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Kære Lynetter

August måned er ved at gå på hæld.
En måned hvor vi har kunne nyde både solens varme, men også sensommerens 
blæst og regn.
Jeg håber at I kommer til at nyde det sidste af sensommeren før efteråret 
kommer snigende.

I denne udgave af LynetteNyt er der nyt fra Havnechefen, Formanden og fra Havn 
og Plads udvalget.

Og selvom at vi stadig kun skriver August måned i kalenderen, så nærmer 
December sig.
Der er invitation til årets juletræsfest, og I kan lade jeres smagsløg gå på 
opdagelse i de lækre jule menuer som Kasper og Co. tilbyder.

Husk at spritte hænder, hold afstand og nyd sensommeren ! 

MVH Michael Broberg Møller
Redaktør

Dårligt vejr ser altid
værre ud gennem et 
vindue
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Formanden fortæller
Kære Lynetter

Nogle ting afklares og andre ting kryber tættere på.

For mig er det vigtigt, at vi holder fast i at vi kan miste noget sammen, at der altid præsenteres 
flere løsninger fra såvel det kommunale og ministerielle niveau – at disse nogle gange 
udfordrer os og gør os usikre men også stærke.

Lad mig tage det positive først.
Rapporten om Østlig Ringvej tænker os ind og de gener det medfører.
Ikke alle løsningerne er lige gode, og den løsning der er at foretrække for os, er den østlige 
linjetunnel i en sænketunnel – JA den kan vi hilse mere end velkommen !

Når det kommer til den vestlige placering af Østlig Ringvej bliver det vanskeligere, ikke fordi vi 
ikke kan komme ud af vores havn, men vi skulle jo også gerne kunne komme frem til den.
Og det kan blive vanskeligt med alt det arbejde som skal udføres rundt omkring, dvs. fra 
Kløvermarken og over til os.

Det mere negative.
Ja, egentligt er det både positivt og negativt, det er linjeføringen af metroen.
De tænker os ind og det er dejligt AT VI IKKE ER GLEMT.
På den anden side er det en linjegennemføring som vil betyde en rokering i havnen.
Sådan som det ser ud nu på tegningerne skal alle både med master flytte ud til de yderste 
broer fire, tre, to og et.

Det vil muligvis også betyde at de skal flytte længere ud i bassinet og det koster penge.

Hvad handler det om ?
Reelt handler det om en metrolinje over jorden ( Højbane ) som berører den vestlige ende af 
havnen over forbi udsigten og videre frem.
Der skal findes løsninger omkring Metroen men helst ikke den ( se de forskellige linjer på side 
5. )

Tekst : Airo Bjarking, Formand

Vi mødes lige straks til et medlemsmøde og lad os tale om det der.
Der er nogle scenarier som vi kan byde ind med, og jeg håber at så mange som muligt vil 
hjælpe med til at diskutere det for vores alles bedste.

Som I vil se er der nogle udvalg der arbejder, og som præsenterer deres arbejde via mails og via 
LynetteNyt.
Det er altid sådan at forslag vækker bekymring, men tøv ikke med at give jeres stemme ind i 
det.
Send jeres bekymringer, usikkerhed m.v. frem til udvalgene og gerne en kopi til mig, så jeg har 
mulighed for at skaffe overblik og samle trådene.
I kan fange mig på mailen formand@lynetten.dk
I bestyrelsen vil vi så tage stilling til om der skal et ekstra medlemsmøde ind – der kan være fejl 
og mangler, mange øjne ser bedst MEN der vil også være nogle som ser på en eller anden 
måde, som vil få et nej fremfor det ønskede ja.
En gentagelse – men gentagelsen værd.

Hvorfor gør vi det ?
Rigtig mange ønsker der skal ryddes op, og med ryddes op menes at både der forfalder skal 
laves i stand, både skal på land, sælges, hugges op m.v.
Arbejdet er allerede godt i gang, men nu kommer der mere fokus på blandt andet sødygtighed.
Det hænger godt sammen med vores Havnereglement som vi reelt som medlemmer er med til 
at udforme over tid, og som også indeholder juridiske elementer som findes mere overordnet i 
lovgivningen.
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Formanden fortæller
Vi har lidt udfordringer i forhold til kontingentbetaling og betaling for plads såvel fast som 
månedsleje.
Det beror dels på rykkerproceduren, men også på enkelte medlemmer som enten ikke kan 
betale på grund af vanskelige omstændigheder med coronaen eller sygdom m.v.
Men der er også en mindre del som altid betaler ved anden rykker.

For vores alles bedste vil det være super hvis det skete lidt før fordi :
1. De slipper for rykkere og usikkerhed omkring din plads.
2. Vi får bedre overblik over økonomien.
3. Administrationen bliver lettere.

Dette er til gavn for os alle.

Den 27. August 2020 mødes Følgegruppen ift. Lynetteholmen, og som I allerede har erfaret 
ændrer tingene sig hele tiden.
Der er mange tegninger, streger og fine visualiseringer af Lynetteholmen, og bedst som jeg tror 
at en tegning er stabil – ja, så ændrer den sig.
Der er således et godt indspark til det møde – hvornår får vi de rigtige afgrænsninger på øen ?

Den 31. August 2020 skulle vi have haft et møde med By & Havn omkring vores kontrakt.
Mødet er blevet flyttet til en anden dag, ikke aflyst blot udsat.
I dette møde deltager Rahlf, Ulrik, Klaus Sørensen og jeg selv.

På hjemmesiden har vi en kalender og her finder I mødedatoer for bestyrelsesmøder m.v.

Fortsat god eftersommer.

Tekst : Airo Bjarking, Formand



Formanden fortæller

Tekst : Airo Bjarking, Formand



Foto : Susanne Thorsen, Claus Bendixen – krebsegilde 22. August 2020



Havnechefen fortæller
Pligtarbejde

I inviteres hermed til årets anden og tredje pligtarbejde weekend.

Lørdag den 19. September 2020.
Søndag den 20. September 2020.
Arbejdet foregår i tidsrummet 08:30 – 16:00 begge dage.
Opgaver vil være Vester Søhus og alt det grønne i haven.
Tilmelding senest den 15. September 2020.

Lørdag den 21. November 2020.
Søndag den 22. November 2020.
Arbejdet foregår i tidsrummet 08:30 – 16:00 begge dage.
Opgaver vil være afrigning og vinterklargøring.
Tilmelding senest den 17. November 2020.

Der vil blive serveret morgenmad af vores MorgenMADamer.
Under morgenmaden vil Heinrich forklare jer om dagens opgaver, og I kan skrive jer til de 
forskellige opgaver.

Husk arbejdstøj og frokost – og husk håndsprit og god afstand til hinanden ! 

Vi ser frem til nogle fantastiske weekender sammen med jer, og husk at alle er velkomne.

Tilmelding sker via info@lynetten.dk
Husk at skriv jeres medlemsnummer og hvor mange I kommer.

De venligste hilsner Mie og Heinrich

Tekst : Mie Roer Jensen, Havnechef

Efterladte både

Efterladte både der bliver solgt på auktion, vil blive offentliggjort til midt September 2020 på 
hjemmesiden www.lynetten.dk

Kran

Retningslinjer ved optagning og søsætning af både :
1) Klubbens ansvar ved tingskader er begrænset til 2 mio. kr. og går fra når bådens køl slipper vandet, til 

den igen står på kølen eller er i vandet.
2) Ejers ansvar : 

A : Enhver skades udstrækning over 2 mio. kr. Tillægsforsikring kan erhverves på havnekontoret.
B : Anvisning af anhugningspunkter, under hensyntagen til udstyr som log, drev, propel og lignende.
C : Specielt afændring i form af tæpper eller andet før løftet.
D : Godkendelse af placering af bådvognens bærepuder.
E : Opklodsning samt justering i stativ eller bukke.
F : Efterlade højtrykspuleren på sin plads i udstyrsskabet.

G : Efter afrensning på spulepladsen fejes resten ved bolværket rent, affald smides i          
affaldscontaineren, og kosten sættes på plads ved ustyrsskabet.
3 : Løftet forudbetales og kvittering skal fremvises til kranpersonalet.
4 : Overtrædelse af 2 F og G kan medføre karantæne for brug af kranen.
5 : Uddybende information kan fås på havnekontoret.

mailto:info@lynetten.dk
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Havn og Plads formanden fortæller
Master på land

Efter vi nu har haft en noget anderledes sæson på vandet, nærmer tiden sig hvor bådene skal 
på land igen.

På sidste Generalforsamling blev det besluttet at vi skulle forsøge at få sejlbåde med masterne 
på op på land for de medlemmer der havde interesse i det.
Og efter at der har været nedsat et separat udvalg til at undersøge det, er det blevet besluttet 
at der er mulighed for at 15 både, som i et forsøg, kan komme op på land med master på.

Dette antal er ment som et forsøg og for at finde ud af hvor mange der reelt er interesserede i 
at komme på land med masterne stående på.
Og sidst men ikke mindst, for at vi kan drage vores egne erfaringer med denne type 
bådhåndtering.

For at komme i betragtning til en af disse pladser på land med mast på, skal man gøre følgende:

I perioden 1/9 – 10/9 2020 skal bådejeren skrive en mail til info@lynetten.dk, og i emnefeltet 
skrive ” mast på land ” samt oplyse sit medlemsnummer og bådens data.

Den 15. September 2020 vil der blive trukket lod blandt ansøgerne om hvem der får mulighed 
for at komme op med mast på.
Det skal her bemærkes at det kun gælder sejlskibe med 1 mast på, da kranens udformning ikke 
gør det muligt at håndtere både med flere master monteret.

Havnens forsikring tillader kun at både med master på er stående i et af havnens stativer og 
med ekstra støtteben fra havnen.
Dvs. vi tillader ikke at I eventuelt selv køber støtteben og sætter på jeres stativer.

Tekst : Jan Stenfatt, Havn og Plads Formand

Selve bådoptagningen vil så foregå nogenlunde som vi er vant til, men dog med den lille forskel 
at før selve kranløftet iværksættes skal agterstaget afmonteres, og når båden er sat i stativet 
igen skal agterstaget igen monteres på.
Dette skal medlemmet selv sørge for, da det ikke er havnens ansvar at riggen på sejlskibet er 
monteret korrekt.

Så man skal selv kravle ombord på skibet i stativet, og montere agterstaget inden båden køres 
hen på pladsen og de ekstra støtteben monteres.

For at ingen skal komme til skade er der afsat ekstra tid til selve håndteringen, og dermed må I 
også beregne en anden pris på både kranløft og leje af stativer.
Den nøjagtige pris vil blive sendt til de medlemmer som vinder i lodtrækningen, da vi endnu 
ikke helt har fået den fastlagt endnu.

Og nu da vi så snart begynder bådhåndteringen, må jeg lige minde jer alle om at det vil være en 
super ide at huske at ligge en seddel i forruden på jeres biler med jeres telefonnummer.
Det vil gøre det meget lettere for havnens personale at få fat i jer, hvis I nu skulle holde 
uheldigt parkeret.
Det ses jo desværre at enkelte biler bare bliver smidt hvor ejeren finder det belejligt, og uden 
hensyn til dem der arbejder på havnen.

De bedste sejlerhilsner
Havn og Plads
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Forsikringsskader

Værfts arbejde efter faste priser:

Vi kører altid tilbud efter fastprissystem på konservering og service på 
Volvo Penta, Yanmar m.m. 

Vi yder desuden 5% medlemsrabat på alt arbejde resten af året

Yacht Service
DIT BÅDVÆRFT PÅ LYNETTEN

Alle typer mekanisk arbejde

Gelcoatskader

Skrogreparation, glasfiber / træ Motorservice

El arbejde

Sprøjtelakeringshal

Forbered dig til årets sejlersæson

Lynetten Bådservice A/S holder åbent i butikken og hjemme hos dig.

Find os på www.baadservice.dk

Vi glæder os til en ny sejlersæson med jer her i Margretheholms Havn og Sejlklubben Lynetten.

Inden –og udendørs opbevaring

Refshalevej 200, 1432 København K. Tlf. 26243045, mail : jb@yase.dk
www.yase.dk

http://www.baadservice.dk/
mailto:jb@yase.dk




Julemanden kommer
Søndag den 6. December 2020 kl. 14 skal alle børnene i S/K Lynetten være klar til at byde julemanden velkommen. 

Han kommer sejlende helt fra Grønland – og han har hele skibet fuldt med gaver til børnene. 
Vi beder alle børn om at lave et stykke julepynt, som hænges på træet af kunstneren selv. 
Børn og voksne skal sammen med julemanden danse rundt om det store, flot pyntede juletræ til musik fra julemandens 
orkester. 
Og så skal vi lege, inden at julemanden deler gaver og store flotte godteposer ud. 
Senere på eftermiddagen kommer den verdensberømte tryllekunstner Henrik fra Aarhus for at trylle for børnene. Al 
erfaring viser, at forældre og bedsteforældre nyder showet mindst ligeså meget som børnene. 
Vi skal have god tid til at finde de rigtige julegaver, så derfor er vi nødt til at have Jeres tilmeldinger til kontoret senest den 
23. November. Det gælder antal børn såvel som voksne. 
Der er kun gaver til børn til og med 15 år. Telefonnummeret til kontoret er 32575778. 
Julemanden vil gerne at I oplyser børnenes navn, alder og køn. 
Husk at brandvæsenet har fastsat en øvre grænse for hvor mange vi må være. Derfor gælder ” først til mølle ” princippet. 
Vi modtager ingen tilmeldinger efter den 23. November. 
Pris pr. barn 100,00 kr. 
Restauranten tilbyder en julebuffet til 150,00 kr. Børn under 12 år 50 kr. fra klokken 12,30. 
Af hensyn til restauratøren bedes I ved tilmeldingen oplyse hvor mange der ønsker at spise. 
Juleudvalget glæder sig til at byde velkommen til årets glade begivenhed i sejlklubbens dejlige klubhus. 
Vi håber på et rigtig stort fremmøde. 

På gensyn søndag den 6. December klokken 14. 


