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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 .......................21 26 43 23
Havneudvalg: Bjarne Carlsen  ................20 96 26 85
Klubhusudvalg: Kenneth Jacobsen  ........27 60 11 06
Turudvalg: Navita Jain ............................29 23 61 38
Skoleudvalg: Preben Pold.......................51 86 07 24
Junior: David Brandenhoff. .....................31 45 67 86

Suppleanter o.a.:
Suppleant for 1 år: Lars Vestergård Christiansen
Suppleant for 2 år: Merete Papapetros
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
Webmaster: Jesper Andersen

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

Forsidefoto: Mattias Bodlund, Amager Cup 2013

LynetteNyt nr. 3 2015 udkommer den 11. maj.
Sidste frist for indlæg og annoncer til nr. 3 er man-
dag den 27. april.

Husk at du altid kan læse LynetteNyt på klubbens 
hjemmeside.

Generationsskifte på vej
 
Bestyrelsens beretning blev 
godkendt uden spørgsmål.  
Kassereren Poul Borchum var 
desværre syg, men heldigvis var 
vores dirigent også vor autoriserede 
revisor Ole Skou og han fremlagde 
på bedste vis regnskab og budget. 
Begge dele blev hhv. godkendt og 
tiltrådt.

Ydelserne til klubben var justeret 
med ca. 2% på grund af almindelige 
prisstigninger.

Valget til bestyrelsen medførte 
genvalg til Kasserer, Sekretær 
og Sejlerskoleformand. Kenneth 
Jacobsen blev i 2014 valgt som 
suppleant til bestyrelsen, siden 
da har han overtaget posten 
som Klubhusformand, og denne 
post blev bekræftet på dette års 
generalforsamling.

Navita Jain blev valgt til 
Turudvalgsformand. David 
Brandenhoff blev valgt til 
Juniorformand. Merete Papapetros 
og Lars Vestergård Christiansen blev 
valgt som suppleanter.

Med disse valg faldt 
gennemsnitsalderen i bestyrelsen 
vist så meget, så man kan tale om, at 
den næste generation af glade sejlere 
har meldt deres ankomst også til 
foreningsarbejdet. Bare stort!!

Alle revisorer af alle slags fik 
genvalg. Redaktøren fik genvalg, 
men der blev valgt ny Webmaster. 
Det blev Jesper Andersen.

S/K Lynettens generalforsamling 24/2 2015

Blandt de Indkomne forslag 
blev bestyrelsens forslag til ny 
strømforsyning på landarealet, med 
betaling, vedtaget.

Bestyrelsens forslag om indkøb af 
både en minigraver og en vejrstation 
blev begge også vedtaget.

Michael Toppenberg havde stillet 
6 forslag, hvoraf de 3 omhandlede 
bedre belysning på pladsen, disse 
blev forkastet. De nye el-standere 
har dog også indbygget lys så 
forslagene imødekommes i et vist 
omfang. Bestyrelsen har heller ikke 
afvist at arbejde for forbedringer af 
belysningen.

Michaels forslag om forbedring af 
kørevejen til sydmolen blev trukket, 
da havneudvalgsformand Bjarne 
Carlsen lovede, at belægningen ville 
blive forbedret i årets løb – og dette 
er allerede sket i skrivende stund.

Det blev vedtaget at montere en 
elektronisk lås på lågen ud i mod 
Refshalevej.

Forslaget om at pålægge 
bestyrelsen at arbejde for, at øvrige 
myndigheder etablerede bedre 
afmærkning og lys på de ydre 
moler ved indsejling til havnen 
blev også vedtaget. Det lyder til, at 
dette måske ikke var så nødvendigt, 
da arbejdet vist allerede er udført, 
men det må vi så se på, når bådene 
kommer i vandet.

Forslaget om at etablere parkering 
for autocampere på havnen blev 
ikke vedtaget. Hovedårsagerne var, 

Har du fået ny telefon 
eller mailadresse?

– så husk at gi’ klubben besked!
Din båd har fået en læk og er ved 
at synke, men havnepersonalet kan 
desværre ikke komme i kontakt 
med dig, fordi du har fået nyt 
telefonnummer og mailadresse!
Husk derfor at sende meddelelser 
til klubben om adresseændring, 
ændring af telefonnummer og 
mailadresse til info@lynetten.dk

 

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
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at økonomien i forslaget næppe 
kunne holde, da By & Havn så 
ville øge vores betaling for arealet, 
samt, at der næppe er så meget 
plads på havnen i højsæsonen, som 
der forudsættes. Endvidere blev 
der stillet spørgsmålstegn ved, om 
forslaget overhovedet lå inden for 
klubbens formålsparagraf.

(De korrekte formuleringer af 
alle forslag kan læses i LynetteNyt 
nr. 1 fra i år. Har du ikke bladet 
ved hånden kan du finde det på 
klubbens hjemmeside.)

Dernæst kunne generalforsam-
lingen afsluttes kl. ca. 22. Der 
havde i løbet af aftenen været 95 
stemmeberettigede, heraf 4 ved 
fuldmagt.

Georg Niemann/Niels Bjørn

På generalforsamlingen den 
24. februar blev der skiftet ud i 
bestyrelsen.

Den tidligere formand for 
Turudvalget Kaare Thomsen 
ønskede ikke at fortsætte. I 
stedet blev Navita Jain valgt til 
bestyrelsen som ny formand for 
turudvalget.

Også formanden for 
juniorerne havde meddelt 
at han stoppede på grund 
af ’glædelige begivenheder’ 
i familien. Som hans afløser 
valgtes David Brandenhoff, som 
andet sted i bladet skriver lidt 
om sine visioner for arbejdet.

Der var også udskiftning på 
suppleantpladserne.

Her blev Merete Papapetros 
valgt som ny suppleant for 
to år, mens Lars Vestergård 
Christiansen blev valgt som 
suppleant for et år.

Der var kampvalg om posten 
som webmaster, og her blev 
Jesper Andersen valgt.

Bestyrelsen har i forbindelse 
med den ønskede optagelse af 
dykkerklubben inviteret dem 
til at stille med en observatør i 
bestyrelsen. Dykkerne har bedt 
Kristoffer Gravgaard om at tage 
observatørposten.

nbp

Nye i bestyrelsen

Navita Jain 
blev ny 
turudvalgs-
formand

Merete 
Papapetros 
blev 
valgt som 
suppleant 
for to år

David 
Brandenhoff 
blev ny 
formand for 
juniorerne

Jesper 
Andersen 
blev valgt 
til posten 
som 
webmaster

Kristoffer 
Gravgaard 
blev  
observatør 
for 
dykkerne i 
bestyrelsen

Lars 
Vestergård 
Christiansen
blev valgt
som 
suppleant 
for et år

Yacht Service

• 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

    
www.yase.dk . jb@yase.dk
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Bor du tæt på Øresund eller 
Kattegat, kan du godt glæde dig 
til en dukkert til sommer. Målt på 
sigtdybde var vandet i Kattegat og 
andre åbne, indre danske farvande i 
2013 det klareste siden 1989.

Det viser resultaterne fra Det 
nationale Overvågningsprogram for 
Vandmiljø og Natur - NOVANA - for 
2013, som netop er offentliggjort i 
rapporten ’Vandmiljø og Natur 2013’.

Mindre algevækst tillader sollyset 
at nå længere ned i vandet, og det 
betyder, at man nu kan se 4,5 meter 
ned i vandet i Lillebælt og fjordene 
ved Kolding og Vejle.

–  Det er rekordlangt, forklarer 
Helle Pilsgaard, der er Kontorchef i 
Naturstyrelsen, til DR Trekanten. 
Det klarere vand gavner blandt 
andet stenrevenes fastvoksende 

tangplanter og dermed det samlede 
økosystem på revene.

 - Derudover er der også kommet 
mere liv i de danske farvande, 
fortæller Tue Skovgaard Larsen, 
der er biolog og naturvejleder ved 
forsknings- og oplevelsescentret 
Fjord og Bælt i Kerteminde.

- Når jeg snorkler og dykker i det 
lokale område her ved Storebælt, 
så er vandet klarere, og der er 
meget mere ålegræs. Planten havde 
tidligere svære kår, men den vinder 
frem, og det er positivt, fordi der 
lever mange dyr i ålegræs, siger Tue 
Skovgaard Larsen til DR Fyn. 
Han peger også på, at det er 
vandmiljøplanerne, der begynder at 
give effekt.

Kilde/DR-nyheder 
nbp

Foto af vraget af orlogsfartøjet Dannebroge i Køge Bugt. Foto Kristoffer Gravgaard

Kig over 4 meter ned i Lillebælt

også på nettet www.Hellers.dk - alt i bådudstyr og tilbehør til skibe. 
Hellers

www.Hellers.dk

23900
8 mm 30m

Hellers Pris

45900
10 mm 35m

Hellers Pris

TOVVÆRK
Så er de nye forsyninger af tovværk anløbet 
dansk havn
FALD/SKØDELINER
Standard fald/skødeliner til rigtig fornuftige priser. Flere 
farver og dimensioner, enten i afmålte stykker eller i 
løbende meter  til  Danmarks bedste pris

FORTØJNINGER
Færdig fortøjninger med splejset øje i den ene ende. 
Vælg mellem den billige mørkeblå 3- slået PP eller den
stærke flettede Polyester i sort eller hvid.
Danmarks bedste pris 

SKØDESPIL
ANDERSEN  ST40
Vi har fået fingrene i Selftailing 
skøde spil  fra Andersen.
Danmarks bedste pris 

5.29900
Platform

Hellers Pris

1.49900
Platform  

Hellers Pris

STÆVN 
PLATFORME

Disse lækre platforme er alle fremstillet 
i flotte højglanspolerede rustfri 

stålrør, med teak ribber. 
Flere størrelser og modeller til 

Danmarks bedste pris 

!PRIS 
PLASKER

5.74900
Andersen ST40

Hellers Pris   SPAR

3.35000

VEJL.9.09900

NYHED
20159600

Flettet 12mm6m

Hellers Pris

PALM DRINKWARE
SKRIDSIKKERT OG KRYSTALKLART 
Glassene er fremstillet af Tritan® plast, umulige 
at slå i stykker, har en klarhed som ægte glas 

og kan gå i både fryser og opvaske-
maskine. 
Den helt unikke indstøbte farvede 
bund gør glasset skridsikkert, og 

virker samtidigt som 
bordskåner. 

Alle glastyperne har 
et lavt tyngdepunkt 
er selvfølgelig CE 
mærkede og BPA-fri
Priser fra 68 kr.

6900
3 slået 12mm10m

Hellers Pris

Hellers
www.Hellers.dk Kastrup Strandpark 9, 2770 Kastrup  3250 3017, hellers@hellers.dk

DANMARKS BEDSTE PRISER 
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Husk årsmærker 
skal afhentes 
på kontoret i 
åbningstiden. 
For dem der 
ikke har afhentet 
årsmærker 
inden 1. juni, 
vil havnens 

personale sætte mærkerne på - 
det vil medføre en afgift på 200 
kr. Husk at medbringe gyldig 
ansvarsforsikring når du henter 
årsmærket. 
 
Søsætning
Der vil være mulighed for søsætning 
på følgende lørdage: den 11. april - 
18. april - 25. april - 2. maj - 9. maj og  
15. maj.

Jeg forbeholder mig dog retten til 
at aflyse lørdagssøsætning, hvis der 
ikke er nok tilmeldt.

Ellers foregår søsætning i hverdage 
mandag til torsdag mellem 08:30-
15:30, fredage mellem 08:30-14:30, 
husk at bestille tid til søsætning i 
god tid. Betaling skal ske senest 
dagen før søsætningen.

Medlemmer med eget stativ 
skal sikre sig, at båden er klar 
til afhentning med bådvognen, 
det vil sige at dit eget stativ skal 
være afmonteret og erstattet med 
klubbens bukke – de kan afhentes på 
østmolen ved kranen og skal sættes 
tilbage umiddelbart efter brug. Husk 
at klappe stativerne sammen og sæt 

dem ud på sydmolen.
Venligst sørg for at rydde op efter 

dig. Der bliver smidt utroligt mange 
tomme øldåser, affaldsposer og 
andet affald, ryd også op under din 
båd.

Master må først klargøres 
umiddelbart før du skal sætte den 
på, da der skal være plads til andre, 
der skal have klargjort masten. 
 
Parkering
Tænk dig godt om hvor du parkerer, 
da det til tider er meget svært at 
komme rundt med bådvognen. Læg 
en seddel med dit tlf nr i forruden, 
så vi kan kontakte dig. 
 
Pligtarbejde
Nu er det på tide at du melder dig til 
de fastlagte arbejdsweekender.

Alle der skylder pligttimer er 
forpligtet til at møde op. De der 
skylder timer, der er over 1 år gamle, 
vil automatisk få tilsendt en faktura 
på de skyldige timer.

Der er pligtarbejde i påsken fra 
den 2. til og med den 6. april, samt 
følgende weekender:  Den 18.-19. 
april, Store Bededag den 1.-3. maj, 
Kristi Himmelfart den 14. til og med 
17. maj.

Sidste arbejdsweekend inden 
sommer er Pinsen fra den 23. til og 
med den 25. maj. 
 
Arbejdsopgaver der skal udføres
– Reparation af landfæstet

Årsmærker, søsætning og pligtarbejde
Nyt fra havnechef Ole Nissen – Udskiftning af brodæk på bro 3 og 5

– Udskiftning af dæk på de nye
   juniorbroer
– Div. maleropgaver
– Oprydning på havnens arealer. 

Kontorets åbningstider. 
Alle hverdage fra 08.30 til 11.00. 
Torsdag 08.30 til 11.00 og igen 
15.00 til 18.00 
Lørdag 10.00 til 12.00.

Vil du være med i klubhus- eller i festudvalget?
Klubhusformand Kenneth Jakobsen efterlyser medlemmer, som har 
lyst til at deltage i arbejdet med at får vores klubhuse til at køre på en 
fornuftig måde.

Ligeledes søger han medlemmer der vil være med til at planlægge 
fester og lignende arrangementer.

Han indbyder derfor interesserede til orienteringsmøde om arbejdet i 
de to udvalg.

Er du interesseret i at høre nærmere om hvad deltagelse i udvalgene 
går ud på, så inbydes du til møde i

Klubhusudvalget den 24. april kl. 18.00 i restauranten

eller i

Festudvalget den 3. maj kl. 18.00 i restauranten

Meld gerne din deltagelse på klubhus.lynetten@gmail.com
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Vi skal have en aktiv juniorafdeling
Sejlklubben Lynetten er en af landets største sejlklubber og rummer, 
med den centrale placering og en yderst velfungerende havn, et stort 
potentiale for at skabe aktiviteter og socialt samvær for hele familien.

Til generalforsamlingen 24. Februar 2015 blev David Brandenhoff valgt 
som ny formand for juniorafdelingen, og han tiltræder rollen med stor 
begejstring.

Jeg er 41 år, jeg flyttede sidste sommer til 
Margretheholmen sammen med min kæreste 
Anna, bonussøn Oskar på 9 år og datter 
Lulu på 3 år. Til daglig er jeg direktør i 
kommunikationsbureauet Format Agency, som 
jeg har etableret under finanskrisen. Dette har 
krævet ambitioner og et stærkt drive – egenskaber 
som jeg ser frem til at bruge på at udvikle 
juniorafdelingen”.

David har været aktiv på havet siden han var helt lille i bl.a. 
optimist- jolle, Laserjolle, 606’er, juniorbåd, sejlbåde samt i kajak 
og på wakeboard. I dag har han en hyggelig 22 fods motorbåd som 
med succes har fungeret som introduktion til havet, og ikke mindst 
havnemiljøet, for hans familie.

Ud over at have brugt en stor del af mit liv på forskellige vandaktiviteter, har 
jeg altid været draget af havet og ikke mindst den unikke stemning der findes 
på en havn. Lynetten var derfor også en af grundene til at vi valgte at flytte til 
netop Margretheholmen, og sejlklubben giver mig mulighed for at kunne dele 
de gode oplevelser med mine børn.

Juniorafdelingen råder over udstyr og faciliteter til at aktivere 
klubbens unge medlemmer, med både Optimistjoller, Zoom8-joller, 
Europajoller og Ynglinge. Dertil planlægges yderlige indkøb af joller 
og både til afdelingen, der også råder over et stort lokale, følgebåde 
samt udstyr nok til at alle uanset erfaring kan komme på havet og få 
en god og sikker oplevelse.

David Brandenhoff er i øjeblikket ved at planlægge aktiviteterne for 
den kommende sæson. Ud over faste træningsdage, vil der i maj 
og juni måned blive arrangeret aktivitetsdage, hvor børn og deres 
forældre kan prøve forskellige vandaktiviteter og få gode oplevelser 
sammen på både havet og havnen.

Datoerne bliver meldt ud i næste nummer af LynetteNyt, men vi vil 
allerede nu gerne høre fra interesserede børn, unge og forældre, så vi 
får mulighed for at tilgodese så mange som muligt. Vi er på udkig efter 
både medlemmer, instruktører samt engagerede medhjælpere til det 
praktiske arbejde.

I kan derfor skrive til David Brandenhoff på db@format-agency.com 
såfremt I er interesserede i at blive en del af juniorafdelingen eller hvis 
I ønsker at høre mere om hvad afdelingen kan tilbyde jer.

Mange hilsner og på gensyn fra juniorafdelingen
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I hundredevis af interesserede 
strømmede i slutningen af februar  
til fødselsdagsfest for det gamle 
vikingeskib i Ladby.

Lørdag den 28. februar var det 
præcis 80 år siden, at Ladbyskibet så 
dagens lys efter mere end 1000 år i 
en gravhøj ved Kertinge Nor.

- Det var Danmarks første 
vikingeskib man havde fundet på 
Nymarksskolen arealer. Man så 
rækker af jernnagler, og straks blev 
Nationalmuseet involveret, fortæller 
museumsinspektør Mette Ladegaard 
Thøgersen.

Dagen blev fejret med gratis 

entre, skibskage og flødeboller som 
små gravhøje, og flere hundrede 
interesserede gæster lagde vejen 
forbi for at fejre det unikke skib.

- Det er det eneste skib i 
hele verden, hvor man kan se 
et vikingeskib i de autentiske 
omgivelser nøjagtig hvor det blev 
fundet, og det mener vi berettiger 
til at fundet bliver optaget på 
UNESCOS liste over kulturarv, siger 
Mette Ladegaard Thøgersen.

Museet har åbent fra kl. 10-17 i 
juni, juli og august, så hvis du sejler 
i de fynske vande, så smut ind til 
Kerteminde og aflæg Ladbyskibet 
et besøg. Tjek museets hjemmeside 
http://www.vikingemuseetladby.dk

nbp

Ladbyskibet – 
mere end 1100 år 
gammelt

Standerhejsning den 11. 
april – Nu med fest og 
farver
 
I forbindelse med standerhejsningen vil 
kokken Kasper fra Restaurant Lynetten 
arrangere en lækker tre-retters menu samt 
efterfølgende musik og dans af bandet 
Mænd i midten. 
Denne aften holder restauranten åben til den 
sidste gæst er gået eller faldet om. Så kom og 
vær med og støt klubbens nye forpagter.

Menuen består af 
Velkomstdrink samt snacks
Forret: Tapas bestående af lakmousse med kapers, rødløg, dild og 
citron, pankopanerede tigerrejer med mild dressing og lime samt 
skaldyrssalat med rejer og krebs (er der folk der ikke spiser fisk klarer 
vi også dette)
Buffet med følgende: Helstegt kalvefilet med ristede svampe og 
rødvinssky
Fyldte kyllingebryster med mozzerella, asparges i serranosvøb
Hvidvinsdampet laks på på bund af tangsalat med beurre blanc og 
asparges – drysset med friskpillede rejer
Nye kartofler med persille, havsalt og smør
Flødekartofler – Kold kartoffelsalat
Salat med friske bær, hindbær vinegrette og urter
Salat med feta, oliven, soltørrede tomater, pesto, pinjekerner, 
græskarkerner og sprøde salater
Friskbagt brød med tapanader
Dessert: Husets chokoladekage med orangeknas, friske bær, syltede 
bær og hindbærskum

Alt dette for en pris a 325 kr. pr. person, så bestil hellere plads hurtigt 
på mail til info@restaurantlynetten.dk.
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Sejlklubben Lynetten er nu udtaget til at deltage i 2. division i Dansk 
Sejlunions Sejlsportsliga 2105.

Koordinator for klubben er Mattias Bodlund. Har man spørgsmål eller er 
interesseret af at deltage for klubben fanger man ham via mattias@oncotype.
dk eller 28 58 18 13.

Info om Sejlsportsliga: http://www.sejlsport.dk/mere/sejlsportsligaen
 

Trådløst vindsystem
Med indbygget batteri og 
solcelle der lader batteriet. Fuldt 
opladet har det en driftstid på 
2000 timer.
NMEA0183 KUN 3.499,-

Har du brug for 
hjælp til installa-
tion, motorkon-
servering eller 
riggerarbejde ?

Kom ind 
og hør 
nærmere 
eller ring..

Lynettens Bådservice
- mest for pengene

Refshalevej 200
Tlf 3257-6106

www.baadservice.dk

Syntetisk teak
En glasfiberbåd er 
jo også en ”synte-
tisk” træbåd
Kom forbi og hør 
nærmere...

MOTOROLIE - 5 LTR
15W-40
 

KUN 

199,-
HEMPEL  MILLE XTRA 2½ L  
KUN 698,-

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

BUNDMALING 
VC 17m
2 LITER

KUN 1.095,-
Opfylder Volvos høje 
standard VDS-3

Komplet vindsystem
Simrad IS20 system indeholder 
display, vindfane og 20 mtr sim-
net kabel. NMEA 2000 komp.

KUN 5.499,-

Vi har ansat to 
nye medarbejde-
re, som vi håber 
i vil tage godt 
imod. Stephan 
har været her før 
og vil primært stå 
for al logistikken 
og Jan som vil 
hjælpe med både 
rådgivning og 
installationer.  

Dansk Sejlunions Sejlsportsliga 2105

Stævner 2015
Stævne 1
* dato: lørdag den 16. – søndag den 
17. maj 2015 
* sted: Skive Sejlklub, Skive

Stævne 2
* dato: lørdag den 20. – søndag den 
21. juni 2015 
* sted: Horsens Sejlklub, Horsens 

Stævne 3
* dato: lørdag den 29. – søndag den 
30. august 2015  
* sted: Faaborg Sejlklub, Faaborg

Stævne 4 (evt. kvalifikationsstævne)
* dato: lørdag den 12. – søndag den 
13. september 2015  
* sted: Skovshoved Sejlklub, 
Skovshoved

Fra bestyrelsesmødet den
9. marts 2015
 
Ud over de nye bestyrelsesmedlem-
mer og suppleanter er Kristoffer 
Gravgaard blevet dykkernes 
observatør i sejlklubben Lynettens 
bestyrelse. Tjek dykkernes hjemme-
side lyndyk.dk

Havneassistent Mads Nielsen 
har fratrådt sin stilling. Havnechef 
Ole Nissen søger derfor en ny 
havneassistent til ansættelse hurtigst 
muligt.

Klubben har fået 
tømrer Ove Hansen 
i aktivering i 6 
måneder (foto: Bo 
Sperling). Han er 
ingen erstatning 
for fratrådte Mads 
Nielsen.

Dommerbåden 
Margrethe er 
kommet på værft og skal have 
foretaget diverse reparationer, 
så hun er klar til en ny sæson for 
kapsejlerne.

Den minigraver, der blev bevilget 
på generalforsamlingen i februar 
måned, er indkøbt.

Ligeledes er de nye lysstandere 
bestilt og skal opsættes hurtigst 
muligt. Standerne er også en del af 
det el-projekt, der blev vedtaget på 
generalforsamlingen.  
 
Kapsejladsudvalget
Vores klub er nu blevet optaget i 

Sejlsportsligaens 2. division.
Kapsejladsudvalget arbejder derfor 

på at finde 10 personer, som på skift 
kan udgøre den 4-mands besætning, 
som skal sejle båden i konkurrencer 
med de andre klubber i ligaen.

Der arbejdes på højtryk med at 
genetablere Øresundsugen i den 
anden uge i august. Hensigten er 
at arrangere mange forskellige 
maritime aktiviteter, bl.a. en 
kapsejlads ’Rundt forterne’ den 
15. august. Stævnet arrangeres af 
Langelinie Bådlaug og S/K Lynetten 
i fællesskab. 
 
Klubhusene
Klubhusformanden søger 
medlemmer til både klubhusudvalg 
og festudvalg (se annonce andet sted 
i bladet).

Et medlem, Kai Gøtsche,  vil 
arrangere 6 grillaftner i løbet af 
sæsonen.  2 i juni, 2 juli og 2 i august. 
Klubben giver grillkul og 
restauranten vil bl.a. på disse aftener 
sælge kød og salat. 
 
Tyverier og fremmede i bådene
Der er for tiden en del tyverier fra 
klubhusene og på klubbens område. 
Der er også konstateret fremmede 
som overnatter i  bådene.

Medlemmerne opfordres til at 
holde godt øje med egne – samt 
naboernes både og meddele 
uregelmæssigheder til havnens 
personale.

Klubhusformanden arbejder på 
forslag der kan forbedre sikkerheden 
i klubhusene

 

Nyt fra bestyrelsen
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af Niels Bjørn Pedersen 
bjorndk@mail.dk
 
Gruppen opstod efter en debat på 
’Ånden fra Margretheholm’, hvor 
der blev ytret generel utilfredshed 
med indholdet på klubbens 
hjemmeside, og arbejdsgruppen 
mødtes derfor med et ønske om ’at 
gøre det bedre’.

Efter en række møder med 
deltagelse af en række mere eller 
mindre professionelle på området, 
bl.a. kasserer Poul Borchum, 
konsulent  Lars Hendriksen, fotograf 
Lars Hasseltoft Larsen, konsulent 
Thierry Jacobsen og redaktør 
Niels Bjørn Pedersen samt ikke 
mindst klubben nye webmaster 
Jesper Andersen, er der sket noget 
med klubbens og medlemmernes 
elektroniske muligheder.

Hjemmesiden har fået en generel 

Ansigtsløft til den elektroniske kommunikation
En lille arbejdsgruppe har i et par måneder arbejdet med planer og 
overvejelser om at forbedre klubbens ansigt på de elektroniske medier.

ansigtsløftning - noget der arbejdes 
videre med -  og samtidig går 
en ny facebookside for klubbens 
medlemmer i luften den 23. marts. 
 
Lynetten.dk
Hjemmesiden er fortsat vores 
officielle ansigt udadtil for både 
medlemmer, gæster  og andre 
sejlsportsinteresserede. Her ligger 
de opdaterede oplysninger, som 
medlemmerne og andre har brug for, 
når man vil vide noget om klubben 
og dens aktiviteter. Her kan man 
finde information om åbningstider, 
priser, ledige pladser og andre 
forhold om havnen og klubben.

Hjemmesiden www.lynetten.dk 
rummer også en intern del, hvor 
medlemmerne kan logge sig på og 
f.eks. læse referater fra klubbens 
bestyrelsesmøder og andre interne 
dokumenter.

Flere af klubbens udvalg har 
egen hjemmeside. Sejlerskolen og 
juniorerne har deres egen side, 
dykkerne har deres, ligesom der er 
en skipper- og gastebørs.

Om disse sider skal ind under 
klubbens vinger eller om de skal 
leve deres eget liv er der ikke taget 
stilling til. Tiden og erfaringerne må 
vise, hvor de fungerer bedst. 
 
Facebook: Sejlklubben Lynetten
Den nye facebook side bliver klubbens 
officielle forum for medlemmer. Her 
kan du lægge billeder op, eller fortælle 
om gode eller dårlige oplevelser 
til søs, efterlyse information eller 
reservedele eller tilbyde ting du 
ønsker at sælge. Du kan give ros eller 
ris til andre medlemmer eller bare 
fortælle, at du har nydt en dejlig kop 
kaffe i dit cockpit.

Denne facebookside bliver lidt 
en konkurrent til siden ’Ånden fra 

Margretheholm’, som styres af et af 
klubbens medlemmer. Hensigten 
med at etablere den nye hjemmeside 
er at få siden ind under klubbens 
vinger, og sikre, at det udelukkende 
er medlemmer der kan benytte siden. 
 
Nyt mailsystem
Samtidig med de øvrige ændringer 
har det lille kommunikationsudvalg 
også arbejdet med et mailsystem, 
som kan gøre livet lettere for 
administrationen og formændene for 
de forskellige klubudvalg.

Systemet er gearet til udsendelse 
af både store og små antal mails lige 
fra mail til alle medlemmer eller 
mails til f.eks. en bestemt bro eller et 
særligt udvalg.

Hvornår det nye mailsystem 
køres ind, afhænger bl.a. af hvornår 
medarbejderne og udvalgsformænd 
har tid til at blive introduceret til det 
nye system. 
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24. marts Sejlerskolen Bestikket  Søsikkerhedskursus
28. marts Sejlerskolen  Bestikket Eksamen Navigation 
11. april  Standerhejsning med mulighed for spisning i restauranten
13. april  Bestyrelsesmøde 
18. april  Sejlerskolen Havnen  Klargøringsdag og information
19. april  Sejlerskolen  Havnen  Klargøringsdag
24.april  Møde for klubhusudvalget  Restauranten kl. 18.00
25. april  Sejlerskolen  Havnen  Klargøringsdag
26. april  Sejlerskolen  Havnen  Klargøringsdag
27. april  Deadline for indlæg til LynetteNyt som udkommer den 11. maj  
2. maj  Sejlerskolen  Havnen  Reserve klargøringsdag
3. maj  Møde for Festudvalget  Restauranten kl. 18.00
5. maj  Sejlerskolen  Ved bådene Praktisk sejlads begynder

Lynettens aktivitetskalender

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

Værktøj
Nu har vi værktøjet til forbedret 
kommunikation, men hjemmeside 
og facebookside er jo blot 
elektroniske rammer for udveksling 
af informationer.

Rammerne er først interessante i 
den udstrækning de bruges,  dvs. 
at der er noget at komme efter, at 
der kommer nyheder og brugbare 
informationer som også andre 
medlemmer synes er værd at læse.

Herfra skal der derfor lyde en 
opfordring til bestyrelse, udvalg, 
administration  og medlemmer om 
at medvirke til at skabe det indhold, 
som gør en hjemmeside og en 
facebookside spændende.

Og er du ikke selv ferm til det med 
at skrive, så tag et foto eller kontakt 
redaktøren på bjorndk@mail.dk
 
Sådan får du adgang
Har du en konto
Gå ind på www.lynetten.dk og vælg 
“log på” i hovedmenuen til venstre

 
Har du ikke en konto
Gå ind på www.lynetten.dk og vælg 
“log på” i hovedmenuen til venstre 
Vælg dernæst “Har du ingen 

konto?” 
Indtast ønsket brugernavn / 
password 
Du vil modtage en mail fra systemet

 
Har du glemt dit brugernavn
Gå ind på www.lynetten.dk og vælg 
“log på” i hovedmenuen til venstre 
Vælg dernæst “Glemt dit 
brugernavn?” 
indtast din emailadresse 
Du vil modtage en mail fra systemet

 
Har du glemt din adgangskode
Gå ind på www.lynetten.dk og vælg 
“log på” i hovedmenuen til venstre 
Vælg dernæst “Glemt din 
adgangskode?” 
Indtast din emailadresse 
Du vil modtage en mail fra systemet.
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Så er det forår
og Restaurant Lynetten er åben
 
Restaurant Lynetten åbner traditionen tro 
op for sommeren, og vi har vi åbent alle 
dage.
Vores køkken vil være åbent fra 11-21 
alle hverdage og i weekender og på 
helligdage fra 10-21.
Vi har brugt den sidste måneds tid  på  at 
lære havnen at kende og der vil derfor 
også komme lidt ændringer i menukortet, 
vi håber I kan lide de nye retter.
Vi vil hver dag have dagens ret til kun kr. 
79,- ligesom vi hver onsdag vil servere 
stegt flæsk!
Husk allerede nu at sætte kryds i 
kalenderen Skt. Hans aften, her serverer 
restauranten en lækker 3 retters menu 
inkl. velkomstdrink til kun kr. 235,-
Vi vil gennem hele sommeren forsøge at 
imødekomme jeres ønsker bedst muligt 
og et af de nye tiltag er, at vi gennem hele 
sommersæsonen tilbyder grillpakker – så 
kan I selv grille på havnen!
Husk at følge os på Facebook, her vil vi 
løbende opdatere med nyheder.
For tilbud på selskaber kontakt os 
endelig på tlf. 6017 4832 eller via
info@restaurantlynetten.dk

Restaurant Lynetten
Refshalevej 200

Restaurant Couloir
Amager Strandvej 100


