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Kære Lynetter

SÅ ser det endelig ud til at kunne lykkes – Generalforsamling !
Den bliver afholdt den 10. Juni 2021 kl. 19:00.
Husk at tilmelde jer via hjemmesiden www.lynetten.dk

Lørdag den 22. Maj blev der afholdt det første Ren Dag arrangement i 
havnen.
Masser af frivillige dukkede op til morgenmad og fik derefter uddelegeret 
deres opgaver.
Klubhusene, toiletterne og haverne fik sig en ordentlig skrubber og 
oprydning.
Denne skønne og hyggelige dag sluttede af med suppe og pølser på 
grillpladsen.

Et kæmpe stort tak til alle der mødte op og bakkede op omkring dette 
fantastiske arrangement.

I denne udgave af bladet er der nyt fra Formanden, Havnechefen og 
Aktivitetsudvalget som inviterer til de forskellige sommer arrangementer i 
havnen.

Husk at der er Lynette Flotille den 29. Maj 2021.

Jeg håber at I alle får en god, lang og varm sommer

MVH Michael Broberg Møller
Redaktør

Generalforsamling 2021

GENERALFORSAMLINGEN AFHOLDES 
10. Juni 2021 klokken 19.00

Se Lynette Info
og www.lynetten.dk

Mød Formanden 
Onsdag den 2. Juni 2021

i corona light udgave
klokken 17.00 ud for Hyggeriet

mailto:maalebrev@gmail.com
http://www.lynetten.dk/
http://www.lynetten.dk/
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Formanden fortæller

Tekst : Airo Bjarking, Formand 

Lige en opdatering til alle medlemmer

Når I læser bladet er vi enten inde på Christiansborg eller har lige været der.

Vi er stolte af vores rapport om akvædukten som vi har fået udarbejdet af Wittenveen + Bos.
Rapporten fortæller at en akvædukt kan bygges for 195 millioner kr. 
Se mere på www.lynetten.dk

Vi gør alt hvad vi kan for at få den frem og den er på Transportministerens bord allerede.

Havnen skal ikke lukke sommeren 2022 som det fremgår af COWIS notat, men jf. Hans Vasehus i kortere 
perioder max. 14 dage sammenlagt og tilrettelagt sammen med os, så det generer os mindst muligt.

Vi har nu åbninger 10-12-14 samt mellem 16.00 og 7.00 på hverdage og fra 16.00 Fredag til Mandag morgen 
klokken  07:00 (i sommerperioden)

DET ER IKKE GODT NOK 
VI KÆMPER FOR AKVÆDUKTEN

EN STOR TAK TIL PEDER OG TORSTEN SOM HAR HJULPET MED AKVÆDUKTEN 

http://www.lynetten.dk/


PÅ TINGET 
for 

KLUBBEN

TEAMS over landegrænser – Lynetten Havneakvædukt, i ny udgave, ser dagens lys
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Havnechefen fortæller

Tekst : Gert Lindberg, Havnechef

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.

Kære medlemmer af S/K Lynetten

Nu nærmer sejl sæsonen sig, og med den vil I besøge andre havne, og Margretheholms Havn vil modtage sejlere 

som ikke er kendte.

Derfor opfordrer jeg jer til at sørge for jeres båd er korrekt opmærket med kaldenavn og hjemhavn.

Jeg har vedhæftet havnereglement for Margretheholms havn.

§ 9

Punkt 8. Fartøjet skal være tydeligt mærket på skroget med fartøjets navn og Margretheholms Havn eller 

København samt evt. S/K Lynetten

Punkt 9. Føre klubbens stander 

Punkt 10. Være forsynet med gyldigt årsmærke senest 1. maj. (1.juni 2021) Herefter tilkommer et gebyr.

Gældende havnereglement fra 24.03.2021 Københavns havn. Identifikation.

§ 22. Fritidsfartøjer forsynet med motor og/eller sejl skal være forsynet med navn og hjemmehavn, eller andet 

identifikationsmærke, af minimum 50 mm. i højden, og skal være placeret på et synligt sted, så fartøjet kan 

identificeres fra land.

Når I nu har været ude og lufte skibet, så venligst indfind jer på jeres egen bådplads her i Margretheholms Havn.

Der er meget administrativt arbejde i at finde ud af hvilke havnepladser der er taget, og hvem der betaler korrekt.

Gert, Havnechef



MorgenMADamerne
Vil du udvide dit CV ?

Så bliv MorgenMADame hos os ☺

Vi kan tilbyde :

• Glade dejlige kunder.
• Nye venner.
• Kendskab til servering ( vi lærer dig op. )
• Ingen løn.
• At blive en aktiv del af havnen.
…Og du bestemmer selv dine arbejdstimer.

Vi forventer at du :

• Er medlem af vores dejlige sejlklub Lynetten.
• Måske har en bil og kan hente morgenbrød en gang imellem.

Vi kan kontaktes på telefon :
Hilda 40923821.

De kærligste hilsner fra MorgenMADamerne

Tekst : MorgenMADamerne



Ren Dag 22. Maj 2021

Foto : Susanne Abkjær Thorsen, Hilda Goos



Foto : Klaus Sørensen

Restaurant Lynetten

Arrangementer 2021

Sankt Hans
23. Juni 2021.

Lækker, midsommerinspireret 3 – retters.
DKK. 299 :-

BBQ Night
10. 17. og 24. Juli 2021.

All you can eat i spareribs, pølser og andre grilllækkerier.
DKK. 250 :-

Mortens Aften
10. November 2021.

Lækker 4 – retters menu med and og andet godt.
DKK. 350:-

Nytårsaften
31. December 2021.

4 retters take – away DKK. 375 :-
3 retters take – away DKK. 295 :-

Vi glæder os til at se jer ☺

Tekst : Kasper Nielsen, Restauratør



Lynette Flotille 29. Maj 2021

Tekst : Claus Bendixen, Aktivitetsformand

Lad os stå sammen og vise vi er en del af KøbenHavn

Lad os stå sammen og vise, at vi er en sejlklub, der ved anlæggelse af Lynetteholmen kommer i alvorlige problemer.

Vi vil derfor gennemføre en Lynette Flotille med afgang fra Lynetten Lørdag den 29. Maj.

Her er muligheden for at medlemmerne kan vise Københavnerne og hinanden, at vi står bag vores sejlklub og kræver fri ind- og udsejling for sejladsen i Margretheholm Havn.

Program:

08.30 - 10.30 MorgenMADamerne indbyder til gratis morgenbord ved Hyggeriet.

Salg af windbreakers med slogans. Pris pr stk: kr 50. Fastgør den synligt til dit fartøj og spred budskabet hvor end du er hele sommeren. Betal med MobilePay.

Afgang fra vores havn kl. 11.30
Vi sejler ind til By og Havns Hovedkvarter ved Toldboden og afleverer en depeche med budskabet om at en klapbro forhindrer vores frie ind- og udsejling af vores Havn.
Vi sejler alle til Inderhavnsbroen, mens de masteløse både kan fortsætte til Knippelsbro, som symbol på den situation vi kommer i, med en bro, der kun åbnes efter anvisninger.
Vi afleverer desuden 2 depecher til 2 Cykelbude fra vores sejlklub, der afleverer budskaber til Borgerrepræsentationen og Folketinget.

En del af vores både vil derefter sejle ind i Christianhavns kanal med musikbåd og hvor vi i øvrigt vil skabe opmærksomhed om vores situation og vigtigheden af at bevare vores havn med fri ind- og udsejling.

Tilbage på havnen mødes vi til en øl (20 kr. pr stk.) og en grillpølse (10 kr. pr stk.) og en helt gratis god sejlersnak om vores fremtid. Betal med MobilePay.

Kom nu Lynetter - lad os vise, at vi er en sejlklub, der kæmper for at bevare Margretheholms Havn og sikre fri ind- og udsejling!
Windbreakers med vores budskab sælges også i dagene op til 29/5 fra Klubhuset.

På sejlklubbens Facebook-side for medlemmer kan du registrere dit deltagelse.

Bemærk, at det ikke er tilladt fremføre ved sejl i Købehavns Havn syd for Toldboden.

Vi ses! 
Aktivitetsudvalget v/Claus Bendixen og Hilda Goos



Ren Dag 22. Maj 2021
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Aktivitetsudvalget
informerer

Tekst : Claus Bendixen, Aktivitetsformand

Sæsonen 2021

Ved siden af forårets absolut vigtigste begivenheder i vores sejlklub:

1) Generalforsamling (foreløbig indkaldt til afholdelse 10. Juni 2021.)
2) Lynette Flotille 29. Maj 2021.

Så bør alle medlemmer tillige være opmærksom på flg. tre medlemsarrangementer :

Lørdag 12. Juni: Øresund sammen - hver for sig.
Onsdag 23. Juni: Sankt Hans aften (bestil evt. restaurantens menu tilbud eller grillpakke. )

Lørdag 26. Juni: Vild Med Vand - Sejlklubben inviterer naboer og andre gæster til en begivenhedsrig dag 
under titlen "Åben Havn". 
Dagen sluttes med en festlig afslutning på foråret med helstegt pattegris mm. 
Tilmelding nødvendig.

Noter aktiviteterne i din kalender og følg løbende med på Facebook, hjemmesiden www.lynetten.dk og på 
opslag i havnen.

Aktivitetsformand Claus Bendixen og Festudvalget v. Hilda Goos

Foto : Klaus Sørensen

http://www.lynetten.dk/


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

5 stjerner herfra

Den nye Havnechef får 5 stjerner af mig.

Torsdag morgen blev jeg ringet op af Havnechefen, der meddelte mig at min nyligt søsatte båd var 
sunket.
Jeg var i havnen en time efter opkaldet, hvor han holdt ekstraordinært åbent for min skyld og 
havde rigget to dykkerpumper til.

Jeg fik hjælp til at installere pumperne og kunne låne adaptor og strøm.
I løbet af en times tid var båden tømt for vand.

Tusinde tak for en fantastisk service.

Og også en stor tak til min årvågne nabo på plads nr. 2053, der indberettede at min båd lå meget 
dybt.

Flemming Sejr Hansen, Pretty Flamingo

http://www.baadservice.dk/
mailto:jb@yase.dk
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Havbundsundersøgelser og
dykkere i Øresund
Pas på dykkerne

Kære sejlere.

Vi har brug for jeres hjælp, da vi oplever, at flere både går for tæt på de dykkere, som vi har til at hjælpe os med at 
undersøge havbunden i Øresund fra Amagerværket til Svanemøllen.

Havbunden bliver undersøgt, da vi skal lægge nye elkabler ind til København for at fremtidssikre energien.

Der er bøjer og flag ude, men desværre kommer flere skibe alligevel for tæt på. 

Hold øje – og hold afstand.

Mange tak for din opmærksomhed.

Vi håber at I vil hjælpe med at dele beskeden.

Tekst : Ann Frisenborg Marker, Energinet



Vaskeriet
Vaskeriet er blevet frisket op ☺

Vores vaskeri er blevet frisket op - der er blevet malet, bordpladen er blevet sat i stand, der er nye 
vaskekurve og vasken er blevet renset.
( Husk, vasken er ikke beregnet til vask af pensler eller andet malergrej ! )

Rummet er blevet super fint og indbydende, et STORT tak til Klubhusudvalget for deres store 
arbejde.

Lad os alle hjælpes med at holde rummet fint og ryddeligt.

Tekst : Michael Broberg Møller, Redaktør
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