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Kære Lynetter

Har I lagt mærke til hvordan det begynder at spire og blomstre rundt 
omkring i havnen ?

Rundt omkring på pladserne, ved klubhusene, ved landfæstet begynder
forskellige forårs blomster og farver at dukke op.

Tak til Verone for de fine billeder af vores blomstrende havn som er i denne 
udgave af LynetteNyt.

I denne udgave af bladet er der blandt andet nyt fra Formanden, kontoret, 
Aktivitets udvalgsformanden og Junior afdelingen.

Der er også mulighed for at hilse på vores nye Havnechef – velkommen Gert.

Kasper og Co. har fået lov at åbne igen – velkommen tilbage ☺
Ligeså glade som Kasper og hans team er, ligeså glade er jeg sikker på at
mange i havnen er.

Med ønsket om et rigtigt godt forår og god sejler sæson til jer alle.

MVH Michael Broberg Møller
Redaktør

Dufter det ikke lidt af forår ?

Foto : Jesper Andersen

Kære medlemmer

Der er alt for mange medlemmer hvis både der ikke ligger på 
deres faste pladser.

Det er et voksende problem for de både der nu søsættes, da 
deres plads er optaget af andre.

Derfor har Bestyrelsen nu besluttet, at medlemmer hvis båd 
ligger på en anden plads end ens egen efter den 1. maj 2021,
bliver opkrævet månedslejegebyr på kr. 1.790, pr. påbegyndt 
måned.

Dette gælder dog selvfølgelig ikke både, der ikke kan komme 
på egen plads fordi den er optaget !

Bestyrelsen

mailto:maalebrev@gmail.com


En hilsen fra vores nye 
Havnechef

Tekst : Gert Lindberg, Havnechef

Hej alle medlemmer af Sejlklubben Lynetten - Margretheholms havn.

Jeg glæder mig meget til at begynde på mit nye job som Havnechef d. 3. Maj 2021.

Det er et ønskejob at arbejde på Lynetten, og at hjælpe alle medlemmer med at få 
en god start på sejlersæson 2021, nu hvor bådene er på vej i vandet.

Min faglige baggrund gennem tid, uddannet elektriker, salgsingeniør, 
kontraktkonsulent/daglig leder, faglærer/facilitator.

Jeg er 51 år gammel og bor med min hustru Lisa og 2 store børn Nina og Erik i 
Kastrup. 

Jeg har altid været til det maritime miljø. 
Jeg har dykket på mange vrag i de danske farvande. 
Min fritid nyder jeg med min familie og venner. 

Når vi har fri – er vi på vandet i vores båd. 
Ofte er turen gået til Bornholm. 
Jeg har haft båd siden jeg var 12 år og er født i Snogebæk, et gl. fiskerleje på 
Bornholm.

VI ses på havnen. :0)
Havnechefen Gert



Formanden fortæller

Tekst : Airo Bjarking, Formand

Den 7. April 2021 indløb en meget trist nyhed. 

Et meget afholdt medlem Roman Kaczmarek var afgået 
ved døden.

Roman med medlemsnummer 333 stod bag kameralinsen 
når der var aktiviteter i klubben.

Han var ikke kun den aktive bag linsen. 

På land gav han gode råd om pleje af båden, tog sig tid til 
en snak og altid venlig og imødekommende.

Jeg ved vi er mange som vil savne ham – det bliver tomt.

Æret være hans minde.



Formanden fortæller

Tekst : Airo Bjarking, Formand

Vi har modtaget en invitation til dette arrangement.

Vi forsøger at koble os på arrangementet.

Vores havn og den problematik vi har er ikke den eneste. Mange havne 
rundt om i Danmark oplever det vi er igennem aktuelt.

Det handler om at sløjfe bådpladser, flytte mindre havne, øge vand og 
land lejen, bygge tæt ned ved kajkanten, give vanskelige sejlforhold og 
meget mere.

Kig også i vores plan for sommerens aktiviteter.

Husk om det er 1. Maj eller Grundlovsdag at gøre opmærksom på vores 
havn – jo flere der ved noget des længere kommer vi ud med vores 
budskab.

– en akvædukt –
fri ind og udsejling 

af Margretheholms Havn
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Debat

Tekst : Airo Bjarking, Formand

Vi bringer i dette nummer et indlæg som I kan læse på næste side.

Vi har trukket indlægget et nummer fordi vi gerne ville diskutere hvordan vi egentlig stiller os omkring indlæg.
Vi har været igennem flere årgange af LynetteNyt og kan se at det ikke er traditionen, at LynetteNyt indeholder 
diskussioner som det blandt andet ses på Facebook.

Vores gode flittige redaktør ville gerne have indlægget diskuteret, ikke i indhold, men form – Tak for det Michael.
Som bestyrelse støtter vi fuldt og helt op om redaktørens linje.

Er indlægget en klage eller ej – det beror på den der læser. Er klager noget vi skal feje ind under gulvtæppet – NEJ.

Enhver udtalelse, enhver klage, ethvert udsagn gør os klogere og giver mulighed for at forandre.
Vi kan ikke løse problemerne med manglende bådepladser og det er vigtigt at vi står fast på, at vi alle arbejder for at:

Bevare vores Klub og Havn, Margretheholms havn med fri ind og udsejling 

Tak til debattøren, tak til redaktøren og mød gerne op til:
Mød Formanden den 4. maj 2021 klokken 17.00 – 19.00 ved Vester Søhus



Læserbrev fra et medlem

Tekst : Kenny Thillemann

Kære (med)medlem af S/K Lynetten og Formand for bestyrelsen.

Nu må jeg tage bladet fra munden, og udtrykke min undren og fortvivlelse. 
Hvis I går og tror, vi bliver ledet af en formand og en velfungerende bestyrelse. Altså alle jer der ikke lige kan følge med i Formandens opslag på egen, eller Lynettens side. Ja, så må jeg bare sige, at det endeligt gik op for 
mig ved “Mød formanden” på terrassen tirsdag 16/3, at det gør vi IKKE!
Vores formand har fuldstændigt parkeret 6 af bestyrelsens 9 medlemmer, og det værste er, at Formanden ikke engang benægter det. Direkte adspurgt, mener Formanden det er helt ok, og fremkommer med endnu 
engang, at det er fordi de 6 vil noget andet. Nemlig flytte vores havn til Prøvestenen.
Det er sgu for groft!
Som det fremgår, adskillige gange, i svaret på sidste påstand fra Formanden, vil de 6 nøjagtigt det samme: “Bevare vores havn som den er” med fri ind og udsejling. At de også ønsker, at undersøge ALLE muligheder for 
vores havn, I det tilfælde (Må Gud forbyde det!) at vi står tilbage med en havn, hvor mange af os ikke kan være her, er og bliver rettidig omhu. De kæmper for hele klubben i modsætning til vores Formand, som kunne 
bekræfte at hun stadig stod ved, at vi kunne leve med en klapbro. (Som nævnt i en TV udsendelse.) også selvom det betyder, at mange af os (de fleste med mast og store motorbåde) ikke vil kunne bruge havnen.
Så når vores formand mener “Bevare havnen” er det åbenbart for enhver pris og helt bogstaveligt. Men at hun samtidig er klar til at aflive S/K Lynetten, kom som et stort chok for mig. Formanden mener seriøst at os 
med master, som ikke kan leve med en klapbro. Vi kan bare flytte et andet sted hen. 
I min verden har Formanden ikke bare “kuppet” bestyrelsen men hele klubben. 
Jeg forestillede mig, at når vi fik en så politisk engageret formand, så fik vi også ordentlighed og demokrati. Men vi får fake news! åbenbart for at retfærdiggøre at “tage sagen i egen hånd” og lede vores klub. (Hvor er 
de to sidste bestyrelsesmedlemmer henne?)
Formanden fortalte, at hendes bagland råder hende, men ikke hvem hendes bagland er. Det er i hvert fald IKKE dem, det burde være. Nemlig hendes bestyrelse.
Det tætteste vi kom på et navn på “en af dem i bestyrelsen”, som vil flytte på Prøvestenen. Ja det blev så Søren, som I måske husker som formand i den forrige bestyrelse....
Jeg håber lige som ALLE andre at vi ender med en havn, hvor vi kan være allesammen. Forblive den havn vi er i dag, og selvfølgelig allerhelst her.
Indtil da, vil jeg opfordre vores formand til at tage alle i sin bestyrelse alvorligt. Der er for meget på spil, til at du “alene”, skal afgøre vores fremtid.

En bestyrelsesformands fornemmeste opgave vil altid være, at benytte hele bestyrelsens kompentencer, og arbejde som et team. Være ansigtet udadtil, og altid huske, at formanden ALDRIG er mere end bestyrelsen.
Jeg bliver rasende når du påstår, at de mennesker som “vil noget andet” ALLE er medlemmer, som bruger ufatteligt meget tid på frivilligt arbejde i vores klub. Jeg vil blot nævne Sejlerskole, delebåde, juniorafdeling, 
mentorordninger osv. Det er simpelthen under lavmålet. 

Min opfordring til dig - tag din bestyrelsespost alvorligt eller træk dig

Vi fortjener bedre end det her.

Medlem 6414
Kenny Thillemann



Kontoret fortæller

Tekst : Administrationen

En stor tak til alle klubbens medlemmer, som har udvist stor forståelse for den situation havnekontoret har stået i
uden havnechef, den tragiske bortgang af vores kollega på kontoret og opstart på sæsonen 2021.

Alle medlemmer har rettet ind og det ser ud til at Maj pladserne bliver tømt i år. (Det er jeres egen fortjeneste)

Vi vil også gerne sende en tak til Ulrik Holt (vores kasserer i klubben) Og Rahlf Nielsen (Bestyrelsen) som har 
dækket os ind og lagt deres beskyttende vinger over os… Tak.

Vi glæder os til at tage imod vores nye havnechef 3. Maj 2021.

De bedste ønsker for en dejlig sejlsæson 2021

Fra Havneassistenterne
Peter ”Smidt”, Lennart, Heinrich og Vivi❤

Husk kun et medlem på kontoret af gangen, god afstand til hinanden når I venter udenfor 
kontoret, husk mundbind og sprit hænderne af inden I går ind.



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

Vaskeriet

Vaskeriet skal have sig en opfriskning, og er derfor 
lukket i dagene 26. – 30. April 2021.

Vi håber på jeres forståelse og vi glæder os til at 
åbne op igen for et nymalet og opfrisket vaskerum.

MVH Klubhusudvalget

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


Stander op

Tekst : Airo Bjarking, Formand

Stander op – Formandens ord

Vi stævner nu ud mod en ny sejlsæson med mod på såvel nye som gamle steder. 
Horisonten er lige der, hvor vi ser den og vores forestilling om verdenshave, det frie liv får lov til at blomstre sammen med alle de forårsbebudere som findes rundt på havnen.

Vi står på mange måder i en spændende situation, som rummer mange udfordringer. Der er fuld turbo på akvædukten og vi henter inspiration fra Holland og laver lobbyisme hvor vi kan.

Samtidig med forårsoptimismen og et ønske om at Corona kunne forsvinde lige så hurtigt som den kom, - er der også usikkerhed.

Denne usikkerhed giver nogle gange lidt krap sø og krusninger. Når vi bliver usikre søger vi oftest mod det sikre eller det vi tror der er det sikre for os selv. Når dette sker, er der også nogle der tager 
sagen i egen hånd, det må vi forstå og anerkende. 

Diskussioner på Facebook og på havnen om at kaste fortøjningerne og sejle mod syd kan forekomme som en enkel og nem løsning.
I det øjeblik ordene udtales smager de af nyhed, gå på mod og forandring. Når ordene flyver i luften, får de en række konsekvenser for fællesskabet.

Vi ved alle, at det som skipper er nødvendigt at holde kursen, stå fast og ikke lade bølgerne kaste alle omkuld og bare lade skibet gå ned. 

Sådan er det også med vores havn, vi må kravle op i udkigstornet, se på hvem er omkring os, vi må analysere situationer og foretage nye træk som lader os bestemme kursen – ikke mod nye sydlige 
positioner, men lige her – Margretheholms Havn.

Lad os udbringe et længe leve for vores havn og klub og i fællesskab arbejde for en fortsat fast position lige her med en akvædukt.

God vind, god sommer og vel mødt til lands og på vandet.
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Aktivitetsudvalget og festudvalget sætter alle sejl til

Tekst : Claus Bendixen, Aktivitetsformand

Sæsonen 2021

De to udvalg er nu vågnet af vinterhi eller måske snarere Corona-hi, for det er længe siden vi har arrangeret en 
fest eller en af de aktiviteter, som traditionelt hører sig til i vores S/K Lynetten.

Covid19 er stadig den altoverskyggende planlægger, og vore aktiviteter vil blive rådført med og reguleret af denne 
strenge partner. Vi følger tæt restriktioner og anbefalinger fra Sundhedsmyndigheder og agerer derefter.

Aktivitets- og festudvalgets helt overordnede agenda dette forår er at skabe rammerne for medlemmernes aktive 
og synlige deltagelse i kampen for bevarelsen af vore vilkår som sejlklub. Planerne for Lynetteholmen udfordrer os 
på alle parametre, og med udgangen af forårsmånederne bliver efter alle solemærker at dømme de afgørende 
underskrifter sat til tørre på anlægsloven.

Det er derfor af stor betydning, at alle medlemmer støtter op om sejlklubbens anstrengelser for at blive hørt: ”Vi 
er ikke alene”.

Medlemmerne kan naturligvis have forskellige holdninger til Lynetteholmen i sin helhed. Bestyrelsen arbejder 
fortsat på få rettet fokus på de negative konsekvenser projektet kan få for vores klub, Margretheholm Havn og for 
hele fritidssejladsen i København. Det er nu også op til jer som medlemmer at få den brede offentligheds 
opmærksomhed rettet mod vores udfordringer.

Derfor appellerer vi stærkt til opbakning og massiv deltagelse i nedenstående aktiviteter, til støtte for parolen :

Fri ud- og indsejling af Margretheholm Havn.



Aktivitetsudvalget og festudvalget sætter alle sejl til

Tekst : Claus Bendixen, Aktivitetsformand

Lørdag 29. Maj 2021 – Aktionssejlads til Knippelsbro – som er det nærmeste vi kan komme til Folketinget

Vi samles til en aktionssejlads med samlet afgang fra Margretheholm Havn – en appel afleveres til Folketinget – retursejlads til vores havn.

Syd for Nordre Toldbod må ikke føres sejl, men ALLE opfordres til at deltage. Netop klapbroen Knippelsbro vil for alle sejlskibe være en helt konkret virkeliggørelse af vores fremtidige permanente udfordring, hvis en 
klapbro bliver en realitet. 

Vi håber at slutte af med et mindre arrangement omkring drikkevarer og et par pølser ved Klubhuset.

Detaljeret program følger, men reserver allerede nu datoen 

Lørdag 12. juni – S/K Lynetten er tilmeldt arrangementet

”Øresund sammen – hver for sig” 

Sidste års sejlads til Ankerbøje 1 og retur gentages. Mange sejlklubber fra Helsingør til Køge er tilmeldt. Kan I huske det fra sidste år. Det var et fantastisk syn, og vi var virkelig mange. Vores klub var ekstra synlig, for med 
vores standere, bannere og beachflag markerede vi vigtigheden af at bevare vores havn! Vi gør det igen. Sejlads 12.00 – 14.00.

Deltagelse er gratis, men I opfordres til evt. at sende et bidrag til Dansk Søredningstjeneste via dette link:

https://dk.betternow.org/en/fundraisers/oresund-sammen-2021-hver-for-sig

Vi sender materiale om vores klubs vanskelige situation til vores nærmeste naboklubber og appellerer til deres støtte.

Efter sejladsen forsøger vi også denne dag at etablere en fælles klubaktivitet ved Klubhuset.

Detaljeret program følger, men reserver alllerede nu datoen 

https://dk.betternow.org/en/fundraisers/oresund-sammen-2021-hver-for-sig


Aktivitetsudvalget og festudvalget sætter alle sejl til

Tekst : Claus Bendixen, Aktivitetsformand

Onsdag 23. juni - Sankt Hansaften - arrangement

Festudvalget mødes i næste uge og går fluks i gang med at arrangere.

Nogle meget aktive festudvalgs-herrer er i gang med at bygge en fantastisk flåde, som skal indvies, søsættes og bruges til Skt. Hans ”som i gamle dage”.

Det foregår i bassinet udenfor Østmolen med båltale af hemmelig gæst, midsommervisen, snobrød, grill og hygge. Vi håber, at mange møder op.

Et program for aftenen udsendes senere - glæd dig.

“Åben Havn” og meget meget mere den 26. juni

Vi indbyder om dagen christianshavnere, øvrige naboer samt politikere til at besøge os. Forskellige aktiviteter arrangeres for medlemmer og gæster.

Mon ikke vi kan se frem til, at corona-restriktionerne til denne tid vil muliggøre rammerne for en længe ventet fest om aftenen – en begivenhed som vi i erindringen vil kunne medbringe på sommertogterne efter eget 
valg. Vi ved allerede nu, at træskibene vil besøge os denne dag, men der kommer flere overraskelser.

Program offentliggøres senere, men reserver allerede nu dagen.

Gælder alle begivenheder

Vi får i en betydelig mængde produceret diverse vimpler og andre opmærksomhedsskabende materiale, der kan fastgøres på vores både og være fremmende for vores sag.

Vi opfordrer til at bruge disse materialer - ikke mindst ved sejladserne i vores nærområde.   

Vi har søgt Christianshavns Lokalråd om støtte til Aktionssejlads 29. maj, Åben Havn 26. juni, til produktion af opmærksomhedsskabende materialer samt annoncering.

Hilda Goos og Claus Bendixen
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Juniorformanden fortæller

Tekst : Henrik Sonne, Juniorformand

Nyt juniorhold for de mindste

Et nyt juniorhold for de mindste bliver søsat. Det nye juniorhold - skrubberne - er for børn i alderen 5-8 år. Formålet med holdet er at give de mindste smag for sejlerlivet gennem sjove aktiviteter omkring vandet.

Dermed bliver S/K Lynetten en af de eneste sejlklubber i landet med et tilbud til de helt små.

Ansvarlig træner og holdleder for det nye hold, Anina Kjeldsen ser frem til at opstarten:

”Vi glæder os meget til at få de yngste motiveret og forberedt til sejlerlivet. De små kan se frem til masser af aktiviteter i og omkring havnen. Der er mange, både hyggelige, spændende og lærerige ideer i støbeskeen,

bl.a. maritime forhindringsløb på land, jollekendskab og vandlege med aspekter af basal sikkerhedslære, krabbefiskeri, fis og knob, læren om vinden, vejret og skyer - og udflugter til fx Ungdomsøen,” siger Anina

Kjeldsen.

“Det har længe været et ønske, at kunne give de yngste smag for sejlerlivet, endnu før de er klar til at hoppe i optimistjollen selv. Da Initiativet allerede har fået stor opbakning og flere forældre i klubben vist interesse,

har vi også brug for en assisterende hjælpetræner - Jeg håber, derfor at der kan findes en forældre eller andet medlem, som kunne tænke sig at hjælpe mig på holdet, allerede fra opstart,” siger Anina Kjeldsen.

Der er endnu ikke fastlagt en konkret dato, men forventet opstart er Juni 2021. Anina opfordrer alle medlemmer med interesserede børn, til at henvende hurtigst muligt, hvis de gerne vil med på det nye juniorhold.

Henvendelse ved interesse for både hjælpetræner og interesserede børn, sker til juniorformanden Henrik Sonne på e-mail: junior@lynetten.dk. Spørgsmål kan rettes telefonisk på: 61 79 29 97.

Informationer om andre hold i juniorklubben

Juniorklubbens øvrige hold træner ligesom sidste år mandage (øvede og jollehold) og onsdage (nybegyndere) fra kl. 17:30, hvor deltagere skal møde omklædte klar til at gøre jollerne klar. Holdene mødes første gang

henholdsvis den 3. maj og 5. maj. Hvis man deltager på jolleholdet, kan man både bruge egne joller eller klubbens joller.

mailto:junior@lynetten.dk


En hilsen fra Kasper og Co.

Tekst : Kasper Nielsen, Restauratør

Og vi åbner igen ☺

Onsdag den 21. April 2021 åbner vi dørene igen !
Og det glæder os meget – for vi har savnet jer.

Der er kommet nyt menukort, med en masse klassikere som vi ved at I kan lide.

Og lige en lille bøn ; husk nu på at det ikke er os der har fundet på retningslinjerne.
Der er ingen grund til at skælde os ud eller diskutere retningslinjerne – de er som de er.

Vi glæder os til at vise jer alle de ting der er sket i restauranten mens der har været lukket.
Mine fantastiske medarbejdere har givet den gas, og der er blevet lavet en masse.

Der er blevet malet toiletter.
Der er blevet malet vægge.
Der er blevet malet lofter i køkkenet og i baren.
Der er blevet ordnet gulve på 1. sal – tak til klubben for dette.
Der er kommet nye borde – igen stort tak til klubben.
Der er blevet malet bænke udenfor og terrasse gulvet er blevet olieret.
Der er blevet ordnet udendørs borde – tak til vores fantastiske havnepersonale.
Der er blevet malet bar.
Der er kommet nye gardiner.
Der er kommet nye garderobe stativer.

Og en masse masse mere ☺

Vi glæder os til at byde jer velkommen.

Med ønsket om et glædeligt forår til jer alle.
Kasper og Co.

Foto : Verone Nabintu
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