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Refshalevej 200, 1432 K 3257 5778
E-mail: info@lynetten.dk
Web: www.lynetten.dk
Havnechef: 2073 0050
Restaurant S/K Lynetten 3296 0055

Bestyrelse
Formand: Airo Bjarking 3131 9523
Sekretær: Claus Ørskov 5116 6690
Kasserer: Ulrik Holt 9393 2909
Kapsejlads: Rahlf Nielsen 2126 4323
Havneudvalg: Søren Riis 3027 6432
Klubhus: Ilse Jespersen 5362 8368
Aktivitetsudvalg: Leif Tvede 2929 1632
Sejlerskole: Bodil Vestergaard 2190 2553
Junior: Henrik Sonne 6179 2997
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: Anders Bruun
Næste nummer af LynetteNyt udkommer den 22. 
August 2021
Deadline til LynetteNyt nr. 07 er den 15. August 
2021

Kære Lynetter

Sommeren er her og havnen summer af liv.
Når man kigger ud på broerne kan man se flag fra Sverige, Tyskland, Holland
og andre lande – et syn vi ikke oplevede sidste sæson.

Sommeren er startet godt, men desværre også med triste nyheder.
Vi har sagt farvel og sendt to af vores medlemmer afsted på deres sidste
sejlads.
Thomas og Klaus – TAK for alt hvad I har gjort for havnen og os medlemmer.
I har om nogen udvist entusiasme, engagement og respekt for havnen og
fællesskabet.
I har udvist Lynetteånden – TAK.

I denne udgave af bladet er der blandt andet nyt fra Formanden og
Kapsejladsformanden.

Der er masser af billeder fra diverse arrangementer som er blevet afholdt –
blandt andet fik vi brændt Broheksen af.

Jeg ønsker jer alle en fantastisk sommer – med masser af sol og sejleventyr.

MVH Michael Broberg Møller
Redaktør

Sommer, sol og sejlads

Foto : Jesper Andersen

mailto:maalebrev@gmail.com


Formanden fortæller

Tekst : Airo Bjarking, Formand

S/K Lynettens nye æresmedlem er Poul Borchum

Poul har gennem tiderne ydet en stor indsats for såvel havn som klub.

Sejlererfaringen er stor og nydes nu i en mindre båd men vandet trækker stadig.

Med sit finurlige smil, imødekommenhed og fasthed ses Poul rundt om på havnen. 
Det sidste års tid i bil men tidligere i fuldt vigør såvel på broer som på land.

Tillykke Poul og velkommen som æresmedlem.



Formanden fortæller

Tekst : Airo Bjarking, Formand

OG Lynettekosten går til Svend Hillerup Hansen

Tillykke og tak for dit store arbejde, din hjælpende hånd og dit rolige sind.

Svend er nok mest kendt som den rolige mand som sejler ud i al slags vejr og vind.
Selv pressens opmærksomhed har han fået.

Nu får han velfortjent Lynettekosten  og lige lidt fra pressen:

Svend Hillerup Hansen er en sej herre, der startede sin sejlerkarriere med 
optimistjolle-sejlads i Nakskov i 1950'erne. 
Siden blev det til piratjolle-sejlads, hvorefter han har sejlet en masse typer både. 

I dag underviser han i praktisk sejlads på Sejlklubben Lynettens sejlerskole. 
Svend Hillerup Hansen er derfor en type der sejler, mens mange mere bekvemme 
sejlere foretrækker at blive i land. 





Foto : Jesper Hasseltoft Larsen



Formanden fortæller

Tekst : Airo Bjarking, Formand

Først og fremmest god sommer til jer alle

Rundt om på havnen er det talt om såvel nære som fjernere destinationer. 
Flere af jer deler videoer, laver gætte konkurrencer om havn, faciliteter, distance og meget andet.
Tak for det!

Vi har afholdt vores Generalforsamling senere end vi plejer. 
Vi kom godt i land med forslag og nye kræfter trådte til i en for klubben vanskelig situation. 
Referat af GF kommer i næste nummer.

Det betød også at Finn, Jan, Kristine og Claus Bendixen valgte at forlade bestyrelsen. 
Tak for det arbejde I har lagt i klubben det sidste næsten 1 ½ år.

Den nye bestyrelse forsøger at holde sommer,  selvom det er en hektisk tid vi er i.

Hvad er der i kalenderen?

Bestyrelsesmøde 11. August 2021
Møde med By og Havn i August

På vej

Høring om Østlig Ringvej
Høring om Metro

Kort orientering
Bestyrelsen var kort samlet Torsdag den 17.Juni 2021 til konstituering.
En enig bestyrelse arbejder fortsat for at bevare havnen med  fri ind og udsejling

På  det kommende bestyrelsesmøde i August kommer vi til at sætte fokus på vores arbejde 
ind i fremtiden.

Vi fik ikke diskuteret havnen og de udfordringer vi står overfor på GF og det skal vi have 
vendt sammen. 
Mere om det efter næste bestyrelsesmøde.

Fra 6. September 2021 og over vinteren vil bestyrelsesmøderne blive afholdt om 
mandagen.



Formanden fortæller

Tekst : Airo Bjarking, Formand

Velkommen Amalie

På grund af Hjarnes pludselige bortgang  stod vi og manglede en på kontoret.
Som I nok har bemærket har personalet og Ulrich været meget hjælpsomme i perioden. 
Nu er der kommet hjælp og  Amalie vil  passe skranken og telefonen.

VELKOMMEN AMALIE

Det har vist sig at kombinationen telefon og samtidig personlige henvendelser giver 
ventetider.

Ulrik og Heinrich, som har hjulpet i overgangsperioden, har kortlagt de udfordringer 
som denne kombination giver.

Gert m.fl. vil se på hvordan det kan løses i fremtiden, og så snart det er på plads, vil vi 
skrive ud til jer alle via LynetteInfo.

NY MAIL  - en hurtigere vej

Vil du i direkte kontakt med havnekontoret, så skal du for 
fremtiden skrive til :

havnekontor@lynetten.dk

mailto:havnekontor@lynetten.dk


Lynette Flotille 29. Maj 2021

Foto : Susanne Abkjær Thorsen
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Lynette Flotille 29. Maj 2021



Lynette Flotille 29. Maj 2021
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Mød bestyrelsen

Tekst : Bestyrelsesmedlemmerne

Bodil Vestergaard - Sejlerskoleformand

Jeg har sejlet i adskillige år og har haft båd i havnen siden år 2006.
Jeg sejler ind imellem med på en galease.
Jeg er netop gået på pension og er startet som sejler instruktør.

Rahlf Nielsen - Kapsejladsformand

Jeg har været medlem af klubben i mere end 30 år – er ivrig kap og 
tursejller – og har med den baggrund været Kapsejladsformand siden 
2007.
Jeg er pensioneret ingeniør.

Peter Lemb Nielsen

Jeg er kommet i havnen kort tid efter at den var færdigbygget.
Jeg har haft egen sejlbåd i havnen siden 2010.
Jeg har siden December 2020 arbejdet med akvædukten for at sikre fri 
ind – og udsejling til vores havn.

Søren Riis – Havn og pladsformand

Jeg er lektor på RUC, hvor jeg underviser i filosofi og videnskabsteori.
Jeg har sejlet som barn, og har senere sejlet i forskellige både.

Ulrik Holt - Kasserer

Jeg har været medlem af S/K Lynetten siden 2007, og været kasserer 
siden 2016.

Ilse Jespersen - Klubhusformand

Jeg har været i havnen i 10 år og har været aktiv i festudvalget og 
klubhusudvalget.

Leif Tvede - Aktivitetsformand

Jeg har været sejler i 32 år og har undervist i sejlads.
Jeg har også tidligere været med i bestyrelsen.

Airo Bjarking - Formand

Jeg er til daglig lektor i socialt arbejde.
Jeg har været i havnen siden 1986.
Jeg har en lang historie i havnen, og et stærkt hjerte for fællesskabet.

Henrik Sonne – Juniorformand

Jeg var for første gang i havnen tilbage i 1990 i 2 år.
Jeg kom tilbage til klubben for 8 år siden og blev en del af juniorklubben.
Jeg har fungeret som Juniorformand de seneste 4 år.

Claus Ørskov – Sekretær

Jeg har haft båd i havnen de sidste 4 år, og har sejler erfaring som 
jollesejler som ung.
Jeg sejler nu i en LM27.
Jeg er engageret i at bevare klubbens ånd og at sikre fri ind – og 
udsejling.



Mød bestyrelsen

Bodil Vestergaard Rahlf Nielsen Peder Lemb Nielsen Søren Riis Ulrik Holt 

Ilse Jespersen Leif Tvede Airo Bjarking Henrik Sonne Claus Ørskov



Foto : Benny Espenhain

Øresund sammen – hver for sig 12. Juni 2021



Kapsejladsformanden fortæller

Tekst : Rahlf Nielsen, Kapsejladsformand

Amagercup 2021

Så er der igen åbnet op for større kapsejladser, så vi afholdt Amagercup Søndag den 13. Juni – i samarbejde med 

Sundby Sejlforening.

En op/ned bane nord for Flakfortet for DH både og en bane lidt øst for Trekronerfortet for klassebåde = 

Spækhuggere. 9 til meldte DH både, fra L23 til Luffe 40 - og 14 spækhuggere.

På DH banen startede dagen med udfordringer på Dommerbåden, idet 12V/230V inverteren stod af. Det betød, at 

vi ikke kunne puste vore 2 mærkebøjer op. Heldigvis var der en fodpumpe på gummibåden, så med den lykkedes 

det at gøre bøjerne klar, så vi kunne starte sejladsen med en halv times forsinkelse.

Vinden var frisk – 8 til 12 s/m – så en tur 3 gange rundt blev gennemført på under en time. 

Den kraftige vind og sø gjorde, at en mærkebøje rev sig løs. Det lykkedes RIB besætningen at få fat i bøjen igen og 

få den lagt på plads.

På DH banen kæmpede BB 10 meteren, Justisia IV og Matcher 31 Choma om 1. pladsen. Justisia IV vandt alle 3 

sejladser, men desværre havde de en tyvstart i 1. sejlads, hvilket betød, at Chroma, med Anders Dylov løb af med 

den samlede sejr.

På spækhuggerbanen blev der gennemført 4 sejladser. Der var tæt løb om 1. pladsen idet Spækhugger Gurli 3.0 

med Christian Carlsen Mohr og BotenEmma med Simon Østergaard Jensen begge sluttede med 5 point. Med da 

Christian Carlsen Mohr havde flest 1. pladser fik han den samlede 1. plads.

Vi sluttede af med præmieoverrækkelse og moleøl sponseret af Restaurant Lynetten.

En frisk dag på vandet både for sejlere ag besætninger på dommerbåde og RIBs.

Kapsejladsudvalget.



Broheksen bliver brændt af



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

Ladywalk – 30. Maj 2021

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