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Kære Lynetter

Pligt arbejde.
Lørdag den 19. September og Søndag den 20. September blev 
årets anden pligt arbejder weekend afholdt.

Cirka 20 glade medlemmer dukkede op begge dage til 
morgenmad, som blev serveret af MorgenMADamerne –
stort tak til dem for lækkert morgenmad.

Heinrich forklarede weekends opgaver og fik dem 
uddelegeret til medlemmerne.
Heinrich skal også have et kæmpe tak for weekendens 
arbejde og for at sørge for godt humør blandt pligt 
arbejderne.

Og et KÆMPE tak til medlemmerne som aflagde deres pligt 
timer – I har gjort et fantastisk stykke arbejde !

Der er nyt fra Havnechefen, fra Formanden og fra
Sejlerskoleformanden som også leder efter nye instruktører
til Sejlerskolen – er det mon dig ?

Husk stadig at spritte hænder, host i ærmet og hold afstand
til hinanden.

Og sidst men ikke mindst – hav et fantastisk efterår !

MVH Michael Broberg Møller
Redaktør

Farvel sommer – Hej efterår

mailto:maalebrev@gmail.com


Formanden fortæller

Tekst : Airo Bjarking, Formand

En antropolog og 
dokumentarist undersøger i 
øjeblikket, om han kan følge 
os i de næste par år og 
videregive vores historie til 
de næste generationer. 

Vi har i perioden fået 2x4 
minutter på landsdækkende 
TV.
Vi har været i 
landsdækkende radio i 4x2 
minutter.
Vi har været i lokalradioen i 
10 minutter, samt blevet 
nævnt i Politiken, Berlingske 
Tidende og i utallige 
rapporter.
Vores banner er set i mange 
havne.

Vi arbejder fortsat for at 
Bevare Margretheholms 
Havn ! 
. 

Mød Formanden.

Den 7. Oktober 2020 klokken 
17:00 – 19:00.

Vi mødes i og omkring 
Hyggeriet.

OG MED AFSTAND ! 



Formanden fortæller

Tekst : Airo Bjarking, Formand

Vi er i god dialog med By og Havn

Og I har alle fået referat fra vores sidste møde. Vi bliver ikke sagt op, vi bliver ikke flyttet men blækket er ikke tørt 
endnu!!!!

Hvorfor er vi det?

Vi ønsker fortsat at bevare Margretheholms Havn

Vi har holdt møde i følgegruppen til Lynetteholm. 

I følgegruppen sidder repræsentanter fra bydelsråd Christianshavn, Amager Øst og beboere fra de forskellige 
beboerforeninger på Margretheholms havn. Vi var vært. Vi fik de sidste informationer om Lynetteholm. 
Blandt andet at der kommer en høring primo november eller lidt senere. En høring som vi selvfølgelig er meget 
opmærksom på.

Hvorfor gør vi det?

Fordi det er vigtigt at indhente viden om projektet så vi alle kan følge med i hvad der sker men også for at stille 
opklarende spørgsmål, gøre vores perspektiver gældende. 

Vi arbejder med hjemmesiden.

Vi rydder op, laver ny struktur og mere tekst.
Desuden bliver betalingsmodulet for Kapsejlads og for Sejlerskolen det samme fra næste år. 

Hvorfor gør vi det?

Det gør vi fordi der trængte til en grundig storvask og fordi hjemmesiden er vores visitkort til omverdenen. 
Arbejdet fortsætter hen over vinteren.

En beskeden, vellidt havneassistent har sagt farvel.

Simon har valgt Svanemøllen til og sagt farvel til S/K Lynetten. 
VI bød Simon på morgenmad og farvel. Efter hans eget ønske blev det en lille sluttet 
kreds som deltog.
Hyggeriet viste sig igen som et fantastisk sted, snakken var god og et par taler med tak 
for hjælp, tør humor og et par gaver blev det også til.
Vi ønsker Simon tillykke med det nye job, som jo ikke er ukendt for ham, da han 
tidligere har slået sine folder i Svanemøllen.
Simon og hans viden som skibsbygger vil blive savnet på havnen.  

Endnu engang tak Simon.



Formanden fortæller

Tekst : Airo Bjarking, Formand

Ny samarbejdskontrakt

Vi har en række samarbejdspartnere og de har haft forskellige vilkår og vilkår som har 
været bedre end medlemmernes.
Vi har ryddet lidt op i det og fortsætter. 

Hvad betyder det?

Det betyder at firmaer, enkeltpersoner m.fl. som ønsker at benytte vores lokaler skal 
betale for det.
Udgangspunktet er at såfremt det er for os medlemmer og det er et arrangement i 
klubregi -er lokaler gratis. Det gælder for kurser, møder og arrangementer.
Er det et firma eller en enkeltperson som afholder det i eget regi så skal der betales 
samme som forpagteren i restauranten dvs. 1.500,- kr.

Medlemmer skal betale som hidtil til fester m.v. når det er privat.

Hvorfor gør vi det?

Fordi private firmaer har holdt møder, kurser, afholdt eksaminer m.v.  i eget regi, taget 
betaling for dette og med deltagere som ikke var medlemmer af klubben. Reelt har vi 
som medlemmer betalt  af klubkassen.

Der bliver nu skrevet kontrakt med de, der afholder kurser. 
Kontrakten skal justeres efterhånden som vi får erfaringer med den i praksis.

I skrivende stund er vi i gang med en ny Corona periode.

Vi passer på hinanden, vi holder afstand, vi spritter af og nyser i ærmet…

MEN vi gør noget mere.
Er der mange i lokalet finder vi et andet sted eller kommer igen senere.

Smitten breder sig med lynets hast ved forsamlinger, på offentlige steder og på toiletter 
m.v.

Vi hjælper hinanden

Der er sprit mange steder og husk lige det lille ekstra – tør håndtag og vandhaner af  med 
sprit når du forlader toilettet, Hyggerriet, Vester Søhus og alle de andre steder. 

OG SÅ FOREGÅR DER MANGE ANDRE TING

Pligtarbejde, oprydning på pladsen, krebsegilde, kapsejlads, juniorsejlads m.v.

OG SÅ ER DER DET DER BLIVER AFLYST
i denne CORONA TID

Aktivitetsudvalget prøver ihærdigt og hver gang spænder Corona ben hvilket vi også må forvente i efteråret.



Foto : Hilda Goos, pligt arbejde 19. og 20. September 2020



Havnechefen fortæller

Tekst : Mie Roer Jensen, Havnechef

Kære medlemmer

Så starter vinteroptagningen lige så langsomt.
Det har været en spændende sejlsæson som alt i alt har budt på mange udfordringer og ændringer i 
hvordan vi ” plejer ” at gøre tingene.

Og jeg må sige, at medarbejderne har gjort en stor indsats på at få det hele til at køre smurt, trods vi 
har kørt uden fuld bemanding i store dele af sæsonen.

Da smittespredningen nu er på vej op igen, vil jeg opfordre jer alle til at tage hensyn til vores ansatte, 
da vi er et lille og tæt hold.
Hvis en bliver syg så er sandsynligheden for at vi alle bliver det stor.

Vores havneassistent Simon har valgt at søge nye veje, og I vil derfor kunne møde et nyt ansigt blandt 
personalet snarest.
Vi ønsker Simon alt det bedste og ønsker ham god vind fremover.

Pligtarbejder weekend i November 2020 ( 21. og 22. November ) holder vi på nuværende tidspunkt fast 
i, men hvis Corona situationen forværres, ja så kan det komme på tale at vi aflyser.

Tak til alle jer der deltog i pligt arbejder weekenden sidste weekend.
Det var et formidabelt arbejde der blev lagt for dagen !
Junior afdelingens areal er nu færdigt, og der vil blive sat et udekøkken op.
Vestersøhus´s have fik en opgradering, der blev blandt andet nedgravet et dræn for at afhjælpe kæmpe 
vandpytter i haven.

Udvikling af booking system  til Østmolen i sommersæsonen

Som I alle ved så tager vi både op på Østmolen over sommeren.
Som udgangspunkt er reglen for brug af Østmolen over sommeren, at båden max. må stå der i 2 uger.

Vi er i gang med finde den bedst mulige måde for at administrere dette.
Derfor søger jeg en der er ferm til at udarbejde et evt. automatiseret logistik program til dette.
Et program der kan arbejde sammen med vores nuværende Excel booking program.
Det skal lige nævnes at dette er overgangen til et havneadministrerings system som vi vil få indenfor 
nærmere fremtid.

Så hvis der er nogen, der sidder inde med et godt forslag til dette – så er jeg meget lydhør.
I må meget gerne sende en mail til info@lynetten.dk

Til sidst, så tager vi både op til vinter opbevaring.
Og det betyder at vi meget hurtigt løber tør for parkeringspladser.
Så venligst husk at parkere hensynsfuldt når I er på havnen.
Når personalet kører med bådene på beddingsvognen, så kan vi så godt som intet se foran vognen.

Og husk : Sprit hænder, host i ærmet, og hold afstand.

Godt efterår til jer alle ! 

Bedste hilsner
Mie, Havnechef.

mailto:info@lynetten.dk


Havnechefen fortæller

Tekst : Mie Roer Jensen, Havnechef

Der vil være bådoptagning for vinteren 2020/21

I hverdage 8:00-16:00.

Og nedenstående lørdage vil det også være muligt at komme op

Lørdag 3. oktober.
Lørdag 17. oktober.
Lørdag 7. november.

Booking af vinteroptagning og plads på land skal ske ved at ringe til havnekontoret på telefon 
32575778, eller ved at komme forbi havnekontoret i egen høje person.

Vinter placering på land

I bedes være opmærksomme på følgende:
Så frem I placeres på A eller C pladserne skal I være søsat igen inden 1. maj 2021. Jf. havnereglementet 
§8. 
Hvis ikke det er jer muligt at nå denne deadline vil I blive flyttet til et andet sted på havnen efter den 
givne skæringsdato, og dette sker for egen regning.

Placeres I i en kørevej, så vil I blive tildelt dato og tidspunkt for søsætning, som ligger lige omkring 1. 
april 2021 hvor søsætningssæsonen starter. 
Årsagen til dette er, at kørevejene bliver brugt til at udnytte så meget plads som muligt, og kørevejene 
skal så tømmes først således at vi kan komme til de resterende både.

Hvis du har tvivl om hvad din placering på landarealet betyder mht. din søsætningstid så henvend dig 
på havnekontoret.

Trailerpladser

Trailerparkeringen på C pladsen fjernes den 1. Oktober. da trailerplads ejerne kun har ret til at benytte 
landpladsen på havnen i sejlsæsonen.

Parkering

Fra 1. Oktober vil vi sætte parkering forbudt skilte op på landpladserne. 
Dette skyldes at vi skal kunne komme til med beddingsvognen for at kunne sætte både af.

Både med mast på

De både der skal på land over vinteren med mast på er blevet bestemt og kontaktet. 
De kommer til at stå på A pladsen langs kørevejen.

Corona forholdsregler!

Smittetallet er endnu engang stigende, så husk at holde afstand til jeres ansatte under al 
bådhåndtering, da vi er et lille hold og derved bliver nødt til at lukke det hele ned i tilfælde af sygdom.



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. Enhvers skades udstrækning over 2. mio. kr. Tillægsforsikring kan tegnes på havnekontoret.
b. Anvisning af anhugningspunkter, under hensyntagen til udstyr som log, lod, drev, propel og lign.
c. Speciel 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 højtryksspuleren på sin plads i udstyrsskabet.
g. Efter afrensning på spulepladsen fejes risten ved bolværket ren, affaldet smides i affaldscontaineren, og kosten sættes på plads ved udstyrsskabet.
3) Løftet forudbetales og kvittering skal forevises kranpersonalet.
4) Overtrædelse af punkt 2 f & g kan medføre karantæne fra brug af kranen.
5) Uddybende information kan fås på havnekontoret.

Tekst : Mie Roer Jensen, Havnechef

Havnechefen fortæller



Foto : Martin Egede Colberg



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 God vind til Karina og Søren som er taget ud på sejler eventyr ! 

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


Sejlerskoleformanden fortæller
Nyt fra Sejlerskolen

Efter en noget lang og trist sommersæson uden sejlads – pga. Covid-19 – glæder vi os til komme i gang med at 
afvikle navigationskurser i løbet af efteråret og vinteren.

I den kommende sæson afvikler Sejlerskolen to kurser i duelighedsteori og igen i år har vi også indgået et 
samarbejde med yachtskipperskolen om at afvikle kurser af 3. og 1. grad.

De to kurser i duelighedsteori er allerede fuldt overtegnet – ja, det gik så hurtigt at vi ikke engang nåede at få 
det slået op i vores Facebookgruppe.
Så igen kan vi konstatere at efterspørgslen er stor !

Vi starter op med første hold den 22. Oktober 2020 – og vi glæder os til at komme i gang !

Vi åbner for tilmeldingen til de to andre kurser i starten af næste uge, og kurserne gennemføres hvis der ved 
kursusstart primo November er minimum 8 tilmeldte på hvert kursus.

Så går du med drømmen om at få udviklet dine navigationskundskaber, så er det nu at du skal holde dig til.
Se tilmelding på hjemmesiden www.lynetten.dk under Sejlerskolen.

Da vi ikke i år har kunne gennemføre praktisk sejlads, har vi allerede ved næste års sæsonstart et næsten fuldt 
hold.
Men vi kan godt tage flere ind – men det kræver at der er  flere friske medlemmer der kan hjælpe eleverne med 
at sejle.

Så går du med en instruktør i maven, så endelig ikke tøv med at kontakte os.
Gerne skriv en mail til sejlerskolen@lynetten.dk hvis du vil vide mere.

Vi ses på havnen ☺

Sejler hilsner Kristine, Sejlerskoleformand.

Tekst : Kristine Boesgaard, Sejlerskoleformand

http://www.lynetten.dk/
mailto:sejlerskolen@lynetten.dk


Sejlerskoleformanden fortæller

Tekst : Kristine Boesgaard, Sejlerskoleformand

Sejlerskolen søger instruktører

Pga. Covid-19 har vi ikke kunne gennemfører årets kursus i praktisk sejlads – men vi håber meget at 
situationen tillader at vi kan gennemføre det næste år!

I den forbindelse søger vi nu ekstra instruktører! 

Eleverne fra i år er overført til næste år – så hvis vi skal tage nye elever ind skal vi have flere instruktører.
Vi vil i Sejlerskolen selvfølgelig følge udviklingen af Covid-19 tæt og vil følge alle Sundhedsmyndighedernes 
retningslinjer 😊

Jeg håber der er nogle der ude der har en instruktør gemt i maven – så vi kan byde endnu flere nye sejlere 
velkommen i klubben!

Hvis du vil vide mere så tøv ikke med at kontakte mig på mail sejlerskolen@lynetten.dk eller telefon 
20727448 (træffes bedst hverdage mellem kl. 20-21)

Vi ses på havnen!

/Kristine 
Sejlerskoleformand



Foto : Hilda Goos, pligt arbejde 19. og 20. September 2020





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. 

Julemanden går i Corona tanker. Han er lidt 
bekymret for, om vi bliver for mange mennesker 
omkring juletræet. Så han har bedt os om ikke at 
opstille borde til andre end dem, der bestiller 
spisning.
Det vil sige, at der kun placeres stole i Bestikket.
For at få plads til så mange børn som muligt beder vi 
om, at man i år begrænser antallet af voksne pr. 
barn.
Tilmeldingslisterne er allerede lagt frem på kontoret.
Vi ses i December.

Julemanden og juleudvalget



Fantasea on the Oceans


