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På vej til 
generalforsamling
 
Af klubformand Georg Niemann
 
Kære medlemmer.
Så går det atter mod lysere tider
og på vejen kommer så general-
forsamlingen i S/K Lynetten. Det 
skulle også gerne blive en tur imod 
lysere tider, lad os arbejde for det.

Hvis man kigger bagud på 2014,
så er det ikke kun det gode vejr, som 
det er værd at hæfte sig ved. Det 
var også et godt år i klubben og på 
havnen i de store træk.

Forskrækkelsen over at se, at 
stormen Bodil og det efterfølgende 
højvande kunne stikke af med 
en del af vores landfæste er ikke 
helt glemt. Men gode folk, både 
havnens personale, havneudvalget 
og mange pligtarbejdere har gjort 
en stor indsats, for at det meste igen 
ser rimeligt godt ud. Landfæstet er 
sat på plads igen, og hvor det har 
kunnet lade sig gøre er det sikret 
bedre, idet svellerne er sat sammen 
med beslag.

Det betyder ikke, at vi kan glemme 
alt om at lave en gennemgribende 
renovering af landfæstet, det vil 
stadig være aktuelt og de 2 seneste 
storme Dagmar og Egon har vist os, 
at naturen raser lidt mere nu end 
den gjorde før i tiden. Imidlertid er 
der nu mere tid til at planlægge og 
forberede opgaven.

På det meget mere hyggelige plan 
har vi i løbet af 2014 fået en stærkt 
forbedret grillplads, takket være en 

masse frivillige hænder, vistnok især 
fra medlemmer på bro 2, men det 
er et dejligt sted for alle klubbens 
medlemmer og også populært 
blandt gæstesejlerne.

Og frivillige hænder, personale og 
pligtarbejdere har også fremtryllet 
en helt ny lille værkstedsby midt på 
havnen. Her kan man arbejde med 
træ, jern og maling og sikkert også 
endnu mere i dejlige tørre og pæne 
omgivelser. Der er sat ekstra vinduer 
i, så det fremstår lyst og rart, og den 
flotte udvendige beklædning har 
pyntet gevaldigt på det, som en gang 
var 3 lidt forsømte arbejdsskure.

Når alt det nye træ har ”dampet 
lidt af” bliver det selvfølgelig malet/ 
træbeskyttet med den farve, som vi 
kender fra de øvrige bygninger vi 
har, og så kommer det til at klæde 
havnen rigtigt godt. Hvis man skal 
nævne en enkelt, selvom det er 
farligt, så har vores kasserer Poul 
Borchum gjort en kæmpe indsats 
for at få det til at se godt ud. Og vi 
havde rigtigt mange glade gæster til 
øl og smørrebrød ved indvielsen i 
efteråret. En dejlig dag.

Vores kapsejladsudvalg fortæller 
næsten med sikkerhed endnu mere 
om det, men det er alligevel værd at 
nævne, at S/K Lynetten har forsøgt 
at markere sig ”fremme i skoene” i 
det, som hedder sejlsportsligaen. Det 
blev dog ikke til finalepladser, men 
æren tæller også, når vi nu ikke har 
deltaget som klub i lang tid.

Selve generalforsamlingen er da 
også værd at sætte i kalenderen. Selv 
om der godt kan være uenighed nu 
og da, har vi i flere år kunnet glæde 

os over, at denne aften er forløbet 
i god tone og god stemning. Det er 
faktisk en flot ramme for klubbens 
demokrati.

Traditionen tro er der adskillige 
forslag fra både medlemmer og 
bestyrelse, og nogle af dem skal nok 
skille vandene, men vi har en stærk 
forventning om, at vi også kommer 
tørskoet i land.

Jeg kan kun anbefale at møde 
talstærkt op, så alle beslutninger og 
valg kan blive afgjort på det bredest 
mulige grundlag.

 
Med ønsket om en fantastisk aften 

Georg Niemann
klubformand
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Året der er gået har været præget af 
sol og sommer. Lynetten har været 
godt besøgt af gæstesejlere, tallene 
fordeler sig således: 1127 frihavns- 
gæster og 1199 alm gæstesejlere.

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

Stormen Bodil var skyld i en 
del skade på landfæstet, det blev 
i foråret udbedret, så vi er klar til 
endnu en storm. Vi må forvente, 
at det fremover vil kræve en del 
resurser at vedligeholde landfæstet i 
dets nuværende stand.

I år har vi lavet ny grillplads ved
klubhus Øst, grillpladsen er blevet
ca. dobbelt så stor som den oprinde-
lige, der er indkøbt 7 nye bord-
bænke sæt, der er blevet lavet 2 nye 
grill, det har været en fornøjelse at se 
alle de ”gamle” yde en stor indsats 
ved udvidelsen, mange tak for det.

På pladsen bag værftet, er der 
udlagt sten, og der er skrottet en del 
gamle både, som ikke var sødygtige, 
så nu er pladsen kommet op på 
samme standard som resten af 
havnen.

Vi har fået fjernbetjening til kranen 
og bådvognen, det har gjort arbejdet 
med bådhåndteringen mere sikkert.

Den gamle mastekran er blevet 
renoveret og er klar til brug, maste-
kranen er velegnet til mindre både 
(den står yderst på Østmolen).

Der er blevet brugt en del tid på 

Året der gik fra Havn og plads

den nye værkstedsløsning midt på
havnen. Vi er ikke helt færdige 
endnu, men forventer at blive 
færdige i løbet af foråret 2015.

Jeg synes alle skulle kikke ind 
på værkstederne, det er blevet 
rigtig godt. Der har været en del 
pligtarbejdere ind over projektet, 
til dem vil jeg sige tak for en god 
indsats, specielt vil jeg sige tak til 
Poul Borchum for den indsats han 
har ydet i forbindelse med projektet.

På personalesiden kan nævnes, 
at der på havneassistentstillingen 
har været en del udskiftning, men 
vi har fundet den rette til jobbet, 
han hedder Mads. Mads blev ansat 
den 1. august sidste år og har været 
på kran- og truckkursus. Mads har 
en alsidig baggrund bl.a. har han 
arbejdet som tømrer.

I det nye år har vi en del projekter, 
der skal gøres færdige. Jeg kan bl.a. 
nævne ramslag, broer, landfæste og 
ny juniorbro.

Havneudvalget arbejder på et 
forslag til generalforsamlingen om 
betalingsstrøm på land, det bliver 
samme el-stander-model, som dem 
der er på broerne.

Bjarne Carlsen
Formand for 

Havneudvalget

Årsberetning fra Kapsejladsudvalget - 2014
Sæsonen startede med udlægning 
af vores 4 kapsejladsbøjer, A, B, C 
og 6 efter grundig gennemgang/
udskiftning af bøjer, kæder og ankre.
 
Aftenmatch
1. sejlads tirsdag den 6. maj. Vi 
sejlede også i 2014 på op/ned baner.
Der blev gennemført 15 aften-
matcher. Deltagelsen har været på 
nogenlunde samme niveau som 
foregående år: I gennemsnit ca. 20 
tilmeldte både. 

I et forsøg på at få flere til at sejle 
aftenmatch - og se nogle nye vindere 
- indførte vi et handicapsystem, der 
gav strafsekunder til de vindende 
både og bonussekunder til de øvrige.

Med samme formål, at få flere på 
banen, har vi oprettet en gastebørs 
på Facebook, så gaster og skippere 
har et forum, hvor de kan mødes.

For at få flere til at møde op i 
Klubhuset efter sejladserne, hylde 
vinderne og få en sludder med 
konkurrenterne, indførte vi en 
lodtrækning om lidt rødvin blandt 
de startende både. Det ser ud til at 
virke.

Klubmesterskab
I 2013 måtte vi aflyse Klubmester-
skabet – der var planlagt afholdt 
en lørdag – på grund af meget få 
tilmeldte både.

Derfor valgte vi i 2014 at afvikle 

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

· Bådkaleche

· Hynder

· Sprayhood

· Bompresenning

· Bøjler + beslag
Erik Mortensen

Kirstinehøj 25 B, 2770 Kastrup

Tlf. 32 58 47 47
im@imsadelmager.dk
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Margrethe på slæb efter Poul Bochums 
båd. (Ulrik Holt).

Klubmesterskabet på en ny måde: 
en seriekapsejlads der afvikledes 
sammen med aftenmatcherne: 2 
tirsdage før sommerferien og 2 efter. 
Så det lykkedes at finde en 
klubmester 2014: Bjarne Riis i 
Stoppenålen.

Amagercup
I 2014 forsatte Amager-klubberne 
Sundby, Kastrup, Dragør og 
S/K Lynetten 
det efterhånden 
mangeårige samarbejde 
omkring Amagercup: 

Et stævne i 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. 

Det var frisk vejr 
og det blev til nogle 
spændende dyster 
mellem de 25 startende 
både.

Dagen blev om 
sædvanlig afsluttet 
med moleøl og 
præmieoverrækkelse.

Amagercup i juni 
blev igen støttet med 
gode præmier fra 
vores lokale Lynettens 
Bådservice. Det samlede 
Amagercup støttes 

ligeledes fortsat økonomisk af 
Østersøkredsen!

Tak til begge sponsorer.

Sejlsportsligaen
Dansk Sejlunion har startet en 
serie kapsejladser, hvor landets 
sejlklubber kæmper mod hinanden 
i samme bådtype, en J/70 – med 
det formål at skabe et nyt sportsligt 
samlingspunkt i klubberne.

S/K Lynetten fik 
i efteråret samlet 
et mandskab som 
i oktober deltog i 
kvalifikationssejladser 
til ligastævnerne i 2015. 
Besætningen fik kun 
få timers træning før 
det gik løs, så det blev i 
første omgang ikke til en 
placering blandt de 18 
hurtigste klubber der stiller 
op til ligastævnerne 2015.

Kapsejladsudvalget vil 
i 2015 arbejde aktivt for at 
skabe større interesse for 
ligastævnerne og bl.a. støtte med 
hjælp til leje af J/70 både til en eller 
flere Lynettebesætninger.

 
Snecup
Traditionen tro afholdtes Sne Cup 
2. juledag! Med 8 startende både i 
meget forskellige størrelser: fra to 18 
fods Minetter til to både over 40 fod.

Sejladsen blev gennemført i let 
vind og sol fra en skyfri himmel 
– efter en nat med sne og 8-10 
frostgrader. 

For besætningen på dommerbåden 
Margrethe blev starten lidt hektisk, 
idet vi ikke kunne starte motoren – 
måske på grund af den hårde frost 
om natten.

Men som altid er der hjælp at 
hente fra klubbens medlemmer: vi 
fik en line over til Pouls Bochums 
båd, blev slæbt ud på banen og fik 
skudt sejladsen i gang - med lidt 
forsinkelse. På samme måde blev vi 
slæbt ind igen af Flemming Saek, tak 
for hjælpen til begge.

Ved præmieoverrækkelsen er der 
som sædvanligt sne-øl og snacks! 
Mange flere af Bjarne Hansens 
billeder kan ses på Klubbens 
hjemmeside.

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 
2014.

Rahlf Nielsen
Kapsejladsudvalget

Fra Sne Cup 2. juledag
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Formålet med en sejlerskole er først 
og fremmest at give så mange som 
muligt en fornemmelse af, hvorledes 
man skal opføre sig på havet, 
således at man ikke er til fare for sig 
selv eller andre, det som vi kalder 
Godt Sømmandsskab. Det skal 
naturligvis ikke bare være ”skole”. 
Det skal også være samvær og godt 
kammeratskab.

I det forløbne år har vi med glæde 
konstateret en meget stærkt stigende 
interesse for at deltage i Lynettens 
sejlerskole.

I det tidlige forår sluttede vinterens 
navigationsundervisning, hvor vor 
instruktør, Gert Christensen, havde 
ført alle de tilmeldte elever gennem 
de 60 lektioner som dette kursus 
tilbyder, og alle som gik op til prøve 
efter Søfartsstyrelsens regler bestod.

Vi siger tak til Gert og håber han 
fremover vil fortsætte på denne post. 
Her skal nævnes at vi afholder 
kursus for Yachtskipper 1 og 3 under 
forudsætning af, at der oprettes hold 
med minimum 8 deltagere.

Sommerens skole i sejlads  
begyndte som sædvanligt i april. De 
4 skolebåde er altid på land vinteren 
over, så derfor bliver de første 
opgaver for de nye elever at klargøre 
bådene.

Formålet her er ikke blot at sætte 
bådene i vandet. Vi finder det 
vigtigt, at nye sejlere får et indtryk 
af hvorledes en sejlbåd er bygget, og 
hvordan den skal vedligeholdes for 
at være sikker at sejle i. Klargøring er 

Beretning fra sejlerskolen 2013-14

derfor obligatorisk for alle sejlerskole 
elever. Skolens instruktører er her 
naturligvis vejledere.

Enhver bådejer ved, at der hvert 
år skal bruges mange timer til 
klargøring og vedligehold, hvis man 
vil have fuld fornøjelse af sit fartøj 
i en lang sæson. Klubbens både har 
mange år på sig, og de bliver meget 
brugt, så udskiftninger og fornyelser 
er påkrævet, hvis vi skal holde dem i 
forsvarlig stand. Vi har i vort udvalg 
erfarne folk, som gerne bruger deres 
fritid i vinteren og det tidligste forår 
til dette arbejde. Det er Svend, Niels 
og Kai som næsten er i havnen de 
fleste af ugens dage.

Der arbejdes meget på sikker-
heden. Det er ikke blot bådenes 
tilstand, men også deres udrustning.

I foråret 2014 havde vi den glæde 
at modtage et pænt rundt beløb til 
forøgelse af sikkerheden fra Tryg 
Fonden. Dette gav os mulighed 
for at installere moderne nye VHF 
radioer og AIS transpondere i alle 
skolebådene. Vi valgte en klasse B 
transponder således at bådene altid 
kan ses af de store både i erhvervs- 
trafik. Der blev også råd til at 
anskaffe en beholdning af nye gode 
redningsveste.

Alle skolebådene er nu registreret 
med kaldesignal og MMSI nummer. 
Alle instruktører i sejlerskolen 
har været på kursus og fået SRC 
certifikat, som kræves for betjening 
af VHF radio.

I sommeren 2014 var der tilmeldt 

32 elever. Det er sikkert det største 
antal elever der har været. Som 
standard vil vi helst have 3 elever 
og en instruktør på et hold. Dette 
kunne vi ikke overholde på grund 
af manglende instruktører. Vi løste 
opgaven ved at sætte 4 elever på 
hvert hold. Det var ikke optimalt, 
men instruktørerne klarede opgaven.

Vi har tidligere her i bladet 
opfordret jer gode medlemmer til 
at deltage i sejlerskolens program 
som instruktører, og det gør vi 
gerne igen. Som instruktør skal du 
bruge en aften hver uge i maj, juni, 
august og september måned. Vi har 
også en en-dags tur i foråret og den 
store sommertur over en forlænget 
weekend i august. Det bliver en 
del timer og vi arbejder da også på 
en form for erkendtlighed for det 
arbejde instruktørerne yder.

Nye instruktører kommer på 
kursus hos Dansk Sejlunion. Der er 

godt sejlertøj til rådighed, og hvis du 
ikke har et gyldigt radiocertifikat, 
får du det af sejlerskolen. Hvis du 
er bådejer med fast plads i havnen, 
men mangler at afvikle pligttimer 
kan vi lave en aftale, hvor du kan du 
kan bruge dine instruktørtimer.

Ud over den almindelige skole-
sejlads havde vi en forårstur som gik
til Flakfortet. Det var en solrig 
søndag med frisk vind. De 
medbragte
madpakker og vand blev nydt under 
opholdet, og vi fik også lejlighed til 
at øve lidt kast med redningsliner og 
svært tovværk.

Den store sommertur, som vi altid 
ser hen til med forventning, skulle 
gå til Lomma, hvor vi havde været 
en gang tidligere. Starttidspunktet 
skulle efter planen være fredag 
eftermiddag.

Vejrguderne viste sig ikke fra 
en venlig side den dag. En vind 

Fra sejlerskolens sommertur 2014
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Søndag den 7. december 2014 mødte 
omkring 70 forventningsfulde  
”Lynettebørn” og ikke mindst 
deres forældre og bedsteforældre op 
til årets festligste arrangement - og 
de blev ikke skuffede – det blev et 
brag af en juletræsfest for et par 
hundrede deltagere.   

Juleskibet med julemanden og 
gaverne ombord nåede sikkert frem 
til kajen med akkompagnement af 
børnenes råben på julemanden, der 
styrede dansen omkring juletræet 
til UG. Jens Benny og Inge leverede 
festlig julemusik til glæde for alle - 
både børn og voksne.

Gaverne til børnene var i pakker 
med navn, køn og alder, så alle fik 
udvalgte gaver, der i øvrigt var 
særdeles flotte. Alle ved sikkert, hvor 
svært det er at finde gaver til bl.a. 
teenagere, men det var lykkedes 
julefestudvalget at klare også det 
-  til glæde og tilfredshed rundt om 
ved bordene.

Troldmanden fra OZ  kunne 
vi ikke lige få fat på, men vores 
troldmand fra Århus leverede som 
så mange gange før et rigtig fint 
tryllerishow, og der blev  uddelt 
særdeles flotte godteposer og tillige 
sodavand og ispinde. 

Jeg vil også lige nævne, at 
restauranten havde dækket op med 
den helt store julebuffet Til slut vil 
jeg bare sige tusind tak for et perfekt 
planlagt og afviklet arrangement – 
julefestudvalget kan bare det der.

Julefestudvalget gjorde 
det igen

Med hilsen fra en meget tilfreds 
deltager, der hvert år glæder sig 
til en rigtig god gammeldags 
Juletræsfest. År efter år lyder det 
fra børnebørnene – vi skal da til 
juletræsfest i Lynetten igen i år? 

Hvor er det dejligt, at nogle 
ildsjæle holder denne traditionsrige 
fest i live.

3660 Boris Damsgaard

www.dialogtransport.dk

•	 Bådtransport
•	 Kranservice
•	 Lagerhotel

Ring	tlf.	2166	0269
Vognmand	Poul	E.	Frandsen

www.dialogtransport.dk

– den servicemindede fagmand

på 15 m/s fra vest og med kraftige 
vindstød gjorde det betænkeligt 
at stikke til søs. Da vi fra Lomma 
fik underretning om kraftig sø 
ved svenskekysten besluttede vi at 
udsætte afgangen til lørdag, hvis 
vejrforholdene blev bedre. Vi aftalte 
at mødes i Vestersøhus kl. 10.00 til 
brunch.

På sommerturen har vi altid 
redningsøvelser på vandet. Her har 
vi en dukke i mandestørrelse som i 
våd tilstand har en vægt på 80 kg. 
Det er absolut en opgave at få denne 
livløse dukke op på dækket. Øvelsen 
blev afviklet i yderbassinet.

Da holdene nu var varmet op blev 
alle enige om, at man også ville 
prøve lidt havsejlads. Det blev til en 
ukontrolleret kapsejlads rundt om 
møllerne. Det blev en hård og våd 

tørn, men alle kom tilbage i godt 
humør og våde.

Lørdag aften er den store hygge og 
spise begivenhed, som var henlagt 
til Vestersøhus. Menuen var saftige 
store bøffer eller kalvekoteletter på 
grill med tilbehør samt vin, øl og 
vand. For at forhøje stemningen 
havde vi indforskrevet Gårdsanger- 
lauget, som den dag bestod af en 
mand og en harmonika. Der blev 
uddelt passende sangbøger, så 
alle kunne være med. Det var en 
uforglemmelig begivenhed.

Et forår og en sommer rykker 
nærmere og sejlerskoleudvalget 
arbejder nu på at gøre det bedste 
vi kan for nye og gamle sejlerskole- 
elever.

Preben Pold

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.
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Det er klart at det ville Sundby 
ikke sidde overhørig, så de råbte 
også hurra for deres klub, hvilket 
selvfølgelig bidrog til den muntre 
stemning.

Inge og Jens Benny havde opstillet 
deres komplette 2 mands orkester 
og førte, efter middagen, an i et par 
fællessange fra vores sanghæfte og 
der blev sunget igennem.

Senere spillede Inge og Jens Benny 
op til dans til stor glæde for de 
mange, som fik sig en god svingom.

Der blev danset, hyggesnakket og 
fortalt historier fra de syv have og 
ved midnat gik en del til ro og andre 
blev ved til den lyse morgen.

Søndag morgen mødtes vi til
morgenkaffe m.m. samt efterfølgende
oprydning.

Jeg skal da ikke undlade at nævne, 
at flere ydede en heroisk indsats 
med rengøring og oprydning, 
således at vi med stolthed kunne 
forlade RHSS’s klubhus Råånocken 
med sikkerhed for, at vi kan komme 
igen en anden gang.

Tak for god indsats til alle, som 
hjalp og ydede deres bidrag til en 
god Pinsetur. Tak til Inge og Jens 
Benny for dejlig musik. Tak til de 
flinke folk fra Sundby, både for 
hyggeligt selskab og for hjælp med 
forskellige praktiske gøremål.
Tak til Råå Helsingborg Sejlselskab 
(RHSS) for lån af deres dejlige 
klubhus.

Dragør tur
Den næste tur gik til Dragør lørdag 
den 30. og søndag den 31. august.
Fremmødet var fint selvom vejr-

udsigten var meget ”spændende”. 
Om lørdagen fejrede Dragør 
”Sildens Dag” i et stort telt på 
havnepladsen, hvor man kunne 
spise sild og nyde de forskellige 
orkestre, som spillede.

Vejret var strålende, regnen øsede 
ned konstant; men det hindrede os 
ikke i at grille under åben himmel, et 
par paraplyer hjalp gevaldigt.

Vi havde en utrolig hyggelig aften 
og fik hyggesnakket samt udvekslet 
mange gode historier fra de varme 
lande.

Søndag morgen mødtes vi til 
morgenmad og fælles oprydning, 
hvorefter de første tog afsked.

Tak til Turudvalget for endnu en 
god indsats og en god tur.

En stor tak til Dragør Bådelaug for 
lån af deres dejlige klubhus.

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 ture 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.

Kaare V. Thomsen 
Turformand

Pinsetur til Råå
Igen i år gik Pinseturen til Råå. 
Det er efterhånden ved at være en 
tradition og det er der flere årsager 
til.

Råå er en dejlig lille by langs Råå å 
med gamle huse i et hyggeligt miljø, 
som er er god gåtur værd.

RHSS har et fantastisk klubhus, 
med en terrasse, hvor der kan sidde 
op til 100 personer til spisning.

Derudover har vi altid fantastisk 
vejr, når vi har Pinsetur til Råå, 
uanset hvornår Pinsen falder. I år 
var ingen undtagelse.

Lørdag formiddag og over middag 
var det noget overskyet; men kort 
før vi mødtes til velkomstmøde kl. 
15 klarede det op og solen skinnede 
stort set fra en skyfri himmel resten 
af dagen og indtil solen gik ned over 
Sundet. Hvor heldig kan man være; 
men faktisk er det sådan år efter år 
og det er en af 
grundende til at 
vi vælger Råå.

Godt 50 
Lynettesejlere 
var stævnet til 
Råå, sammen 
med knap 50 
fra Sundby, så 
der var lige et 
par opgaver der 
skulle fordeles, 
som f.eks. 
koordinering 

Beretning fra Turudvalget 2014
I sommerperioden 2014 arrangerede Turudvalget to ture, nemlig 
Pinsetur og Dragør tur

med Sundby, borddækning til 
100 personer, optænding af grill 
samt transport af proviant (øl/vin/
vand), grillkul og meget mere fra 
”Akvaleje” og bøffer og pølser fra 
”Gry” til klubhuset.

Alle tog en tørn med og alt forløb 
efter planen og grillholdet havde 
timet deres optænding perfekt, så 
grillen stod klar præcis kl. 18, hvor 
S/K Lynetten grillede, således at 
Sundby kunne overtage grillen kl. 
19.

Under middagen kunne jeg 
ikke undlade at tage ordet for at 
bede selskabet om at rejse sig op 
og udråbe et trefoldigt hurra for 
Sejlklubben Lynettens medlemmer, 
som jo alle har bidraget til 
arrangementet, via kontingentet. Jeg 
skal nok lige love for at der gjaldede 
tre høje hurra’er, som vi kan være 
stolte af.
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Dagsorden til Sejlklubben Lynettens

ordinære generalforsamling
tirsdag den 24. februar 2015

i lokalerne i Markmandsgade 9-11 i København S

 

Dagsorden i følge vedtægterne
 
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab og budget
4. Fastlæggelse af ydelser til klubben
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 På valg er:

• Kasserer
• Sekretær
• Sejlerskoleformand
• Turudvalgsformand
• Klubhusudvalgsformand
• Én bestyrelsessuppleant for 2 år
• Én bestyrelsessuppleant for ét år

6. Valg af statsautoriseret revisor
7. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
8. Valg af redaktør og webmaster
9. Behandling af indkomne forslag
10. Eventuelt 
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REVISIONSPROTOKOLLAT 2013-2014
Kritiske Revisorer, Sejlklubben Lynetten

De kritiske revisorer (KR) har i årets løb gennemført 3 revisionsmøder på 
Sejlklubbens kontor samt på pladsen.
Efter hvert møde er kritiske bemærkninger vedrørende regnskab, forretningsgange 
og procedurer fremsendt til bestyrelsen i en revisionsprotokol. Bestyrelsen 
har også i år konsekvent undladt at svare skriftligt på rapporterne, hvilket er 
utilfredsstillende. Enkelte punkter har medført mundtlig besvarelse fra kassereren.
Dermed være ikke sagt, at bestyrelsen har undladt at behandle KR’s rapporter. 

Løbende revision
Godkendte bestyrelsesmødereferater er fortsat ikke at finde på hjemmesiden.
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. 
Det er utilfredsstillende, at vi ikke ved noget som helst om strømforbruget i 
Klubhus Vest. Der bør genopsættes en bimåler, hvorpå strømforbruget kan aflæses. 
Efterfølgende har KR fået oplyst, at bimåleren er fundet og aflæst.
En stikprøvekontrol den 13/8 2014 viste, at der fortsat ikke var gyldigt årsmærke på 
mange både. 
Samme dag konstateredes det, at den aflåste dør mod det nye byggeri på 
Margretheholmen kan åbnes med klubbens medlemskort eller en pegefinger. 
Låsepalen bør afskærmes, så døren ikke kan åbnes uautoriseret.
KR konstaterede den 13/8 2014, at klubben havde købt og betalt 100 meter flydebro 
af Søværnet, uden at varen er blevet leveret. Ved revisionens afslutning blev KR 
af administrationen orienteret om, at der var nu var enighed om en løsning på 
problemet. Der forelå imidlertid intet skriftligt herom.
Det fremgår af bogføringen, at skolebådene ikke har været forsikrede siden 17/7 
2013.  
Det fremgår at bogføringen, at juniorafdelingen kun har brugt penge til 
forsikringer. KR spørger derfor, om afdelingen er holdt op med at vedligeholde 
både og motorer? Efterfølgende har KR fået oplyst, at der i november er 
fremkommet en serviceregning, som hidrører fra gammelt regnskabsår. Størrelsen 
kendes ikke. 

Debitorer
KR holder året igennem nøje øje med udviklingen i debitormængden. Ved 
revisionens afslutning den 17/12 2014 var debitorbeholdningen 493.000 kr.
Heraf er 111.000 kr. sendt til incasso, Der er indgået afdragsordninger for 
17.000 kr. Ikke medlemsdebitorer udgør 65.000 kr. De resterende 300.000 kr. er 
medlemsdebitorer, hvoraf ca. 200.000 kr. er mere end 2 måneder gamle. KR mener 
ikke, at de i regnskabet afsatte 40.000 kr. er tilstrækkeligt til at imødegå fremtidige 
tab på debitorer. KR har i øvrigt konstateret, at der i driftsbudgettet for 2014-2015 
er budgetteret med 80.000 kr. til tab på debitorer. KR mener, at dette er vildledende 

regnskabspraksis, og at der på dette punkt skal være overensstemmelse mellem 
regnskabet for 2013-2014 og budgettet for 2014-2015.

Investeringer
Bevilgede investeringer, som endnu ikke er gennemført er:
Udendørs møblement:  16.315,81 kr.
Nye skilte til klubhuse:    8.407,98 kr.
Pladsrenovering:    9.153,60 kr.

Kommentarer til bevilgede investeringer
På sidste generalforsamling blev bevilget følgende:
Landfæste, forbassin 60.000 kr. Disse penge er anvendt til indkøb af flydebro fra 
Søværnet.
Værkstedsmiljø 241.000 kr. Værkstedsmiljøet er opført. Det bevilgede beløb er 
brugt. Desuden er anvendt ekstra 130.000 kr. som efterfølgende er bevilget af 
bestyrelsen.

Kommentarer til budgetterede investeringer
Der er i årets løb indkøbt bådstativer for 253.500 kr. mod budgetteret 225.000 kr. 
Der er ikke budgetteret med indkøb af flere stativer.

Pligtarbejde
Udviklingen i tilgodehavende pligtarbejde har været således:
Primo   2014    4.350 timer
Tilgang 2014    3.920 timer
Forbrugt 2014    2.500 timer
Udfaktureret 2014    160   timer 
Ultimo  2014    5.610 timer

Regnskab sammenholdt med budget
På revisionsdagen den 17/12 2014 har KR modtaget regnskabsudkast fra vor 
statsaut. revisor. Dette udviser et driftsoverskud på 43.432 kr. hvilket efter KR’s 
mening er yderst tilfredsstillende. 
Det samlede overskud efter kontraktindskud er på 576.620 kr.
 
Budget.
Budgettet for regnskabsåret 2014-2015 forelå ved revisionens afslutning.
Budgettet er denne gang udformet som et rent driftsbudget med et forventet 
overskud på 619.000 kr.

København den 10. januar 2015

               Jørgen Beiter                                Jens Heile Hejlesen
Kritiske revisorer



24 Lynettenyt/1 . februar 2015 25Lynettenyt/1 . februar 2015

Bestyrelsens budget for 2013-14

Forslag om udskiftning af 
gamle el standere
 
De gamle el-standere trænger til 
at blive skiftet. Derfor stilles der 
forslag om udskiftning af de gamle 
el-standere og om en udvidelse af 
antallet af el-standere til det dobbelte 
af det vi har nu.

 
Begrundelse
Renovering af de gamle standere 
løber op i ca. 128.000 kr. for el-
arbejdet. Derudover er standerne i 
dårlig stand, så der skal laves en del 
smedearbejde - prisen er ubekendt.

Der er mange der trækker 
ledninger over pladsen hvor man 
skal køre med bil, det kan bevirke 
beskadigelse af ledningerne og i 
værste fald kortslutning og brand.

Der er en del administration med 
bimålere, mange glemmer at aflevere 
bimålerne, så skal personalet rykke 
for at få dem afleveret.

Som det er nu kan personer med 
lidt kreativitet og opfindsomhed liste 
en ledning i stikkene uden at sætte 
en bimåler på, det vil ikke være 
muligt hvis vi udskifter de gamle 
standere til BEAS betalingsstandere.

Der er en del medlemmer der har 
efterlyst mere lys på pladsen, det 
vil der være taget højde for da vi 
fordobler antallet af lyskilder.

Pris
El stander Beas (samme type på 
broerne bare i kort model) 
El stander 32 stk. hvor af de 5 stk. til 
Østmolen har 1 stk. 16 amp. udtag.                                     
   350.000 kr. 
Montering og tilslutning, af el-
stander, kabler samt trækrør, udføres 
af DG-Elservice.              115.000 kr. 
Brøndrør, sand og beton til 
platforme hvor el-standere monteres 
   27.000 kr. 
Vandrør, vandhaner samt div. til
vand                                  41.000 kr. 
Leje mini graver             
                35.000 kr. 
Samlet pris for hele projektet: 
kr. 568.000 + moms. 
Pengene tages fra årets overskud og 
renoveringsfonden. 

Bestyrelsen

Forslag om indkøb af en mini 
graver
 
Havnen lejer med jævne mellemrum 
en mini graver, det koster en del 
at leje. Der blev sidste år brugt ca. 
20.000 kr. til leje af en mini graver.

Hvis vi skal i gang med at lave 
nyt el på land, vil indkøb af en 
minigraver give en besparelse på 
projektet på ca. 35.000 kr. 
Man kan købe en god mini graver til 
ca. 70.000 kr.  

Bestyrelsen

Regnskab 13-14 BUDGET 14-15
10195 Kontingenter ialt -1.746.139          -1.763.025
10295 Andre indtægter ialt -83.011                -59.000
10297 Driftsindtægter Forening 1.827.900            -1.822.025

20095 Personale klubandel 397.220               392.540
20195 Kontorhold ialt 129.592               152.500
20280 Klubudgifter ialt 380.407               351.000
20356 Klubhus - øst ialt 559.961               558.500
20369 Klubhus - vest ialt 168.112               206.000
20395 KLubhus øst-vest ialt 685.899               763.500
20495 Lynettenyt ialt 158.730               182.000
20595 Festudvalget ialt 100.379               75.000
20695 Sejlerskolen ialt 17.842                 69.000
20797 Kapsejlads ialt 27.780                 35.500
20901 Juniorafdelingen, ialt 15.205                 97.000
20995 Turudvalget ialt 18.674                 27.000
20997 Driftudgifter Forening 1.931.729            2.145.040
20998 Drift Forening ialt 103.828               323.015

30095 Pladsleje ialt -2.459.872          -2.526.000
30195 Pladsleje, øvrige -1.369.935          -1.250.000
30297 Driftsindtægter Havn -3.829.807          -3.776.000
31190 Bådhåndtering Netto 272.703               -64.000
31250 El Netto 88.246                 124.000
31350 Brændstof netto -219.736              -220.000
31449 Andre indtægter ialt -125.398              -135.275
31470 Andre udgifter i alt 5.440                   6.000
31498 Havneindtægter ialt -21.255                -289.275
31499 Driftsindtægter i alt -3.808.553          -4.065.275

40011 Løn omkostninger i alt 1.440.040            1.449.780
40095 Almene udgifter i alt 1.609.797            1.630.500
40165 Havnemateriel ialt 38.464                 56.500
40295 Vedligeholdelse havn ialt 518.323               405.000
40297 Driftsudgifter havn 3.606.626            3.541.780
40299 Drift Havnen ialt -201.922              -523.495

50095 Kontrakter ialt -485.619              -426.000
50195 Finansiering ialt 7.097                   4.000
50500 Årets resultat -576.620              -622.480

Forslag til behandling på generalforsamlingen
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Forslag om vejrstation
 
Klubben anskaffer og installerer 
en ”professionel” vejrstation, der 
måler vind, vindretning, temperatur, 
luftfugtighed, nedbør med mere.  
Anlæggets display placeres et sted 
i Klubhus Øst, hvor det kan ses 
udefra.

Anlægget kobles via internet til 
DMI´s Borgervejr, således at alle kan 
se Vejret i S/K Lynetten lige nu og 
med 24 timers historik. 
 
Begrundelse
Det er god service overfor såvel 
klubbens medlemmer som vore 
gæster at have en informativ 
vejrstation.

Et sådan anlæg kan anskaffes og 
installeres for under 15.000 DKK.

Som eksempel på et robust anlæg 
kan nævnes Davis, Vantage Pro2 
Plus, med trådløs forbindelse 
mellem sensorer og hovedstation 
samt direkte internet opkobling 
uden PC. (Anvendes af mange 
bidragydere til Borgervejr).
 
Forslagsstiller: 
Bestyrelsen

Forslag til 
generalforsamlingsbeslutning 2015
 
1: Der stilles forslag om etablering af 
forbedret natbelysning på havnens 
landareal. Forslaget sigter mod 
at etablere en belysningsfaglig 
velfunderet belysningsplan – og 
harmonisk belysning. Forslaget 
sigter ikke på en hjemmegjort og 
tilfældig løsning. 
 
2: Der stilles forslag om etablering 
af let aftenbelysning på den vestlige 
adgangsvej til Sydmolen samt 
ved lågen til bebyggelsen syd for 
havnen. Det kan nemt gøres ved at 
placere belysningen på vandsiden af 
vejen og forsyne med el fra broen. 
 
3: Der stilles forslag om etablering 
af let aftenbelysning på bagsiden af 
Vestersøhus, således at flisegangen 
mod øst er oplyst. 
 
4: Der stilles forslag om etablering 
af ordentlig grusvej/betongrusvej på 
adgangsvejen til Sydmolen. Vejen er 
i dårlig stand og har ikke fald, der 
bortleder vand. I vintermånederne er 
den vanskeligt passabel. 
 
5: Der stilles forslag om etablering af 
elektronisk lås på lågen, placeret ved 
siden af personalets værksted, ud 
mod Refshalevej. 
 
6: Der stilles forslag om etablering 
– respektivt reetablering - af 
hvid molebelysning ved havnens 
indsejlning. Herunder pålægges 
det havnens administration at rette 

henvendelse til havnens ejer om at 
vedligeholde indsejlingsbelysning 
ved ydermolerne – samt 
genopmaling af hvide molehoveder. 

Vh
Michael Toppenberg

Forslag til etablering af 
Autocamper parkering
 
Formål og begrundelse
Gæstende autocampere vil give 
klubben gode ekstraindtægter samt 
øge omsætningen i Restaurant og 
Bådservice.

Ekstraindtægter er naturligvis 
velkomne i havnen, der er meget 
at bruge penge på. Men også 
afsmitning, på især Restaurant 
Lynetten, må tages i betragtning.

Det har vist sig vanskeligt, at 
drive denne, med det beskedne 
kundegrundlag klubbens 
medlemmer udgør.

Især om sommeren har vi masser 
af ledig plads på land, det kunne 
give gode ekstraindtægter, med en 
meget lille investering.

Foreningen af Lystbådehavne 
i Danmark, FLID, anbefaler at 
Danske lystbådehavne udvider 
deres aktiviteter. (Se Lynette Nyt  #3 
2013) Dette begrundes blandt andet i 
faldet af aktive sejlere.

Lystbådehavnene har generelt 
brug for tilførsel af nye brugere og 
dermed mere aktivitet og indtægter.
Vores dejlige havn har alt det, der 
skal bruges for at modtage disse 
’landevejens yachter’. De har samme 
behov som traditionelle gæstesejlere. 
Naturligvis mod betaling af normal 
gæstepladsafgift. Så kan vi håbe, at 
de også køber lidt brændstof, spiser 
i restauranten, handler i bådservice 
etc. Dertil kommer den positive, 
økonomiske effekt, det er at have 
turister i byen.
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Et forsigtigt budget
(Gætteri, naturligvis!)
 
Udgifter
Etablering:  30.000 kr. 
(Skilte, evt. afløb til ’gråt’ vand 
og el betalingsstanderstander, 
informationsmateriale) 
Drift:    25.000 kr. 
(Varmt vand, ekstra rengøring)

 
Indtægt
1000 overnatninger pr. år  =  140.000 
kr. (med gældende gæstetakst 140 
kr./døgn). 
(6 autocampere i 5 mdr. = 900 
overnatninger) 
Afsmitning på Restaurant, 
Bådservice, etc.:  ukendt. 
Optimistisk?   Næppe! 
 
Bemærkninger
Autocampering er en stadig stigende 
ferieform i Europa.

For at kunne modtage 
autocampere i sejlklubben kræves 
meget beskedne ekstra installationer. 
Kun lidt skiltning er nødvendig.

En ’lovlig’ autocamperplads 
bliver annonceret i internationale 
oversigter og på nettet.  
Autocamperrådet i DK håndterer 
dette og vejleder i øvrigt gerne.

Der er ikke mange muligheder for 
autocampere så tæt på byen. Men, 
det tager naturligvis lidt tid før 
muligheden bliver kendt.

Autocampister adskiller sig fra 
andre campister ved i væsentlig 
omfang at være selvforsynende 
og dermed uafhængig af eksterne 
faciliteter. I modsætning til ordinære 

campister, har autocampister ikke bil 
til rådighed, når først autocamperen 
er placeret, hvorfor kort gåafstand 
til f.eks. centrum er højt prioriteret. 
Samtidig er autocampisterne typisk 
seniorer uden børn.

Det betyder alt i alt, at 
autocampister ikke efterspørger 
ordinære campingpladser, men 
i stedet bynære, kystnære eller 
naturskønne arealer, der ikke 
nødvendigvis har ret mange 
faciliteter.

Mange danske byer har et 
generelt forbud mod parkering med 
autocampere. Autocampisterne 
efterspørger derfor arealer, hvor de 
lovligt kan holde og overnatte. 
 
Forlagsstiller: Jan H. Hansen (#0076) 
tilbyder at koordinere dette arbejde.

Foto t.h.:
Fra vor egen skærgård Ertholmene: 
Lilletårn på Frederiks Ø
(foto: NBP)
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Yacht Service

Efter 10 år på Amager Strandvej var pladsen blevet for trang. Derfor 
erhvervede vi i september 2014 Lynettens Bådeværft for bedre at kunne 
opbevare og reparere lystbåde helt op til 50 fod indendørs.
Vi har 30 års erfaring i bådbranchen med salg, service og nybygning af 
lystbåde og kan tilbyde følgende:

• VOLVO PENTA SERVICE
• MERCRUISER SERVICE
• YANMAR SERVICE

• FORSIKRINGSSKADER
• VÆRFTSARBEJDE
• INDENDØRS OPBEVARING

Alle Sejlklubben Lynettens klubmedlemmer tilbydes 10% rabat 
på alt service og opbevaring i 2015.

Refshalevej 200  .  Tlf. 2624-3045

Yacht Service    
www.yase.dk . jb@yase.dk
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PP - B
ID-nr. 47471

Restaurant Lynetten 
åbner i marts
 
Så har vi haft de første par måneder på 
havnen og har fået snakket med en del 
af jer – og det har været en fornøjelse, 
tak for den flotte velkomst.

Vi lytter til alt hvad I siger, og forsøger 
at planlægge vores fremtidige drift efter 
jeres ønsker og behov – så vi håber I vil 
tage godt imod dette.

Vi er så småt igang med at have den 
nye hjemmeside færdig og vores nye 
facebook profil tager også form – så følg 
endelig med på disse to medier, her 
vil der komme en masse info om vores 
åbningstider, arrangementer mm.

I december og januar har vi afholdt 
lidt selskaber og folk har været 
ellevilde med jeres skønne havn og den 
gæstfrihed der har været hernede, så det 
er vi selvfølgelig rigtig glade for og det 
skal I have tak for.

Hvis I har spørgsmål, ønsker eller 
lignende skal I endelig ikke tøve med 
at kontakte os – vi kan kontaktes 
på tlf.: 60174832 eller via mail info@
restaurantlynetten.dk


