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Forside: Der var rundvisning til plancherne, der viser, 
hvordan Margretheholm Havn kom til verden. Og så 
var der grillhygge til håndklaver og vaskebrædt.

LynetteNyt nr. 5/2017 udkommer den 26. juni 2017.

Sidste frist for indlæg og annoncer er mandag den 
12. juni 2017.

Husk at du altid kan læse LynetteNyt på klubbens 
hjemmeside.

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

I tre dage i april havde  gæster, 
naboer, tidligere og nuværende 
medlemmer af sejlklubben 
mulighed for at høre historien 
om, hvordan sejlklubben Lynetten 
og Margretheholm Havn kom til 
verden.

Historien blev genfortalt af 
medlemmer, som havde været med 
dengang, bl.a. tidligere klubformand 
Thomas Ekdahl, nuværende 
havneformand Bjarne Carlsen og 
tidligere indehaver af Lynettens 
Bådservice Klaus Schlichter. 
De ledte besøgende rundt til de 27 

Havnens historie kan stadig opleves
Margretheholm Havns historie blev vist og genfortalt af 
medlemmer, som var med fra starten.

plancher, som fortæller historien 
om, hvordan det gik til dengang i 
70’erne, da havnen blev bygget. 
 
Plancherne er sat op rundt på hele 
havnens område, så man får en 
dejlig spadseretur, hvis man har lyst 
til at se alle 27 plancher.

Vil du se plancherne i rækkefølge, 
så starter de uden for døren ved 
Klubhus Øst med planche 1-3, 
fortsætter inde i mellemgangen 
(4-7) og på sydsiden af klubhuset 
(8-9). Derefter går turen vest på til 
værkstederne, hvor 10-17 er opsat og 
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videre til Vestersøhus, hvor du 
finder 18-20.

Så går turen tilbage til den 
østlige del af havnen, hvor 21 
og 22 er opsat på facaden på 
Lynettens bådservice, og planche 
23 længst mod øst, på jolleskuret.  
De sidste plancher (24-27) sidder 
i restauranten i Klubhus Øst på 
første sal, i Skipperstuen. 
 
Vi er stolte af klubbens historie 
og mener, at det er vigtigt, at  
den huskes som det den er: En 
kæmpe fælles arbejdsopgave 
udsprunget af en vision og et 
ønske om et fællesskab omkring 
en havn.

Et bevaringsværdigt, 
kulturhistorisk selvbyggerprojekt 
som ikke har sin lige. 

 
Udstillingen, som er støttet af 
Kulturhavn 365, vil sidde oppe 
resten af året 2017, så der er gode 
muligheder for at alle kan nå at se 
den. 
 
Andre medlemmer fra dengang 
mødte bare op og nød solen og 
gensynet med gamle naboer og 
klubmedlemmer, for ”bentøjet var 
ikke, hvad det havde været”.

Tidligere klubformand Thomas Ekdahl 
var et af de medlemmer, som viste gæster 
rundt til udstillingen.

Også LynetteNyts første redaktør Grethe 
Jacobsen, medlem nr. 6, havde fundet vej 
til Udstillingen.

Niller og Kenneth sørgede for en dejlig stemning omkring grillen efter turen rundt til 
alle plancherne.
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- Vi får muligheden for at sætte 
fokus på, at vi har en unik natur, 
siger naturvejleder Annette Weiss fra 
Naturpark Lillebælt til TV SYD. 
Bæltet har f.eks. verdens største 
bestand af marsvin. Derfor har man 
lagt en undervandsmikrofon ud i 
Lillebælt, så det fra den 29. april 
bliver muligt at høre marsvinenes 
klik-lyd fra en lydstation på havnen i 
Middelfart. 
En naturpark er ikke det samme som 
en nationalpark, der typisk er fredet.  
Det er en mærkningsordning, som 
Friluftsrådet styrer og tildeler særligt 

Æresmedlem Jørgen 
Ulm er gået fra borde

 
Jørgen Ulm blev bisat tirsdag 
den 13. april 2017
 
Roman Kaczmarek ringede til mig 
og fortalte at Jørgen var gået fra 
borde.

Roman og Jørgen har kendt 
hinanden gennem mange år. 
Venskabet startede i Frederikssund 
sejlklub, og fortsatte da de begge 
meldte sig ind i sejlklubben 
Lynetten. Jørgen havde medlems 
nummer 563 og Roman har nummer 
333, og begge er indmeldt i år 1976. 
Da Jørgen senere skiftede sejlbåden 
ud med en campingvogn, fortsatte 
han med at sejle med som gast på 
Romans båd. Roman og Jørgen 
sejlede om sommeren sammen til 
Polen over 30 gange.

Jeg kendte Jørgen via Roman, 
hvor vi har hygget os sammen på 
Lynetten med løs snak og måske en 
kop øl eller kaffe. Roman og Jørgen 
bød nogle gange på deres speciel 
drinks ”gale hunde”, der bestod af 
vodka, en teske sirup og 4 dråber 
Tabasco.

Roman spurgte om jeg ville med 
til Jørgens bisættelse. Jeg tænkte at 
Roman synes det ville være rart at 
have en at følges med, så selvfølgelig 
sagde jeg ja. Bisættelsen foregik i 
Fredens kirke i Svendborg. På kisten 
var Lynettens æresnål som Jørgen 
havde fået tildelt, og på gulvet en 
krans fra sejlklubben Lynetten.

Jørgen havde under sit ophold i 

Svendborg meldt sig ind i Svendborg 
sejlklub, så her blev der budt på 
gravøl efter bisættelsen. Roman og 
jeg sad til bords med en af Jørgens 
sønner Hans Henrik, som fortalte 
om Jørgens sidste del af livet med en 
svær uhelbredelig sygdom.  
For Jørgen fortsatte med at leve og 
som medlem af klubben, deltog 
han i deres madklub, hvor det 
er mændene der laver maden og 
konerne der er gæster. Mad og 
mennesker var to vigtige dele i 
Jørgens liv. Hans Henrik fortalte, 
at for Jørgen var problemer ikke 
problemer men opgaver, så det var 
et godt råd at tage med hjem.

Jørgen havde selv planlagt sin 
bisættelse, og bestemt at hans aske 
skal spredes i Øresund. Det er aftalt 
at Roman sørger for den sidste 
rejse, der vil foregå fra sejlklubbens 
dommerbåd Margretheholm.

Sejlerhilsen 
5150 Ulrik Holt 

Lillebælt skal være 
naturpark
 
Der er masser af skøn natur 
omkring Lillebælt, og det vil de 
tre bæltkommuner, Fredericia, 
Kolding og Middelfart 
også være med til at sikre i 
fremtiden. Derfor vil de oprette 
Naturpark Lillebælt. 
 

naturskønne områder. Titlen som 
naturpark skal få flere mennesker 
til at benytte naturen og samtidig få 
dem til at passe på den.
Naturvejleder Annette Weiss håber 
på, at Friluftsrådet tildeler Lillebælt 
titlen som naturpark, inden året er 
omme. 
Planerne til Naturpark Lillebælt er 
sendt til i høring. 
 
kilde: TV2Syd
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I de sidste to weekender 
i april  knoklede 27 
forventningsfulde og 
glade sejlerskoleelver og deres 
instruktører for at få 
skolens både i vandet og 
klar til sejlads.

Der blev vasket, slebet, 
malet og trimmet rig! 
Vejret var lidt af en 
udfordring, så der blev 
både svedt og frosset.

1. maj gik de første 
skolehold på vandet og 
efter den hårde klargøring 
fik eleverne sig en 
velfortjent, solrig og luftig 
start på vandet!... 

Tak til både elever, 
instruktører og ikke 
mindst vores bådsmand 
(Svend) for et god start på 
sæsonen!

/Kristine 
(Sejlerskoleformand)

Sæsonen er 
i gang!
Foråret og sommeren 
er over os og 
sejlerskolens kursus 
i praktisk sejlads er  
skudt i gang.

Der rengøres, pudses og alle dele af bådene efterses.

Eleverne var ivrige for deltage i første tur – selv om turen kun gik over til 
mastekranen var begejstringen stor!

Malerarbejde kræver stor 
koncentration… 
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Søredningen på øvelse
 

På Margretheholm Havn er vi så 
heldige, at Dansk Søredningsselskab 
(DSSR) har en redningsstation med 
mandskab, som stiller op, når det 
gælder om at yde hjælp til havarister, 
der kan være i livsfare.

Redaktøren håber, at rigtig mange 
af Lynettens medlemmer er medlem 

af DSSR for på den måde at støtte 
foreningen. Ca. 250 gange om 
året medvirker DSSR til at hjælpe 
nødstedte både, som de hjælper til 
nærmeste havn.

DSSR har 9 redningsstationer 
spredt rundt i havne, men ønsker at 
de havde endnu flere.

nbp 
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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.

 

Det er OK at sejle jetski og speedbåd, når man følger love og regler.

Der er jo desværre altid nogle tumber, som er uden for pædagogisk 
rækkevidde. De skal knaldes, derfor bør der være mere opsyn i 
Københavns Havn.
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Drømmer du om at sejle Jorden rundt? Eller måske bare om en tur på 
Øresund med familien?  
Sejlklubben Lynetten inviterer til ‘Havnens Dag’ for andet år i træk og 
tilbyder et hav af aktiviteter for børn og voksne, der er vilde med vand.

Til lands, til vands og i luften
Havnens Dag er for alle, der er nysgerrige på det maritime liv eller blot ønsker 
en hyggelig og stemningsfuld dag ved vandet. Dagen igennem vil der være 
musik og underholdning, og besøgende kan komme ombord på sejlbåde, 
træskibe og motorbåde, når klubbens medlemmer kaster fortøjninger og 
tager de nysgerrige med ud på Øresund. Midt på dagen lægger Søværnet 
vejen forbi Lynetten med deres redningshelikopter, som vil demonstrere en 
redningsaktion i havnebassinet.

Aktiviteter for store og små
Man behøver slet ikke sejle, for at deltage i ‘Havnens Dag”. For de mindste 
vil der blandt andet være krabbevæddeløb, skattejagt, hoppeborg med 
pirattema, “klap-en-fisk” og mulighed for at bygge sin egen miniature-båd 
på havnens skibsværft. De lidt større kan lære knob og stik af garvede 
sømænd, og høre om de mange muligheder, der er for at komme i gang med 
at sejle jolle eller gå på sejlerskole. Er det mere livet under vandoverfladen, 
der fascinerer, er der også åbent hus i dykkerklubben og hos Lynettens 
lystfiskere.

Dagen igennem vil der være tilbud til både den store og den lille sult. Ved 
middagstid bliver der tændt op i grillen og bålpladser, så man kan tilberede 
sin medbragte mad eller bage snobrød. Restauranten sælger grillpakker og 
serverer sædvanlig a la carte og “byg-selv-burger” til børnene.

Gentager sidste års succes
Over 3500 mennesker tog til Lynetten på ‘Havnens Dag’ sidste år, og 

Gratis maritime oplevelser for  
børn og voksne
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sejlklubben håber på endnu flere nysgerrige i år, “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.

Havnen som lokalt samlingspunkt
Interessen for sejlads lader til at være stigende blandt den brede 
befolkning og Ole Nissen, der er havnefoged på Lynetten, kan i høj 
grad se perspektiverne i at gøre Lynetten til et lokalt samlingspunkter 
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, eller har brug for billeder i høj opløsning, så 
kontakt:
Lynettes 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

Fakta om Havnens Dag
• Havnens Dag finder sted lørdag den 10. juni i p.t. 75 tilmeldte Vild med 

Vand-havne i DK
• De aktiviteterne, der udbydes på Havnens Dag, er meget forskellige i de 

forskellige havne, og du kan prøve alt fra Stand Up Paddle til skattejagt, 
picnic på fjorden osv. 

• Tema for Havnens Dag 2017 er “Åben Båd”-aktiviteter – dvs. kom ud og 
prøv at sejle, fx på et board eller i kano, kajak, robåd eller sejltbåd – det er 
op til dig

• Programmerne for de forskellige havne vil ligge klar til maj og vil der blive 
vist på vildmedvand.dk

• Havnens Dag er mere end maritime aktiviteter. Der er også oplevelser til 
lands. Det kan fx være madmarkeder, maritime loppemarkeder, skattejagt 
for børn, jazz-koncert, hundeshow på havnen eller andre spændende 
aktiviteter.

• Alle er velkomne til Havnens Dag og aktiviteterne er gratis
• Havnens Dag er en landsdækkende begivenhed, der afholdes af Vild med 

Vand-havne, som en del af deres engagement i projekt Vild med Vand 
• Havnens Dag blev første gang afholdt i 42 havne søndag den 29. maj 2016 

– med mere end 60.000 besøgende i alt

Fakta om projekt Vild med Vand
• Dansk Sejlunion og Foreningen for Lystbådehavne I Danmark (FLID) har 

sammen skabt projekt Vild med Vand.
• Nordea-fonden støtter projektet med otte millioner kroner og projektet løber 

frem til og med 2018
• Formålet med Vild med Vand er at skabe oplevelser på havnen og på 

vandet for et bredt udsnit af den danske befolkning. 
• Foruden selve Havnens Dag indbyder hver Vild med Vand-havn til 

forskellige typer af Vild med Vand-aktiviteter. Alle aktiviteter er åbne for 
ikke-medlemmer og vil blive markedsført lokalt.

• Vild med Vand-havnene ønsker mere åbenhed og gæstfrihed og står 
desuden bag den fysiske “Velkommen”-kampagne, som kan ses på Vild 
med Vand-havnene fra sæsonstart

• Følg Vild med Vand på: www.facebook.com/vildmedvand.dk 
• Læs mere om projekt Vild med Vand på vildmedvand.dk 
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Er du klar til Havnens dag?
Meld dig som frivillig på vildmedvand@lynetten.dk eller ring/sms 
på 4018609 - Klubben har brug for dig

• Parkeringsvagter og Guider til udlevering af brochure 
• Hold Havnen ren. Vi skal bruge frivillige til at hjælpe med afrydning, 

oprydning og bortskaffelse af affald denne dag. 
• Frivillige til Cirkusteltet alt forefaldende arbejde.
• Opsyn og Sikkerhed. Frivillige der skal kunne svømme til opsyn på broerne 

og området. 
• Opsyn på legeplads, krabbeløbsbane og hoppeborg
• Frivillige til omdeling af brochurer på Christianshavn en uge i forvejen
• Frivillige til ophængning af Plakater 2 uger i forvejen.
• Frivillige til at hjælpe fredag den 9 og lørdag den 10 juni med at gøre 

havnen klar. Frivillige til skattejagten. Mindst 1 person ved hver post. 
• Frivillige til at lave snobrødsdej og snobrødspinde samt igangsætte 

aktiviteten 13-15. 3 koordinatorer (problemløsere) (skiftehold) på kontoret. 
Alle udstyret med mobiltelefon

• Assistance til Børneteater Teater TT 
• Forbindelsesofficerer til f.eks. Træskibssammenslutningen og andre 

eksterne gæster der er en del af Havnens Dag. 
• Samarit, sygeplejerske eller læge der kan assistere hvis der er uheld i løbet 

af dagen. 
• ”Sekretær(er)” der kan assistere med udarbejdelse af samlet telefonliste, 

vagtplan for frivillige styre vagtplanen, samt assistere koordinatorerne 
(problemløserne)

• Assistance til Kommunikationsgruppen i forbindelse med ankomst af 
presse og TV 

• Frivillige der tilbyder sejltur med familier. Kaptajnen bestemmer hvor mange 
per båd. Sejltid ca. 1 time. Der er tilmeldingsliste i teltet for gæster der 
ønsker sejltur. 

• Åben Båd
• Venskabsbåde
• Hjælp til Dykkerne?

• Hjælp til Kapsejlerne?
• Hjælp til Juniorer?
• Hjælp til sejlerskolen?
• Hjælp til Søredningen?
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Sejlklubben Lynetten indbyder både egne medlemmer og sejlere 
udefra (så længe plads haves) til at fremstille deres eventuelle 
salgsbåde. Giv båden en god vask og polering og så bliver der nok 
gang i trafikken på broerne. 
Og det er jo helt lige meget om det er en motorbåd eller en sejlbåd,  
en næsten ny båd eller en ældre dame, der vil være interesse for dem 
alle. Vi stiller kun det krav, at bådene overholder havnens almindelige 
regler for størrelse og dybgang. 
Sejlklubben indgår ikke selv i nogen handler, vi tjener ikke på det, 
garanterer ikke noget, fastsætter ikke priser og vurderer ikke bådene.
Medlemsbåde skal jo ikke betale for at ligge i havnen, men gæster 
udefra betaler normale takster for mindst en overnatning også selvom 
man måske sejler sidst på dagen.
Alle både til salg, som ønskes medtaget på vores oversigter, betaler 
100 kr. for de omkostninger, klubben har med skiltning, opslagstavler 
osv. Den synlighed, som det giver, vil næsten med sikkerhed betale 
sig, også sammenlignet med prisen for at være repræsenteret på 
internet-portaler mm.
Da der kan være begrænset plads, bør man søge at reservere sin plads, 
ved at sende en mail til undertegnede på georg.niemann@gmail.com 
oplys pladsnummer for medlemmer, navn og ellers blot bådtype, 
bredde og længde. Så vil man også senere modtage supplerende 
oplysninger.

Med venlig hilsen
Georg Niemann

Er din båd til salg?
Har du lyst til at købe en båd?

Eller har du bare lyst til at kigge?

Det hele kan lade sig gøre på ”Havnens Dag” i Lynetten!
Lørdag 10. juni 2017

Lynettesejlere som vil sejle gæstetur
 
Vi holder Vild med Vand fest den 10. juni 2017!
Et af de mange arrangementer på dagen er ”Familiesejlads” for vores gæster. 
Det betyder, at de kan komme med ud at sejle på en af vore medlemmers 
både – motorbåd eller sejlbåd.
Da vi forventer rigtig mange gæster, søger vi både/skippere, der har lyst til at 
sejle en gæstetur og vise og fortælle om de oplevelser, man har på vandet. 
ER du interesseret, så kontakt Poul Erik Andersen – Mariposa – på 
peamariposa@gmail.com

Med venlig hilsen 
Vild med Vand
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Lørdag den 28. oktober, RaketMadsen på B&W, Turudvalget & 
Festudvalget 
 
Lørdag den 11. november kl. 14  
Vi Byggede Havnen: Udendørs udstilling om dengang de seje 
medlemmer byggede vores havn. 
Guidet rundvisning, hygge, pølser og maritime toner ved grillen 
Udstillingen er støttet af Kulturhavn 365. 
Arrangementet afholdes inden Standerhal. 
 
Standerhal, Lørdag den 11. november kl. 15
 
Der vil ligeledes være Grill aftener for medlemmer og gæstesejlere 
hver lørdag hele sejlersæsonen. Dette gælder for alle grillene på 
havnen 

Kalender 2017

Aftenmatch hver tirsdag undtagen i juli måned. 
Se nærmere på hjemmesiden 
 
Pinsetur 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
 
Lørdag den 10.  juni, Amager Cup. Kapsejlads for alle. 
 
Lørdag den 17. juni, Forårstur, Sejlerskolen 
 
Søndag den 18. juni, Eksamen i teori, Duelighed, Sejlerskolen 
 
Lørdag den 1. juli, Grill og Danseaften for medlemmer og gæstesejlere. 

Weekend 11.-13. august, Sommertur, Sejlerskolen 
 
Torsdag 17. til lørdag 19. august.  
Dansk Sejlunion, Danmarksmesterskab for Spækhuggere 
 
Lørdag den 26. august, Kapsejlads Rundt om Fortene. 
 
Lørdag den 2. september, Krebsetur til Flakfortet, Turudvalget 
 
Lørdag 30. september, Praktisk prøve, Duelighed, Sejlerskolen 
 
Lørdag den 30. september, Afriggertur til Dragør, Turudvalget 
 
7.-8. oktober, Kursus i ankerlægning, Sejlerskolen 
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Plastik Pletskud
 
Stor fotokonkurrence sætter fokus på 
plast i havet

 
En ny, stort anlagt fotokonkurrence er 
netop lanceret af Projekt Plastfrit Hav, som 
Plastic Change, Det Økologiske Råd og 
Plastindustrien står bag.

Formålet er gennem folks indsendte 
billeder at kunne stille skarpt på den 
stigende mængde plast i havet, så problemet 
i endnu højere grad kan komme på den 
miljøpolitiske dagsorden.

– Ved at sætte fokus på plastik i naturen 
kan vi hjælpe hinanden med at få sat 
problemet på den miljøpolitiske dagsorden, 
siger projektleder Torsten Geertz-Hansen.

Kampagnen løber i fem måneder, frem 
til d. 1. oktober, og spænder over fire 
forskellige kategorier. Er man så dygtig at 
nå helt til tops i en af de fire kategorier, kan 
man se frem til en førstepræmie på hele 
15.000 kr.

De fire kategorier er: Den Grimme, Den 
Smukke, Den Kreative og Kun For Børn 
Læs mere om konkurrencen her: plast.dk
 
 


