poul Borchum .........................20 89 59 80
Kapsejlads: Rahlf Nielsen .......................44 66 10 85
Klubhus: Michael Toppenberg ................21 94 88 28
Havneudvalg: Bjarne Carlsen  ................20 96 26 85
Turudvalg: Kaare V. Thomsen ..................51 29 35 45
Skoleudvalg: Preben Pold.......................51 86 07 24
Junior: Anders Christian Pinhold
Kancir........................... .........................25 33 92 96
Suppleanter o.a.:
Suppleant for 1 år: Kenneth Jacobsen
Suppleant for 2 år: Inger Stokvad Loft
Kasserersuppleant: Maiken Tvede
Kritiske revisorer: Jens Heilesen og Jørgen Beiter
Kritisk revisorsuppleant: Jimmi Sigsgaard
Statsautoriseret revisor: Thornton Grant

Klubmålere:
Gunner Juul-Nyholm, gunner@juul-nyholm.dk
Leif Vinghoff, lvi@carlbro.dk

Sejlklubben Lynetten
Refshalevej 200, 1432 K ........................32 57 57 78
Telefax ...................................................32 54 02 23
E-mail: info@lynetten.dk
Web: www.lynetten.dk
Havnechef: Ole Nissen ...........................20 73 00 50
Administrator: Bo Sperling .....................32 57 57 78
Restaurant S/K Lynetten ........................32 96 00 55 

Lynettenyt 
Ansvh. redaktør:
Niels Bjørn Pedersen ..............................40 31 28 22
nb@lynettenyt.dk

Grafisk tilrettelæggelse: Nivå Grafisk Værksted ApS
Forside: Museet for Søfart i Helsingør
Foto: NBP

LynetteNyt nr. 3 2014 udkommer den 5. maj.
Sidste frist for indlæg og annoncer til nr. 3 er man-
dag den 21. april 2014.

Af Niels Bjørn Pedersen
 

Der arbejdes på højtryk i de gamle 
B&W haller for at få dem gjort klar 
til årets Melodi Grand Prix – eller 
Eurovision Song Contest, som det 
hedder på nudansk.

For øjeblikket arbejdes der på 
højtryk for at få hallerne gjort 
præsentable og brugbare til det 
afgørende finaleshow den 10. maj. 
Men inden finalen løber af stablen, 
vil der i ugen fra den 5.-10. maj blive 
afholdt forskellige prøveshows med 

tredjedel via havnebus og havne-
rundfartsbåde, som sejler frem og 
tilbage fra Nyhavn.

En anden tredjedel forventes at
komme med bus linje 9A, som i 
perioden vil køre hele vejen til 
hallerne.

Til de der ankommer i egne køre-
tøjer etableres der en stor P-plads 
ude ved den gamle blå gasbeholder, 
som er nabo til Sundby Sejlklub, og 
derfra vil de blive transporteret med 
busser der kører non-stop mellem 
parkeringspladsen og hallerne.

Du kan læse mere om Eurovision 
Song Contest, og hvad der ellers sker 
i København i den anledning, her: 
http://www.visitcopenhagen.dk/da/
kobenhavn/fakta-om-eurovision-
2014

Melodi Grand Prix:

Der bliver trængsel 
på Refshalevej
 
Vejene på Refshalevej bliver godt
belastet i forbindelse med 
afviklingen af Melodi Grand 
Prix 2014. Så tjek sejlklubbens 
hjemmeside for de seneste 
informationer, inden du kører i bil 
til din båd – især i ugen fra den 5. til 
den 10. maj. Der vil sandsynligvis 
blive fremstillet klistermærker til 
placering i forruden, som vil give 
medlemmerne adgang til Refshalevej 
og sejlklubben.

www.dialogtransport.dk

•	 Bådtransport
•	 Kranservice
•	 Lagerhotel

Ring	tlf.	2166	0269
Vognmand	Poul	E.	Frandsen

www.dialogtransport.dk

– den servicemindede fagmand

tilskuere både om eftermiddagen 
og aftenen, og der forventes mellem 
6.000-11.000 tilskuere til hvert 
show. 
 
I LØBET AF april måned vil 
trafikken ud til hallerne øges 
støt. Allerede nu arbejder 4-500  
håndværkere og teknikere på at gøre 
alt klar til de kæmpeshows, som 
bliver sendt til hele Europa.

Ud over håndværkere og teknikere 
ankommer der i løbet af april 
omkring 1.500 journalister, 900 
kunstnere og 500 roadies, som skal 
øve sig på at få de mange forskellige 
indslag og præsentationer til at 
klappe præcist og professionelt.

De kommer alle til at køre frem og 
tilbage på Refshalevej på forskellige 
tidspunkter i løbet af dagen.

Det store rykind bliver i ugen fra 
den 5.-10. maj, hvor der forventes fra 
6.000 til 11.000 tilskuere pr. show, 
som afholdes både eftermiddag og 
aften alle dagene.

Her vil Refshalevej blive spærret
for almindelig trafik, og hjemme-
værnet vil overvåge og dirigere 
trafikanterne.

I den forbindelse har klubben 
været i kontakt med Københavns 
Kommunes projektleder, Morten 
Pankoke, om sagen, og han har
givet tilsagn om, at der bliver trykt 
klistermærkater til placering i 
forruden, så Lynettens medlemmer 
kun generes minimalt af 
arrangementet.

DE MANGE gæster til Eurovisionen 
forventes at ankomme med ca. en
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Følgende er et kort referat af 
beslutningerne fra generalforsamlingen i 
Lynetten den 25. februar 2014. 
Et fyldestgørende og af dirigenten 
signeret referat kan, når det er 
underskrevet af dirigenten udleveres i 
klubben og ses på klubbens hjemmeside 
www.lynetten.dk
 
Af Niels Bjørn Pedersen
 
Formand Georg Niemann bød 
velkommen og bestyrelsessekretær, 
Karin Jacobsen, uddelte Lynettenålen 
til følgende medlemmer:  
Flemming Sack, Jan Kofoed 
Nielsen, Allan Johansen, Steen 
Andersen,  Jørgen Jacobsen, Michael 
Holte, Henrik Frederiksen, John 

Beslutninger på generalforsamlingen
den 25. februar 2014

Christensen,  Poul Erik Andersen,  
Allan Dahl, Tonny Clausen, John 
Hansen, Flemming  Bjergbakke, 
Ayoe Bjergbakke, Jørgen Petersen, 
Jannie Andersen, Lise Schlichter, 
Helle Schmidt. 
 
Årets Lynettesejler
Svend Hillerup Hansen var af
bestyrelsen blevet kåret til Årets 
Lynettesejler. Han modtog 
’Sølvkosten’, som han kan opbevare 
til generalforsamlingen i 2015. 
 
Revisor Ole Schou blev valgt som 
dirigent. 
Han konstaterede, at general-
forsamlingen var lovlig indkaldt. 
Der var mødt 115 stemmeberettigede 

Bådagenten v/John Hansen, Refshalevej 200, 1432 Kbh.K.
Website: www.baadagenten.dk  e-mail: mail@baadagenten.dk

GÅR DU I KØBS- ELLER SALGSTANKER ???

Kære Lynette Sejlere

Få professionel hjælp. Undgå faldgruberne v/køb eller salg af 
jeres brugte båd!

Helt usædvanligt har vi haft et fantastisk godt salg i efteråret 
2013 og mangler derfor nu velholdte både til salg.

Derfor tilbyder vi medlemmerne en stor sær-rabat på salæret til 
og med 1. juni 2014.

Skriv eller ring snarest på tlf. 4014 5260 – På forhånd tak!

Generalforsamlingen: Der stemmes

Så er Restaurant 
Lynetten atter åben!
Her serveres friske 
håndmadder og a la carte hver 
dag. 
Hver onsdag: Stegt flæsk med 
persillesovs 
Restauranten er åben daglig fra 
kl. 11-22.  
Køkkenet lukker kl. 21.

 
Velkommen igen 

Birgitte

www.restaurantlynetten.com . Refshalevej 200
telefon 3296 0055 og 2174 0795
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medlemmer frem samt 10 
fuldmagter fra medlemmer. som 
ikke kunne være til stede. 
Bestyrelsen beretning blev fremlagt 
af formand Georg Niemann og den 
blev godkendt og fik endda meget 
pæne ord med på vejen.
Kasserer Poul Borchum fremlagde 
regnskabet, og det blev understøttet 
af grafer som anskueliggjorde 
fordelingen af indtægter og udgifter.  
Regnskabet blev enstemmigt 
vedtaget. 
Poul fremlagde også bestyrelsens 
oplæg til takster for det kommende 
år. Priserne er justeret med 2% og 
derefter afrundet til beløb, som er til 
at håndtere. 
Forslaget blev vedtaget 
Kassereren fremlagde også et budget 
for 2013-2014 som blev taget til 
efterretning.
 

Indkomne forslag
Der blev ændret i den rækkefølge, 
hvor forslagene skulle behandles, 
idet vedtagelse af forslag om at 
renovere landfæstet ville have 
betydning for de øvrige forslag, som 
krævede investeringer. 
Forslagenes numre refererer til 
numrene i LynetteNyt nr. 1, februar 
2014 
Forslag 6a: Svend Fischers forslag 
om at S/K Lynetten skulle blive 
medlem af Danske Tursejlere blev 
vedtaget. 
Forslag 6D: Renovering af landfæstet 
blev meget livlig. 
Resultatet blev at bestyrelsen trak 
sit forslag og i stedet lovede at 
indhente mere præcise oplysninger 
om pris og metode og fremlægge en 
samlet plan. Dette kunne medføre 
indkaldelse til  en ekstraordinær 
generalforsamling.  

Bestyrelsens indstilling blev vedtaget 
og alle ændringsforslag blev afvist af 
generalforsamlingen. 
Forslag 6c: Om ændring af 
vedtægterne, således at der kan 
etableres bådelaug og andre 
medlemmer af et laug kan overtage 
en bådeplads, hvis alle parter i 
lauget har  været klubmedlemmer i 5 
år i det samme laug blev vedtaget.  
Forslag 6e: Om etablering af et 
nyt landfæste i for-bassinet ved 
Magretheholm til 60.000 kr. blev 
vedtaget. 
Forslag 6b fra Ulrik Jørgensen om 
etablering af anlæg til tømning af 
holdingtanke til 160.000 blev ikke 
vedtaget. 
Forslag 6f fra Michael Toppenberg 
og Poul Borchum om etablering af 
nye værksteder og affaldsfaciliteter 
ved slæbestedet til 241.000 blev 
vedtaget. 
Forslag 6g fra bestyrelsen om at 
ændre klubvedtægterne, så der 
kunne åbnes for nye aktiviteter 
blev fremlagt. Der blev fremsat et 
ændringsforslag, som overlod det til 
bestyrelsen at iværksætte disse nye 
aktiviteter.  
Ændringsforslaget blev vedtaget.
Valg til bestyrelsen: 
Formand Georg Niemann blev 
genvalgt. 
Lars Christiansen ønskede at stoppe 
som juniorformand og Anders 
Christian Pinholt Kancir blev valgt i 
stedet.  
Rahlf Nielsen blev genvalgt som 
Kapsejladsformand. 
Havneformand Bjarne Carlsen blev 
genvalgt. 

Kenneth Jacobsen var desværre ikke 
til stede, men havde indikeret, at han 
gerne fortsatte som suppleant og han 
blev genvalgt for 2 år. 
Maiken Tvede blev genvalgt som 
kasserersuppleant. 
Revisionsselskabet Grant Thornton 
repræsenteret af Ole Skou blev 
genvalgt.  
Kritisk revisor Jørgen Beiter blev 
genvalgt for yderligere 2 år. 
Jimmi Sigsgaard blev valgt som 
suppleant til de kritiske revisorer. 
Redaktør Niels Bjørn Pedersen og 
webmaster Lars Frandsen blev 
genvalgt.
Under eventuelt kunne formanden 
takke afgående juniorformand Lars 
Vestergaard Christiansen for en stor 
indsats.  
Genralforsamlingen sluttede med et 
’Lynetten længe leve’ Hurra. 

Ny i betyrelsen: Anders Christian 
Pinholt Kancir er ny junioformand  - 

Velkomme i betyrelsen

Generalforsamlingen: De skriftlige stemmer om vedtægtsændring tælles op af stem-
metællerne
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M/S Museet for Søfart 
 
Helsingør har fået en ny seværdighed som bestemt er et 
besøg værd
Tekst og foto Niels Bjørn Pedersen
 
Danskernes liv er afhængig af søfart. 
Sådan har det altid været.  
Gennem skibene, søfart og handel 
har vi til alle tider byttet varer og 
blevet påvirket af andre landes vaner 
og kulturer. Vi er siden tidernes 
morgen blevet bundet sammen 
med resten af verden, inden nogen 
opfandt begrebet ‘globalisering’.  
Det er den historie med tråde helt 
op til nutiden som foldes ud på det 
nye museum M/S Museet for Søfart i 
Helsingør.

Her kan de besøgende opleve en 
verden med masser af små historiske 
afstikkere, som binder historien 
om Danmark som søfartsnation 
sammen.

Museets samling udstilles i 
flotte visionære udstillinger med 
genstande og store og små film og 
fotos, som vises på vægge og små 
monitorer der tilsammen giver 
et grundigt indblik i den danske 
søfartshistories betydning både 
økonomisk og samfundsmæssigt.

I tematiske nedslag hvirvles de 
besøgende ind i søfarendes mange 
udfordringer med at navigere på
verdenshavene og blandt havne-
byernes fristelser og i familiens favn.

Museumsgæsterne oplever 
myterne om det maskuline 
sømandsliv. De kan sætte sig i 
kaptajnens sted og sejle mellem de 
danske kolonier i 1700-tallet, de 
kan lege shippingmand, og dirigere 
dagens verdenshandel med de 
mange varer til supermarkederne, 
der har krydset oceanerne for at nå 
frem til danskerne.

 
Selve bygningen som rummer 
museet er et flot stykke arbejde 
udført af Bjarne Ingels Group. 
Arkitekterne har forvandlet den
gamle tørdok på Helsingør Skibs-
værft til en fantastisk flot 
udstillingsbygning.

Et besøg på Museet for Søfart kan 
vamt anbefales af denne skribent.
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Aftenmatcherne om tirsdagen 2014
I kapsejladsudvalget har vi lyttet til de gode råd og ideer til hvordan vi 
får flere sejlere på vandet. Altså hvorfor I skal deltage i aftenmatcherne og 
klubmesterskabet i 2014.
 
af Kapsejladsudvalget, Gunnar Juul-Nyholm
 
Dette er altså både til jer der allerede 
er på banen - men især til jer, der 
gerne vi lidt mere med det at sejle – i 
andres eller egen båd. 

Derfor vil der være fem nyskabelser 
til aftenmatcherne i 2014:
TAkorr. – handicap med ”straf og 
belønning”
Gaste-/mentor-børs.
Familie kapsejlads.
Deltagerpræmier.
Klubmesterskabet.

TAkorr. – handicap med ”straf og 
belønning”
Naturligvis vinder de dygtigste 
besætninger oftest. 
For de ikke helt så dygtige kunne 
det nu være sjovt, hvis man en 
gang imellem fik en præmie for sine 

bestræbelser på at blive dygtigere. - 
Nu bliver chancen større.
Udgangspunktet for 
resultatberegningen vil stadig være 
TAUD. Men når en båd vinder, 
skal den sejle hurtigere for at vinde 
næste gang, idet dens TAUD bliver 
mindsket med 12 sek/sm ved næste 
sejlads. For nr. 2 trækkes der 6 sek/
sm fra. Alle de øvrige både, som jo 
ikke blev placeret i præmierækken, 
får forøget TAUD med 4 sek/sm, 
hvorved de kan være lidt længere 
om det, og derved få større chance 
for at komme i præmierækken. Vi 
kalder så bådens TA for TAkorr. 
Jo længere, man ikke vinder, desto 
højere bliver ens Takorr, og altså 
chancen for at få en præmie. - 
Retfærdigt? Næh, måske ikke, men 
vi tror, at det er værd at prøve for 

Klubbens kapsejladsudvalg. Fra v. Bjarne, Bent, Gunner, Peter, Mattias og Rahlf.

at gøre det interessant at være med. 
- Skulle det gå helt i kuk, så laver vi 
det om. - For at det ikke skal være 
for svært vil vi kun bruge TAUDM, 
dvs den Time Allowance, der gælder 
for 3-9 m/s vind. (Time allowance = 
den tid man må bruge på at sejle en 
sømil).

I skemaet her kan man måske 
danne sig et indtryk af mekanikken. 
7 ens både (så man lettere kan 
gennemskue princippet) sejler 9 eller 
flere løb:

Gaste-/mentor-børs
Skippere mangler ofte gaster. Og 
der er sejlinteresserede, der gerne 
vil være med til kapsejladserne, 
men ikke rigtig ved hvordan man 

kommer det. Man lærer jo en masse 
af det. – Vi planlægger at oprette en 
Facebookgruppe, hvor man dels kan 
efterlyse gaster, og dels tilbyde sig 
som gast. Det med Facebook er ikke 
så svært som at undvære en gast, så 
skriv facebook.com i din browser, og 
opret en profil.
Vi undersøgere ligeledes 
mulighederne for at bruge Lynettens 
hjemmeside.
Det er måske også skippere, der 
synes at det er svært på egen hånd 
at gennemskue, hvad det er, der gør 
at man ikke kan følge med de andre. 
Jamen så få en erfaren kapsejler 
ombord som vejleder/mentor og 
træk det ud af ham! Kontakt ham via 
Facebook gruppen.
Det kan så godt være, at der ikke 
er de tilbud, man efterlyser. Så vil 
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Nye medlemsvenlige åbningstider 
pr. 1. april 2014
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.

Lørdage fra den  19. april er den 
første lørdag der håndteres både 
(hvis der er tilstrækkeligt både 
tilmeldt).

Søsætning i Påsken: mandag den 
19 april er der søsætning,  bliver  det 
nødvendigt med flere dage, vil vi 
udpege yderligere en.

Bestilt søsætning skal være 
betalt senest dagen før på kontoret 
og kvittering skal fremvises til 
havnepersonalet.

Der er påbud om at der skal bæres 
hjelm, så længe båden hænger i 
stropperne. Hjelmene stilles til 
rådighed af klubben og kan afhentes 
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 
umiddelbart før du skal montere 
den på din båd da der også skal 
være plads til andre der skal have 

Sejl som giver dig flere sømil for pengene,
større sejlglæde og præmier på hylden.

Kort sagt,

- det bedste en sømand kan få

Tlf. 7026 1296 . info@sejl.dk
Amager Strandvej 50 . 2300 Kbh. S

Tlf. Jylland 7553 8953 (aften)

www.sejl.dk

Nyt fra havnechef Ole Nissen

klargjort deres mast.
Tænk dig godt om hvor du 

parkerer din bil, da det til tider kan 
være meget svært at komme rundt 
med bådvognen. Det kan medføre 
forsinkelser og i værste fald at vi 
kan 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 
afhentning med klubbens materiel 
– det vil sige at eget stativ skal 
være afmonteret og erstattet af 
klubbens bukke. Disse kan afhentes 
på Østmolen ved søjlekranen efter 
aftale med havnens personale og 
skal stilles tilbage umiddelbart efter 
endt brug.

Senest 2 dage efter søsætning skal 
eget stativ være væk fra pladsen, 
ellers foretages dette af personalet 
for ejerens regning og risiko. 
 
Kranen
Kranen er blevet udstyret med 
fjernbetjening, så personalet kan 
bevæge sig rundt om båden under 
søsætning.

Prisen for søsætning for 

Kapsejladsudvalget gerne høre om 
det, og så vil vi se om vi kan lokke 
egnede sejlere til det.

Familie kapsejlads
Der er jo det med kapsejladsreglerne, 
som kan forekomme så indviklede, 
at det gider man ikke. Så vi laver en 
3. start  (nominelt kl. 1910) for både, 
der gerne vil sejle hyggeligt i lidt 
fred og ro, men alligevel gerne vil 
sejle en bane fælles med ligestillede. 
Og der sejles efter de almindelige 
søvejsregler. Det bliver på en lidt 
anden bane end kapsejlerne, men 
man behøver ikke målebrev. På 
dommerbåden vises med orange 
skilte rækkefølgen ovenfra og ned på 
de mærker, der skal rundes, og de 
skal altid være om bagbord, når de 
rundes. Man skal sejle med hækflag, 
så kapsejlerne kan se, at der skal 
vises hensyn. Kunne det ikke være 
sjovt?

Deltagerpræmier
Efter aftenmatchen er det jo 
hyggeligt at snakke sammen 
om sejladsen og hylde vinderne. 
Håneretten skal ikke negligeres. - 
Derfor er det, at vi efter sejladsen 
samles i Bestikket og nyder lidt til 
ganen, så vi kan få uddelt 3 flasker 
god rødvin ved lodtrækning blandt 
de tilstedeværende skippere, som 
anerkendelse af god deltagelse.

Klubmesterskabet
Traditionelt har vi fundet 
klubmestrene ved mindst 4 sejladser, 
gerne en week-end, men det er 
vanskeligt gaste- og familiemæssigt, 

og selv en enkelt lørdag kan 
være svært. I år har vi valgt at 
tirsdagssejladserne i uge 24 & 25, 
samt 34 & 35 være grundlag for 
klubmesterskaberne. Dér har folk 
fået båden prøvet af efter vinteren, 
og de er kommet hjem fra ferieturen. 
For disse fire sejladser vil vi dels 
beregne resultatlisten med TAkorr 
som under pkt. 1, men også som den 
ville se ud med den TAUD værdi, 
der står i målerbrevene på websejler 
uden korrektioner, så det er den 
rene dygtighed af besætningen (± 
held) der er afgørende. Og med 
en fratrækker for den dårligste 
placering, så man også kan være 
fraværende en enkelt gang.

Har I kommentarer eller ideer, så lad 
os høre.
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medlemmer med fast havneplads 
er kr 185,00, for øvrige er prisen i 
henhold til nedenstående.

Årsmærker samt Frihavnsmærker
Årsmærker SKAL afhentes på 
kontoret i åbningstiden.  For dem 
der ikke har fået afhentet årsmærker 
inden 1. juni, vil havnens personale 
sætte mærkerne på - det vil medføre 
en afgift på 200 kr. 
HUSK AT MEDBRINGE GYLDIG 
ANSVARSFORSIKRING.

Vi vil i år udvælge nogle tilfældige 
bådejere, hvor vi vil kontrollere 
ejerforhold og forsikringsforhold. 
Frihavnsmærker kan købes på 
kontoret i åbningstiden – pris kr 30. 
 

Medlemmer uden fast plads (pr løft)
0-4 tons kr. 535,-
5-6 tons kr. 650,-
7-9 tons kr. 1.010,-
10-14 tons kr. 1.790,-
15-20 tons kr. 2.615,-

Pligtarbejde
DET ER DIN PLIGT AT SØRGE 
FOR AT DU FÅR AFVIKLET DINE 
TIMER RETTIDIGT. 
Du kan afvikle timerne i følgende 
weekender 26-27 april, 10-11 maj 
samt 24-25 maj.

Husk af hensyn til vores 
planlægning at tilmelde dig senest 8 
dage før, hvis du ønsker at afvikle i 
weekenderne.

Der kan altid afvikles pligttimer i 
hverdagene kl. 08 -16. Her behøver
du ikke at tilmelde dig - bare mød 
op.

 
Adresseændringer
Hvis du er flyttet, bedes du straks 
give besked på havnekontoret, det 
vil gøre livet nemmer for personalet. 
 
Dametoilet og baderum 
Vi starter mandag den 24. marts med 
at renovere toilet og bad. Det vil 
betydet at damer og herrer kommer 
til at have fælles bad og toilet.

Standerhejsning
lørdag, d. 12. april 2014

Program

Kl. 15.00:
Tale ved formand Georg Niemann

Kl. 15.15:
Lynettesæt

Kl. 16.00:
Sing along - vi skal synge 
sømandssange med Jeanette Flittner 
og band. 
Fadølsbar til ren indkøbspris. 0,5 liter 
til 15,- kr.

Kl. 18.00:
Restauranten serverer buffet: 
Spareribs, Hotwings, 
Honningmarineret svinekam. 
Ovnbagte kartofler, Hjemmelavet 
kartoffelsalat, Coleslawsalat. 
Salatbar med hjemmelavet dressing og 
brød.
Dessert: Cheesecake

Pris pr person KUN 90,- kr

Bestil plads i god tid i restauranten på 
telefon: 32 96 00 55

Kl. 19.00:
Dansemusik ved Jeanette Flittner og 
band. 
Aftalen med bandet er, at de kan 
fortsætte så længe vi har lyst... 
Fadølsbar til ren indkøbspris. 0,5 liter 
til 15,- kr.

Klubhusformand 
Michael Toppenberg
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Læserbrev:

Både til salg og almindelig fornuft
af Michael Toppenberg

Der er adskillige klubmedlemmer, 
der efterhånden har deres både 
til salg – og analyser fra Dansk 
Sejlunion viser, at vi sejlere faktisk 
bliver ældre - næsten lige som 
landkrabber. Der er rigtig mange 
både på markedet og prisen dykker 
kraftigt. Det er tåbeligt at have sin 
båd liggende hen ganske ubrugt – 
men det er vi nødt til i Lynetten, for 
i havnevedtægterne har vi følgende 
tekst i §6: 
Havnepladsen må ikke anvendes til 
fartøjer, der benyttes til erhvervsbetonet 
fiskeri og jagt, eller som benyttes i andet 

erhvervsmæssigt øjemed, herunder til 
udlejning.

Jeg har svært at se hvad problemet 
er, hvis man som ejer gerne vil leje 
sin båd ud til en anden sejler om 
sommeren.

Jeg har haft punktet oppe i 
bestyrelsen og mødt vældig 
modstand. Et af de helt centrale 
modargumenter er, at så lukker vi op 
for at man kan leje ud til alle mulige 
tyveknægte og rabarberdrenge, der 
vil bo her hele året og tage gratis 
bade og grisse området til...

Jeg har stadig svært ved at se 

Lynetten på festival

Sejlklubben var med på 
CPH Marine Festival i 
Lokomotivværkstedet i 
slutningen af februar.
 
Vi delte stand med Foreningen 
af Lystbådehavne i Danmark, 
FLID, og mange gæster fik en 
snak med havnechef Ole Nissen 
og medlemmer af bestyrelsen, 
som stod for bemandingen i de 
fire festivaldage.

 
nbp

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.

 

problemet, når ideen er, at ejeren af 
EGEN båd bør kunne have mulighed 
for at leje EGEN båd ud til anden 
glad sejlerfamilie nogle uger om 
sommeren... Hvis man gør det, kan 
man neutralisere omkostningerne 
ved at have en båd liggende som 
næsten ikke kan sælges.

Jeg foreslår derfor, at teksten i §6 
omformuleres til: 
Havnepladsen må ikke anvendes til 
fartøjer, der benyttes til erhvervsbetonet 
fiskeri og jagt, eller som benyttes i andet 
erhvervsmæssigt øjemed. Ejer kan 
udleje egen båd til sejlads i perioden fra 
standerop til standerned.

Ideen er helt den samme, som når 
man SELV udlejer sit sommerhus – 
og det har jo endnu ikke smadret det 
danske sommerland :-) 
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Lynettens aktivitetskalender
 
 
5.april  Navigationsprøve Sejlerskolen  Preben Pold 
5.-6. april Klargøring af skolebåde   Preben Pold 
7. april  Bestyrelsesmøde   Karin Jacobsen 
12. april  Standerhejsning    Michael Toppenberg 
26.-27. april Rigning af skolebåde   Preben Pold 
27. april  Holddannelse for sejlerelever  Preben Pold 
3.-4. maj Reservedage for rigning af skolebådene Preben Pold 
5. maj  Bestyrelsesmøde   Karin Jacobsen 
Uge 19  Skolesejlads begynder   Preben Pold 
2. juni  Bestyrelsesmøde   Karin Jacobsen 
7.-8. Juni Pinsetur til Råå    Kaare Thomsen 
14. juni  Sejlerskolens forårstur   Preben Pold 
14. juni  Amagercup,    Rahlf Nielsen 
24. juni  Skt. Hansfest    Michael Toppenberg 
16. aug.  Havnefest    Michael Toppenberg 
22.-24. aug. Sejlerskolens sommertur  Preben Pold 
31.-31. aug. Turen går til et sted i Sundet  Kaare Thomsen 
28.-29 sept. Prøve i sejlads    Preben Pold 
4. okt.  Afrigning af skolebåde + sejlerskolefest Preben Pold 
8. okt.  Stander nedhal     Michael Toppenberg 
Uge 41  Teorikursus begynder   Preben Pold 
11. okt.   Evt. omprøve i sejlads   Preben Pold 
6. dec.  Julebanko    Michael Toppenberg 
14.dec.  Juletræsfest    Michael Toppenberg 
26. dec.  Snecup     Rahlf Nielsen 
 
Kapsejlads, Aftenmatch, 
Alle tirsdage fra 6 maj til 1. juli og fra 5. august til 9. september fra 18.00. 
 
Juniorsejlads: 
Anders Christian sejler med juniorerne hver onsdag fra kl. 16 til 21. 
Han er dog på ferie onsdag den 16., 23. og 30. juli samt onsdag den 6. august. 
 Lynettens Bådservice

- mest for pengene
Refshalevej 200

Tlf 3257-6106
www.baadservice.dk

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

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

PRISER FRA 6.495,-

Har du brug for 
hjælp til instal-
lation, motor-
konservering 
eller riggerar-
bejde ?

Kom ind 
og hør 
nærmere 
eller ring..

MARINEBATTERIER
Bestil inden d. 7 april 
og få 10% rabat på i 
forvejen rigtige gode 
priser
Både alm. 
og AGM

MOTOROLIE - 5 LTR
15W-40
 

KUN 

199,-

BUNDMALING 
CRUISER
3 LITER

KUN 795,-
HEMPEL MILLE XTRA
2½ L  KUN 698,-

KÅRET TIL...
BEDSTE KØB 
I seneste nr. 
af Bådnyt.
Håndholdt VHF 
med GPS & 
DSC

PRIS 

2.395,-
 
Inkl alkaline 
batterikassette
HX851E

ÅBENT: Hverdage ml. 10-18 - lør,søn & helligdage 9-15

BUNDMALING 
VC 17m
2 LITER

KUN 1.095,-
Opfylder Volvos 
høje standard 
VDS-3

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. 

· Bådkaleche

· Hynder

· Sprayhood

· Bompresenning

· Bøjler + beslag
Erik Mortensen

Kirstinehøj 25 B, 2770 Kastrup

Tlf. 32 58 47 47
im@imsadelmager.dk

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


