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LynetteNyt nr. 3/2017 udkommer den 24. april 2017.

Sidste frist for indlæg og annoncer til nr. 3 er man-
dag den 10. april 2017.

Husk at du altid kan læse LynetteNyt på klubbens 
hjemmeside.

Er vores havn 
ved at forfalde?
Af Georg Niemann, formand for 
Sejlklubben Lynetten

Vores havn, Margretheholms Havn, 
har været i gang siden 1975 og blev 
indviet i 1978. Så selvfølgelig er der 
blevet slidt godt på havnen af både 
medlemmerne og af vejr og vind.

På vores netop vel overståede 
generalforsamling var også netop 
havnens tilstand emne for både 
beretning og debat. Nogen har 
siden følt sig opskræmte, måske 
specielt med hensyn til store 
renoveringsomkostninger.

Så denne lille notits er for at 
sikre, at alle får nogenlunde samme 
information, uanset om man var til 
generalforsamling i år eller ej.

Jeg tror ikke, at nogen helt kan 
overse, at der her og der er skader på 
havnen og også skader, der bør ses 
på og handles på. Både bestyrelse 
og personale henter inspiration ude, 
blandt andet hos FLID, Foreningen 
af Lystbådehavne i Danmark. På et 
FLID-arrangement var der et indlæg 
fra et firma, som har specialiseret sig 
i at bygge og renovere havneanlæg. 
Firmaet, A1 Consult, bygger ikke 
selv havneanlæggene, men står for at 
planlægge og lede projekterne.

Da vi godt vidste, at ikke alt 
var perfekt hos os heller, har vi 
haft indkaldt firmaet til at lave 
en tilstandsvurdering og en 
vedligeholdelsesplan. Og den er så 

kommet for nyligt. Et omfangsrigt 
værk på 55 sider og dertil hørende 
bilag, tegninger og prisoverslag.

Rapporten gennemgår alle enheder 
i havnen, men fæstner sig specielt 
ved det, som vi kalder Østmolen 
med kran og mastekran. Estimatet 
på hvad det ville koste at sætte 
den i stand er overvældende, med 
3-4 mio. kr. for en ret midlertidig 
løsning (sigte på 5-7 år) og en mere 
fremtidssikret løsning (40-50 år), 
hvor der estimeres til ca. 7 mio. kr.  
Det, der bringer prisen så højt op 
er, at A1 Consult mener, at der skal 
bankes en spunsvæg ned hele vejen 
omkring Østmolen.

Der er i bestyrelsen en del skepsis 
over for, hvor vidt undersøgelsen nu 
kan være retvisende. Havneformand 

Bjarne Carlsen har, som han også 
oplyste om på generalforsamlingen, 
lavet en aftale med vores lokale 
dykkerklub, som velvilligt er 
sprunget i det dybe og kolde 
vand allerede i samme uge som 
generalforsamlingen. De har haft 
hamre og kamera med, så de kunne 
filme tilstanden og mærke efter 
med hamrene på svellerne, om de 
stadig holder stand imod vind og 
vand. Meldingen herfra er, at de 
ikke under vandet kan se væsentlige 
skader, udskridninger eller lignende.

Medlemmer som har været med 
fra starten på byggeriet er også 
overbevist om, at Østmolen er 
bygget efter meget solide principper.

Fritidsdykkernes indsats er ikke 
den eneste foranstaltning der er 

Udsigt mod Østmolen
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DCC Energi leverer Shell brændsto�er 
              til Sejlklubben Lynetten

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

        
Køb fyringsolie med rabat

Billig naturgas

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

 

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

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

 

gjort. Under alle de seneste år har 
vi hvert andet år haft professionelle 
dykkere nede for at filme og 
rapportere. Og deres konklusioner 
har indtil nu været, at nok var 
der skader, men de var ikke af en 
karakter, som tilsagde, at der skulle 
slås storalarm.

Er en sådan ingeniørrapport 
så overflødig? Efter min mening 
er det et klart nej, det kan aldrig 
være forkert at forsøge at holde sig 
ajour med tilstanden og forberede 
sig på at kunne prioritere sin 
renoveringsindsats.

Det er så heller ikke forkert 
at udfordre den professionelle 
partner på hans vurderinger. Han 
har jo også kun vurderet molen 
oppefra, hvor man nemt kan finde 
de underminerede fliser med 

mere, imens dykkerne jo har set 
det hele lidt nedefra.  Så under 
alle omstændigheder vil der blive 
foretaget flere undersøgelser både 
på Østmolen og på alle de øvrige 
anlæg. Og det vil nok helt sikkert 
også medføre flere renoveringstiltag.

Så til beroligelse for medlemmerne, 
så nej, bestyrelsen vil ikke lade 
havnen forfalde. Man må så nok 
også regne med, at nogle af de 
projekter, der kommer ud af det, vil 
koste penge de kommende år.

Nogle af opgaverne er nok også 
sådan, at det klogeste vil være at 
hente hjælp udefra, dels for at gøre 
det rigtig og dels for at nå at gøre 
det hele i tide. I de seneste år har vi 
primært renoveret på broerne og på 
landfæstet, og det arbejde skrider 
stille og roligt fremad.

Det følgende er et stærkt forkortet referat 
med vægt på de beslutninger, der blev 
vedtaget på generalforsamlingen. 
Det fulde referat med de konkrete 
regulerede beløb og spørgsmål til de 
enkelte punkter bringes på klubbens 
hjemmeside, når referatet er godkendt og 
signeret af aftenens dirigent.
 
Punkt 1:
Formand Georg Niemann bød 
velkommen og foreslog revisor 
Ole Schou fra Grant Thornton som 
dirigent.  
Ole Schou blev valgt. 

Dirigenten konstaterede at 
generalforsamlingen var rettidigt og 
korrekt indkaldt. 
Der deltog 113 medlemmer 
plus fire fuldmagter  - 1 alt 
117 stemmeberettigede på 
generalforsamlingen. 
 
25-års nåle
Der blev uddelt 25-års nåle til 
følgende medlemmer:  
3196 Carsten Ljungberg, 
3204 Kresten Sylvest, 
3205 Rahlf Nielsen, 
3224 Jens Kostrup, 

Referat fra generalforsamlingen den 
28. februar 2017

Der var pænt fremmøde til generalforsamlingen
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3243 Hans-Egon Kolding, 
3245 Henning Sv.-aa. Larsen, 
3290 Kaare V. Thomsen, 
3302 Aage Fischer-Simonsen, 

3305 Aage Buxbom, 
3317 Aage Buur Jensen, 
3326 Leif Jensen, 
3327 Jørgen Beiter, 

3342 Finn Sigurd Hansen, 
7643 Hanne Andersen, 
7652 Evy Ljungberg, 
7667 Yvonne Beiter 
 
Lynettekosten
Æresbevisningen Lynettekosten 
blev i år tildelt medlem 6133 Thea 
Thorborg for det store arbejde hun 
har udført til gavn for klubben som 
instruktør for juniorsejlerne. 
 
Punkt 2: 
Bestyrelsens beretning 
Formanden fremlagde bestyrelsens 
beretning. 
Efter få spørgsmål blev beretningen 
godkendt af generalforsamlingen 
 

Punkt 3: 
Regnskab 
Regnskabet er offentliggjort i Lynette 
Nyt februar 2017. Regnskabet blev 
gennemgået af kasserer Ulrik Holt. 
Regnskabet er underskrevet og 
godkendt af bestyrelsen, kritisk 
revisor og statsautoriseret revisor. 
Regnskabet blev godkendt af 
generalforsamlingen 
 
Punkt 4: 
Fastlæggelse af ydelser til klubben 
Halvårlige ydelser pr. 1.4. og 
1.10 dvs.  kontingent, pladsleje, 
lånepladsleje og skurleje o.l 
opreguleres med 2 procent. 
Efter få spørgsmål blev regulering 
af ydelserne godkendt af 
generalforsamlingen 
 

Der lyttes til beretningen

Klaus fortæller om renovering af Klubhus ØstDirigenten i aktion
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Punkt 5: 
Budget 
Kasserer Ulrik Holt fremlagde 
budgettet, som var bragt i 
LynetteNyt nr. 1, 2017 på side 22-23. 
Her redegjorde formand Georg 
Niemann for en sag om bådstativer. 
Et forslag fra bestyrelsen var ved en 
redaktionel fejl ikke kommet med i 
LynetteNyt nr. 7 2016. 
Forslaget handlede om at indkøbe 
bådstativer for 350.000 kr. 
Forslaget kunne ikke kommes 
til afstemning da det ikke 
var fremkommet i tide, men 
med dirigentens tilladelse fik 
generalforsamlingen mulighed 
for at markere sin holdningen til 
bestyrelsens forslag. 
Generalforsamlingen markerede 
ved håndsoprækning en stor 
tilslutning til bestyrelsens ønske om 
bådstativer. 
 
Punkt 6: 
Indkomne forslag 

Forslag nr. 6a fra klubhusudvalget 
vedrørende ombygning af Klubhus 
Øst og indretning af Bådagentens 
Pavillon til juniorerne til en pris 
på i alt 657.000 kr. blev fremlagt 
af klubhusudvalgsformand Klaus 
Sørensen. 
Efter nogen debat blev forslaget 
vedtaget af generalforsamlingen 
 
Forslag 6b. om ikke at etablere kiosk 
Blev vedtaget af generalforsamlingen 
 
Forslag 6c 1 om bedre plads til cykler 
ved broerne 

blev vedtaget af generalforsamlingen 
 
Forslag 6c 2 om kompressor ved 
værkstedsbyen 
blev vedtaget af generalforsamlingen 
 
Forslag 6d om støtte til Plastic 
Change på 5.000 kr 
blev vedtaget af generalforsamlingen 
 
Forslag 6e om sløjfning af 
grillfaciliteter ved værkstedsbyen og 
etablering af værkstedsbord. 
Forslaget blev trukket 
 
Forslag 6 f om ændrede 
havnevedtægter: 
Da det var vedtægtsændringer skulle 
forslag vedtages med minimum 2/3 

af de afgivne stemmer. 

Ændringer til §2 om 
administrationsgebyr på 100 kr. på 
venteliste. 
Blev vedtaget af generalforsamlingen 
 
Ændring i §2 om at der først kan 
søges om en anden havneplads når 
man har haft havneplads i 3 år. 
Blev vedtaget af generalforsamlingen 
 
Tilføjelse til §6 om bådstørrelser 
blev vedtaget af 
generalforsamlingen, med følgende 
præcisering:  
Dette betyder ikke at nuværende 
både, der er for store til 
deres pladser, skal fjernes fra 
havnen. Denne tilføjelse gælder 
udelukkende for nye medlemmer 
i havnen fra det tidspunkt hvor 
vedtægtsændringerne er godkendt 
af Kystdirektoratet i henhold til 
reglerne. 
 
Ændringer til §10 om søsætning og 
optagning af fartøjer - tidsfrister 
for bådoptagning blev vedtaget af 
generalforsamlingen 
 
Ændring af §11 om slæbestedet 
Blev vedtaget af generalforsamlingen 
 
Alle af bestyrelsen fremsatte 
ændringsforslag blev dermed 
vedtaget med mindst 2/3-dels flertal.
 
Punkt 7 Valg: 
a. Kasserer Ulrik Holt blev genvalgt 
for 1 år 
b. Gry Hegelund blev valgt som ny Lars Frandsen

Sekretær for 2 år 
c. Kristine Boesgaard blev valg som 
ny sejlerskoleformand for 2 år. 
d. Poul Borchum blev valg som 
formand for turudvalget for 2 år 
e. Klaus Sørensen blev genvalgt som 
klubhusformand for 2 år 
f. Søren Holbek blev valgt som 
bestyrelsessuppleant for 1 år 
 
Der var ingen der ønskede at stille 
op til posten som formand for 
juniorene. 
 
Punkt 8  
Valg af statsautoriseret revisor 
Georg Niemann blev valgt til 
dirigent under dette punkt. 
Han forslog Ole Schou fra Grant 
Thornton fortsætter. 
Det blev vedtaget af general-
forsamlingen. 
 
Punkt 9
Valg af kritisk revisor og 
revisorsuppleant 
Jens Heilesen  eller Jørgen Beiter 
blev genvalgt som kritisk revisor 
uden modkandidater 
Lars Fisker blev valgt som kritisk 
revisorsuppleant for 2 år uden 
modkandidater 

Punkt 10
Valg af redaktør og webmaster 
Niels Bjørn Pedersen blev genvalgt 
som redaktør uden modkandidater 
Jesper Andersen blev genvalgt som 
webmaster uden modkandidater 
 
Punkt 11
Eventuelt
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genopstillede som turudvalgs-
formand.

Efter hun blev valgt har hun 
og hendes familie haft svær 
sygdom inde på livet og hun 
har måtte prioritere et liv under 
noget sydligere himmelstrøg, 
hvilket enhver der deltager i 
facebookgruppen for Lynettens 
medlemmer kan følge med i. 
Også Merete var fraværende med 
afbud på generalforsamlingen. 
 
Nyvalgte
Poul Borchum blev valgt som ny 
turudvalgsformand.

Kristine Boesgaard blev valgt som 
ny sejlerskoleformand 
Gry Hegelund blev valgt som ny 
bestyrelsessekretær 
Søren Holbek blev valgt som 
bestyrelsessuppleant for ét år. 
 

KristineBoesgaard blev valgt som ny 
formand for sejlerskolen

I forbindelse med 
generalforsamlingen i februar var 
der vagtskifte på nogle af pladserne i 
bestyrelsen. 

Formand for sejlerskolen Preben 
Pold takkede af efter otte års 
arbejde med at sikre, at nye sejlere 
havde den nødvendige viden og de 
færdigheder som gjorde dem i stand 
til at færdes forsvarligt til søs. 
Preben arbejde ihærdigt for, at 
skolen og instruktørerne havde den 
fornødne uddannelse og ordentlige 
vilkår at arbejde under. 
 
Roser
I beretningen fik Preben rosende ord 
fra formand Georg Niemann, som 
fremhævede Prebens evner til at få 
sejlere og instruktører til at føle sig 
godt tilpas og skabe en god team-
spirit. Tak for kampen Preben. 
Klubformanden overrakte Preben en 
’afskedsbuket’ i form af et par flasker 

Preben Pold stoppede som 
formand for sejlerskolen
 

Gamle kæmper og nye ansigter

som tak for 
indsatsen.
Også 
bestyrelsens 
sekretær 
Karin 
Jacobsen 
havde 
meddelt, at 
hun efter 
10 års tjeneste som sekretær og 
næstformand ikke genopstillede.

Også hun fik pæne ord og ’roser’ 
med på vejen fra formanden: 
- Når man ikke står i spidsen for 
et udadvendt udvalg, bliver man 
måske ikke helt så synlig ude 
blandt medlemmerne, men vi som 
har arbejdet sammen med Karin i 
mange år, har sat stor pris på hendes 
indsats og vi vil komme til at savne 
Karin som et solidt støttepunkt i 
foreningsarbejdet, sagde George 
Niemann.

Karin Jacobsen havde meddelt 
afbud til generalforsamlingen på 
grund af sit arbejde. 
 
Fraværende
Heller ikke Merete Papapetros

Merete Papapetros stoppede som 
formand for turudvalget

Gry Hegelund blev valgt som ny 
sekretær for bestyrelsen

Karin Jacobsen stoppede 
som næstformand og 
sekretær for bestyrelsen
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ved den lejlighed fremvise gyldig 
ansvarsforsikring. 
Der vil ved samme lejlighed blive 
udleveret en rekvisition til en ny 
Lynettestander, som kan afhentes i 
Lynettens Bådservice. 
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. 
 
Både på vinterplads skal tilbage
Senest den 1. april skal de både, der 
har ligget i vandet hele vinteren, 
flyttes tilbage til deres faste plads.  
Det giver problemer for den bådejer, 
der har pladsen, hvis du ikke har 
flyttet din båd. 
 
Søsætning
Der vil være mulighed for søsætning 
på følgende lørdage: 
1. april, 15. april, 22. april, 6. maj, 20. 
maj. 
Havnechefen forbeholder sig retten 
til at aflyse lørdags søsætning, hvis 
der ikke er nok tilmeldte både. 
Ellers foregår søsætning på 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 for søsætning skal ske inden 
båden skal i vandet. 
 
Som noget nyt er det nu blevet 
muligt at betale bådhåndtering i 

Nu er det forår og det går snart 
løs med søsætning og en ny 
sejlersæsonen.  
I den forbindelse er der visse 
retningslinjer der skal følges: 
 
Årsmærker, Ansvarsforsikring og 
ny stander
Husk Årsmærker skal afhentes på 
kontoret i åbningstiden. Du skal 

betalingsautomaten (gælder kun 
medlemmer med fast bådplads). 
Har du ikke betalt senest på det 
tidspunkt, du har bestilt tid til, vil 
du blive afvist af personalet på 
havnen, og der skal bestilles ny tid 
til søsætning/optagning på kontoret. 
Kvittering for betaling skal forvises 
til personalet inden bådhåndtering.
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. 

 
Ryd op 
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
Master må først klargøres 
umiddelbart før, du skal sætte den 
på, da der også 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 

Nyt fra havnechef Ole Nissen

Havnechef i uniform
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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

Yacht Service

FORSIKRINGSSKADER
GLASFIBERARBEJDE
GELCOATSKADER
TRÆARBEJDE
MOTORSERVICE
INDENDØRS OPBEVARING

Alle Sejlklubben Lynettens klubmedlemmer 
tilbydes 5% rabat på alt service

og opbevaring i 2017

Refshalevej 200  .  Tlf. 2624-3045

    
www.yase.dk . jb@yase.dk

bådvognen. 
Læg helst en seddel med dit tlf. nr. i 
forruden, så vi kan kontakte dig 
 
Pligtarbejde
Det er stadigt muligt at afvikle 
pligtarbejde, der arbejdes i følgende 
weekender: 
Lørdag/søndag den 25.-26. marts. 
Påsken fra og med torsdag den 13. 
april til og med den 17. april 
Lørdag/søndag den 29.-30. april 
Lørdag/søndag den 6.-7. april 
Fredag/lørdag/søndag den 12.-13.-14. 
april 
Lørdag/søndag/mandag den 3.-4.-5. 
juni 
Tilmelding er nødvendigt og kan ske 
på info@lynetten.dk
Det er altid muligt at afvikle 

pligttimer på hverdage mellem kl. 08 
og 16.  
Alle der skylder pligttimer er 
forpligtet til at møde op.  
De der skylder timer, som er over 1 
år gamle vil automatisk få tilsendt en 
faktura på de skyldige timer. 
Arbejdsopgaver: 
- Færdiggørelse af landfæste. 
- Udskiftning af brodæk. 
- Oprydning på havnens arealer. 
- Reol til optimistjoller. 
- Renovering af bådagenten til 
juniorlokale. 
 
Kontorets åbningstider pr. 1. april 
Alle hverdage fra 08.30 til 11.00 
Torsdag 08.30 til 11.00 og 15.00 til 
18.00 
Lørdag 10.00 til 12.00 
 

 

 
 

 

Stander Hejs 
Lørdag den 8 april fra 15.00-18.00  

Refshalevej 200, Margretheholm Havn 
1432 København K 

 
 

 
STANDER HEJS  

MED LYNETTESÆT, ØL OG SANDWICH  
 OG SÅ UNDERHOLDER FREDE FUP OG JESPER 

KALDET ”DUOEN TO” 
14.55   Varselsskud 

15.00 Startskud 

15:00 Taler ved Formanden. Flaget hejses af vore Juniorer 

15:15 Lynette Sæt i Bestikket, Kaffe, Øl , Sandwich og en lille en, så længe lager 
haves. 

16:00 Og så er vi i stødet til fællessang med Frede FUP og Jesper. Duoen TO 

16.30 Hygge snak med din nabo 

17.00 Frede og Jesper tager lige en runde mere 

18:00 Tak for i dag  

Og skal man fæste lid til en norsk journalists vurdering, kan publikum se frem til at møde to ”musikalske 
voldtægtsforbrydere”. I Danmark kalder vi dem bare Frede Norbrink og Jesper Agerschou – alias Duoen To – og 
”voldtægten” består i duoens nyfortolkning af den danske sangskat fra 1950 og en bid ind i 60’erne. Otto 
Brandenborg, Dorte Kollo, Raquel Rastenni og det herlige Grand Prix-par Grethe og Jørgen Ingemann får rystet 
hitposen, når duoen trykker de af. – Vi gør det med total respekt for råstoffet, understreger Frede Norbrink. Og så 
kan man da kun glæde sig til at høre, hvordan duoen får ”Her i vores hus er glæde” til at lyde som Rolling Stones. 
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til et lokalt 
samlingspunkt 
for oplevelser, 
fællesskab og 
vandaktiviteter for 
enhver smag:  
“Vi tror på, at 
Havnens Dag kan 
være med til at vise 
vores lokale havns 
herligheder frem 
og få endnu flere til 
at få øjnene op for 
livet på vandet og 
i lystbådehavnen, 
hvor der er 
mulighed for gode 
oplevelser.” 

Vil du vide mere, 
så kontakt:
Lynettens lokale 
Vild med Vand-
tovholder: Klaus 
Sørensen, tlf.: 
40186096 eller 
e-mail: 
vildmedvand@
lynetten.dk
Presseansvarlig i 
Vild med Vand-
sekretariatet: Lone 
Buchardt, tlf.: 71 
70 17 00 og e-mail 
lone@vildmedvand.
dk

af Klaus Sørensen

Gratis aktiviteter for alle
Havnenes Dag er for alle. Man kan 
gratis prøve en række forskellige 
aktiviteter i Lynetten Havn – både 
til vands og til lands. Blandt 
aktiviteterne til vands kan man fx 
komme ud på vandet i en sejlbåd, 
en motorbåd, en jolle, en kajak, 
på surfbræt eller på et ‘stand up 
paddle’-board. Tag familien med 
ud på sejltur sammen med vores 
medlemmer, eller tag med ud 
på en lystfiskertur. Og til lands 
kan man fx spise den klassiske 
havneisvaffel, smage lækre maritime 
retter og lade børnene tage en tur 
i en pirathoppeborg eller deltage i 
krabbevæddeløb, og der er ligeledes 
mange andre aktiviteter som 
skattejagt, udstilling om havnens 
tilblivelse. 
En af de gæster, der fik én på 
opleveren til Havnens Dag i fjor, var 
Frits Lyneborg: 
“Jeg synes, det var skønt at deltage 
i Havnens Dag. Jeg var ude at sejle i 
en lille jolle, og det var super sjovt. 
Det var desuden nogle rigtig søde 
folk, som var her til at fremvise – og 
så var det oven i købet gratis.” 

Gentager sidste års succes
“Vi er meget stolte af at kunne 
afholde Havnenes Dag for andet år 
i træk. Sidste års arrangement var 
en succes, så vi glæder os meget 
til at byde både nye og tidligere 
lokale gæster velkommen på havnen 
lørdag d. 10. juni og lover, at vi har 
en masse spændende aktiviteter klar 
til dem – både til vands og til lands,” 
siger Klaus Sørensen, der er Lynette 
Havnens lokale Vild med Vand-
tovholder.

Bag om Havnenes Dag
Havnenes Dag er en del af projekt 
Vild med Vand, som Dansk Sejlunion 
og Foreningen for Lystbådehavne I 
Danmark (FLID) står bag. Projektet 
har til formål at gøre det lettere for 
danskerne at udleve sine maritime 
drømme gennem oplevelser i, på og 
omkring vandet i lystbådehavnene 
ved at åbne lystbådehavnene op og 
gøre dem til lokalt samlingspunkt 
for oplevelser, fællesskab og 
vandaktiviteter for enhver smag. 

Havnen som lokalt samlingspunkt
Ole Nissen, der er havnefoged 
på Lynetten kan i høj grad se 
perspektiverne i at gøre Lynetten 

Lynetten er én ud af de omkring 75 danske lystbådehavne, der om ca. 100 
dage – lørdag d. 10. juni – åbner havnen for lokalbefolkningen i anledning 
af Havnens Dag. Der vil være et hav af gratis maritime oplevelser til alle 
aldersgrupper – både til vands og til lands. Det er anden gang, at Lynetten 
er med i den landsdækkende begivenhed, som sidst år trak mere end 3500 
besøgende alene på Lynetten. 

Havnens dag 2017
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Efter at Preben Pold igennem 8 år 
har styret sejlerskolen sikkert i havn, 
er det med stor fornøjelse at jeg nu 
sætter mig i stolen som formand.

I et tæt samarbejde med gamle og 
nye kræfter glæder jeg mig til at få 
gang i den kommende sejlsæson. 

For at få det praktiske i sejlerskolen 
til at fungere har jeg allieret mig 
med en håndfuld gamle kendinge 
i klubben (Svend, Robert, Kaj og 
Henrik), som skal hjælpe mig 
med at sikre, at det faglige niveau 
opretholdes, og at vores både 
bliver vedligeholdt på bedste vis. 
Dertil kommer alle de frivillige 
instruktører, der hele sommeren skal 
stå for at undervise nye (og gamle) 
sejlere i praktisk sejlads – uden dem 
har vi ingen sejlerskole, og derfor vil 
jeg gerne på forhånd sige stor tak til 
det kæmpe stykke arbejde, som jeg 
ved I vil udføre. Jeg ser frem til et 
godt samarbejde og engagement fra 
alle sider.  

Sejlerskolens primære opgave vil  
fortsat være at afvikle undervisning 
i praktisk sejlads i klubbens 
skolebåde om sommeren og 
teoretisk undervisning i navigation 
og søvejsregler om vinteren, 
så eleverne kan opnå beståelse 

Nye tider i 
sejlerskolen 
2017

af duelighedsprøven, men der 
arbejdes også på, at der vil blive 
udbudt andre kurser for  klubbens 
medlemmer i løbet af året. Lige nu 
er der tanker om at afholde VHF-
kursus, spillersejlads, kapsejlads og 
ankerlægning m.m.  

Sider du inde med en ide til 
et kursus, som du synes, vi skal 
udbyde i sejlerskolen – så sig frem. 
Sejlerskolen skal være til glæde 
for alle klubbens medlemmer. Og 
skulle der være nogle medlemmer 
i klubben, som har en instruktør i 
maven – så har vi altid plads til en til 
i sejlerskolen.

Som ny formand for sejlerskolen 
så har jeg kun tilbage at sige, at 
jeg glæder mig til en sæson med 
masser af aftensejlads, kapsejlads 
og flere længere ture med elever og 
instruktører.
 

 

Af Kristine Boesgaard

Til vores udvalgsfest i januar blev vi enige om at sende en hilsen til 
vores  Æresmedlem Jørgen Ulm.

Georg fik taget et fællesbillede af os alle og en hel del andre billeder 
af deltagerne den aften. Disse og mange andre nye og lidt ældre 
billeder fra Klubben fik Georg sammensat i en billedbog, som jeg fik 
fornøjelsen af at overrække til Jørgen.

Som mange ved, er Jørgen alvorligt kræftsyg - men han var i fint 
humør, da jeg besøgte ham i Svenborg, hvor han bor i en beskyttet bolig 
tæt på en del af familien. Der var kaffe og kage - og en lille en. Dog ikke 
”tre gale hunde”!

Vi fik en fik snak om fortid og nutid, om vores mange nye naboer og 
en forhåbentlig ny kontrakt ned By og Havn.

 
Jeg skal hilse rigtig mange gange fra Jørgen.

Rahlf

En hilsen til Jørgen Ulm
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fremover vil jeg informere dem, 
siger Ulla Röttger til DR. 
 
Ulykken
På ARC’s hjemmeside kan man 
læse, at det var et rør på ca. 10 cm 
i diameter, der sprængtes inde i 
kedlen. Røret indeholder varmt vand 
på ca. 250 grader ved et tryk på 50-55 
bar.

Når vand med det tryk og den 
temperatur, pludselig strømmer ud i 
atmosfærisk tryk, omdannes vandet 
øjeblikkelig til damp – en såkaldt 
flashing.

Da damp fylder meget mere end 
vand - en liter vand forvandles til 
ca. 1.700 liter damp – bliver kedlen 

hurtigt fyldt med damp. Dampen 
vil normalt blive i kedlen og suget 
ud sammen med røgen op gennem 
skorstenen, men i dette tilfælde 
var rørbruddet så stort, at dampen 
opbyggede tryk i kedlen, indtil 
kedlen brast på det svageste sted.

Det betød, at kedlen revnede på 
sydsiden, idet en revne på ca. 6 
meter med en åbning på op til en 
halv meter opstod umiddelbart 
efter rørbruddet, og damp, støv og 
isoleringsmateriale blev blæst ud i 
hele ovnhallen.

Heldigvis skete uheldet på et 
tidspunkt, hvor der ikke var særligt 
mange mennesker i ovnhallen, og 
alle blev hurtigt evakueret. 

Ledelsen på affaldsanlæget Amager 
Bakke har undladt at informere 
bestyrelsen om en livsfarlig 
eksplosion, som skete tilbage i 
februar. Det skriver Jyllands-Posten.

Amager Bakke er ejet af flere 
kommuner i Hovedstadsområdet, 
og fortielsen møder kritik 
fra to medlemmer af 
Borgerrepræsentationen i 
København, blandt andet Lars Weiss, 
der også er bestyrelsesformand i 
Amager Bakke.

Radikale Venstres Mette Annelie 

Rasmussen, kalder over for DR, 
ledelsens handling for en skandale. 
- Det her er gået langt over, hvad 
en ledelse kan tilladelse sig overfor 
en bestyrelse, siger Mette Annelie 
Rasmussen.

Og den kritik tager direktør for 
Amager Ressourcecenter Ulla 
Röttger til efterretning.

- Jeg har fundet ud af nu, 
at bestyrelsen gerne ville 
have været orienteret, især 
bestyrelsesformanden. Så det tager 
jeg selvfølgelig til efterretning, og 

Den 15. februar 2017 eksploderede en af de fire kedler på det gamle 
affaldsforbrændingsanlæg ved Amager Bakke. Ledelsen undlod at oplyse 
bestyrelsen om eksplosionen. 

Direktør undlod at fortælle om 
livsfarlig eksplosion

af Niels Bjørn Pedersen
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Efter en dejlig 1. sæson med 
delebåde er vi så småt klar til 
den næste. Vi arbejder på en liste 
over de ting, vi skal have lavet på 
delebådene inden sæsonstart. Vi 
skal blandt andet komme i bund 
med bunden på Galaj (sagitta 26), 
som vi ikke nåede sidste år. Der er 
noget utæthed ved kistebænken 
på Mø (shipman 28), men der 
er er altid noget med gamle 
både. Det glædelige er, at alt det 
praktiske er på plads, de har begge 
master og sejl, de har begge det 
sikkerhedsudstyr, der skal til, så vi 
nu kan vi koncentrere os om at få 
selve sejladsen op at køre. 

Sidste år havde vi lidt problemer 
med, at det ikke var sådan bare lige 
at komme ud og sejle, fordi man 
skulle have nøgle, booke tid, betale 

und so weiter.   
Vi arbejder derfor på, at det skal 
blive nemmere at komme ud og sejle 
med bådene.
I den kommende sæson håber vi på, 
der kommer flere med i ”delebåds-
ordingen”. Vores ønske er, at bådene 
kommer så meget ud og sejle som 
muligt, og dermed spreder så meget 
sejlglæde som muligt.  
Så hvis de kære læsere kender nogle, 
der kunne have lyst til at komme 
med ned og sætte båd i stand og 
komme ud og sejle så spred endelig 
rygtet.  

Datoer
22. april Klargøring af både fra kl. 10
23. april Klargøring af både fra kl. 10
29. april klargøring af både fra kl. 10
30. april klargøring af både fra kl. 10

Delebådene og 2017
Masser af sejlerhilsner fra Anders 
Mortensen, Delebådsudvalget



24 Lynettenyt/2 . marts 2017 25Lynettenyt/2 . marts 2017

Stander Op, lørdag den 8. april 2017, efter en lang mørketid, gør vi klar til den 
nye sæson. Vi starter kl. 15.00 
 
Kulturhavn: Udendørs udstilling om dengang de seje medlemmer byggede 
vores havn.
Med guidet rundvisning, hygge, pølser snobrød og maritime toner ved 
grillen.
Den 8.-9. april, 22.-23. april og 29.-30 april
samt igen
den 16.-17. sept., 30. sept- 1. okt og 14.-15.okt. 
 
Fredag den 28. april 2017 Vinaften. Og så er det Vin aften, hvilke vine skal 
smages og købes som proviant for sommeren 
 
Den traditionelle Pinsetur finder sjovt nok sted i pinsen som i 2017 falder  i 
starten af juni nemlig lørdag- søndag den 3.-4 juni. 
 
Havnens Dag Lørdag den 10. juni 2017, så er det igen havnens dag, stor 

dag og vi holder om aftenen en kæmpe medlemsfest med fællesspisning og 
gedigen underholdning i teltet. Skriv dagen i kalenderen og meddel gerne om 
du vil hjælpe som frivillig.  
I 2016 havde vi ca. 3000 gæster, hvad med 2017? 
Send mail til vildmedvand@lynetten.dk
 
Amager Cup Lørdag den 10. juni har vi også Amager Cup. Kapsejlads for alle. 
 
Lørdag den 1. juli er der igen Grill og Danseaften for medlemmer og 
gæstesejlere. 
 
Torsdag 17. til lørdag 19. august. DS DM for Spækhuggere.
 
Lørdag den 26. august. Kapsejlads rundt om forterne. 
 
Torsdag 24. til søndag den 27. august. DM i Spækhuggere 
 
EKSTRA EKSTRA Hvis du har lyst til at svømme, så inviterer dykkerklubben 
jer i vintersæsonen til frit at benytte Sundbybadet hver onsdag mellem 20.00 
og 21.30. Det er gratis for medlemmer 
 
Der vil ligeledes være Grill aftener for medlemmer og gæstesejlere hver 
lørdag hele sejlersæsonen. Dette gælder for alle grillene på havnen 
 
NYT NYT Som noget nyt vil der være mulighed for at købe morgenbrød 
hver lørdag og søndag mellem maj og august, efter forudbestilling. Desuden 
laves der morgenkaffe på terrassen hver lørdag og søndag morgen, for jer 
og vore gæstesejlere, der er på vej her eller der, og hvor der også kan købes 
rundstykker.

Kalender 2017
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Majpladsen set mod vest og København
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PP - B
ID-nr. 47471

MARITIMT
LOPPEMARKED

Dato: Lørdag 8. april, samme dag som Stander Op  

Tid: fra kl. 10.00 til ???

Sted: Haven bag Vestersøhus.
 
Nu er den nye sejlersæson ved at oprinde, og 
det er måske tid til at få ryddet lidt op i skure og 
derhjemme. Og der finder du garanteret effekter, 
som du ikke får brug for mere, og som andre kan få 
glæde af… 

Dine børns gamle sejlertøj… Den 
gamle gummibåd… kompasset der 
fik en ridse…værktøj…de gamle 
kabinelamper…  instrumenter…
tovværk…sejl, osv. osv. osv.

Hvis du har større effekter, såsom joller, motorer, 
stativer og reparationstelte, kan du jo tage billeder 
af disse ting og fremlægge ved din stadeplads.
Kun fantasien sætter grænserne.
Du får mere plads i dit skur, og vupti… alle er glade.

Vi afholder derfor igen maritimt 
loppemarked i haven ved 
Vestersøhus. 
og...der vil til stadighed flyde 

gratis kaffe til alle.

Ps.: Hvis du har noget at sælge, så mød op i god 
tid, så du kan 
være klar til kl. 
10.00


