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Web: www.lynetten.dk
Havnechef: Mie Roer Jensen 2073 0050
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Bestyrelse
Formand: Airo Bjarking 3131 9523
Sekretær: Klaus Sørensen 4018 6096
Kasserer: Ulrik Holt 9393 2909
Kapsejlads: Rahlf Nielsen 2126 4323
Havneudvalg: Jan Stenfatt 4025 8048
Klubhus: Mads Sønderskov 5362 8368
Aktivitetsudvalg: Claus Bendixen 4143 5451
Sejlerskole: Kristine Boesgaard 2072 7448
Junior: Henrik Sonne 6179 2997
Suppleant for 2 år: Finn Eriksen 4241 4746
Suppleant for 1 år: Søren Lykkeager 2614 0715
Kritiske revisorer: Jens Heilesen 1 år og Jørgen 
Beiter 2 år
Kritisk revisorsuppleant: Kirsten Schäffner
Statsautoriseret revisor: Thornton Grant
Klubmålere: Mattias Bodlund, 
mattias@oncotype.dk
Poul Levin, maalebrev@gmail.com

Lynettenyt
Redaktør: Michael Broberg Møller 91997496
jegelskersko@yahoo.dk
Forside: Verone Nabintu
Næste nummer af LynetteNyt udkommer den 22. 
Marts 2021
Deadline til LynetteNyt nr. 03 er den 15. Marts 
2021

Kære Lynetter

Vinteren har lagt sig over havnen.
Minus grader, sne, is og bassinerne er frosset til.

Men vi har også oplevet dage med blå himmel og en varm og 
insisterende sol.

Lyset fra solen rammer havnens is og sne på en måde som gør at hele 
havnen skinner lidt af forår, og vi kan glemme de grå dage for en kort 
stund. 

Et stort tak til Verone, Rikke og Carsten for de flotte billeder, der 
illustrerer vinterens flotte farver og lys. 

I denne udgave af bladet er der nyt fra Formanden og fra kontoret.

Corona spøger desværre stadig, så kontoret kommer til at håndtere
udleveringen af årsmærkerne på en anden måde i år.

Dette kan I læse mere om inde i bladet.

Husk af årsmærkerne skal være påsat jeres både inden den 1. Maj 
2021.

I ønskes fortsat god Februar og jeg håber at I alle går et smukt og
opmuntrende forår i møde.

MVH Michael Broberg Møller
Redaktør

Har I set farverne i havnen ?

mailto:maalebrev@gmail.com


UNDSKYLD

Vi er kede af at ca. 45 – 50 medlemmer har modtaget besigtigelsesrapporter, som indeholder en række fejl.

Undskyld.

I November 2020 fremgik det af LynetteNyt, at der blev iværksat et projekt, i daglig tale kaldet ” Døde Både. ”
Formålet med projektet er at sikre, at bådene i havnen er sødygtige og kan sejle ved egen kraft – enten med 
motor eller sejl.

Desværre er der opstået en række fejl og nogle har modtaget besigtigelsesrapporter som desværre ikke 
stemmer overens med det brev, som er bragt i LynetteNyt 2020.

Alle berørte skulle nu have modtaget en undskyldning i form af et brev fra gruppen ” Døde Både ” v/Sekretær 
Klaus Sørensen.

Brevene som Formanden og Næstformanden har underskrevet samt oplysningerne i LynetteNyt November 
2020 om sødygtighed efter §6 nr. 1. gælder.

Men tidsfristen for dialog er sat til den 1. Maj 2021.

Tak for jeres opringninger, skriftlige henvendelser og tilkendegivelser.
Uden disse var fejlene, deres karakter og betydningen for jer som modtagere ( medlemmer ) angiveligt ikke 
blevet synlige.

F. Bestyrelsen.
Airo Bjarking.
Formand for S/K Lynetten.

Formanden fortæller

Tekst : Airo Bjarking, Formand



Formanden fortæller

Tekst : Airo Bjarking, Formand

Hvor er vi nu?

Vi er der hvor vores akvædukt vinder indpas og ses som en mulighed. 
Rahlf og ” vores ” ingeniører har gjort et stort arbejde og hjælper stadig. 
Det gode at vi er ikke bare en modspiller men også en faglig dygtig modspiller overfor By og Havn.

Vi har været til dialogmøder med By og Havn, men vi er slet ikke inde i reelle forhandlinger endnu.
Vi holder fast på at vi ønsker en akvædukt med fri ind og udsejling for alle.

Vi har også drøftet broen og der er vi meget langt fra hinanden i forhold til tilkendegivelser. 
By og Havn vil måske åbne to gange mellem kl. 07.00 og 16.00 og vi udfordrer dem igen og igen med 
akvædukten.

Der er skrevet høringssvar både på miljøkonsekvensrapporten og anlægsloven. 
Hovedbudskabet der er også – AKVÆDUKT – fri ind og udsejling.

Vi har været i pressen med vores budskaber og har løbende kontakt med de politiske niveauer i såvel 
Borgerrepræsentationen og i Folketinget.

Vi er stadig i en dialogproces og det kan tage lang tid.

Der er mange forskellige stemmer i forhold til selve projektet Lynettholm, blandt andet er VVM 
(miljøkonsekvensrapporten og den måde den er fremlagt på dvs. som jorddeponi) sendt til EU med 
ønsket om at hele VVM processen går om. 
I vil høre nærmere når vi ved noget mere.

Vi har en delvis sunket båd ved bro 1 og der er tjek på den og det videre forløb. Den tages op når vejret 
tillader det.

Nu håber jeg at vi snart får åbnet op så vi kan mødes til en generalforsamling, luftet vores forskellige 
holdninger og få behandlet- forhåbentlig- en masse gode forslag.

Med en vinterlig hilsen fra en is fyldt havn - og tak til personalet og de medlemmer som tager et ekstra 
blik på bådene.

Foto : Rikke Brasgaard Silberbauer



Foto : Verone Nabintu



Kontoret fortæller

Tekst : Administrationen

Kære alle

Lidt om årsmærker 2021 :

I disse Coronatider er Klubhus Øst lukket ned og dermed også vores havnekontor - foreløbigt til 
28. Februar 2021.

Nogle spørger til udlevering af årsmærke.

Hvis man fremsender en kopi af gyldig ansvarsforsikring for sin båd til info@lynetten.dk,
kan man få tilsendt sit årsmærke – husk derfor modtager postadresse.

Deadline for påsætning af årsmærke er 1. Maj 2021.

Med venlig hilsen
Administrationen.

Foto : Carsten Olsen

Foto : Rikke Brasgaard Silberbauer
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Kontoret fortæller

Tekst : Administrationen

Fastbådplads 

En båd med fast plads skal i år have et gult årsmærke med pladsnummer, og som altid skal der også side et 
blåt metalskilt med medlemsnummer - det får man udleveret ved køb af bådpladsen.

Månedsligger

Er du månedsligger skal du have et gult årsmærke med medlemsnummer på. 

Trailerplads

Har du en trailerplads (1/4 april til 1/10) skal du have et gult metalskilt med 

medlemsnummer på båd og trailer, samt et gult årsmærke med 

trailerpladsnummer på trailer og båd. 



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

Kære alle

Hvor vi savner jer !

Nu må vi nærme os en åbning, og vi glæder os meget !

Tiden er blevet brugt på at gøre restauranten pænere, gulvene har fået sig en tur – og sikke flot 
det er blevet.
I kan godt glæde jer.
Vi har også malet baren, lofterne og lidt andre ting – så nu er vi klar til at åbne.

Vi er også gået i gang med det nye menukort, men til dette vil vi gerne have jeres input.
Så send endelig en mail med hvad I ønsker jer på menuen.
Forslag kan sendes til Kasper@couloir.dk

Pas godt på jer selv.
Kasper og Co.

Tekst : Kasper Nielsen, Restauratør

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