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Generalforsamling 10. Juni 2021
Dagsorden:

1 : Valg af dirigent. 

Herefter uddeling af 25-årsnåle, Lynettekosten og udnævnelse af æresmedlem iflg. vedtægterne § 4. 

2 : Bestyrelsens beretning, 

3 : Forelæggelse af regnskab til godkendelse. 

4 : Forelæggelse og godkendelse af ydelser til klubben. 

5 : Fremlæggelse af budget. 

6 : Behandling af indkomne forslag (se indkommende indslag på de næste sider)

7 : Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

På valg i ulige år er:
Kasserer 
Sekretær 
Sejlerskoleformand 
Aktivitets udvalgsformand 
Klubhusformand 

Desuden vælges i år 2 bestyrelsessuppleanter + 1 kasserer-suppleant. 

8 : Valg af statsautoriseret revisor. 

9 : Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant. 

10 : Valg af redaktør og webmaster 

11 : Eventuelt



Årsberetning fra Kapsejladsformanden

Tekst : Rahlf Nielsen, Kapsejladsformand

Ligesom de fleste andre aktiviteter i Sejlklubben Lynetten, var kapsejlads også stærkt påvirket af Corona situationen.
I foråret havde Dansk Sejlunion meldt ud, at kapsejladser ikke kunne afholdes. Senere blev restriktionerne lempet, så vi fik udlagt vores 4 kapsejladsbøjer i begyndelsen af Juni. 
Restriktionerne betød dog, at vi først startede på aftenmatch tirsdag den 11. August og fortsatte frem til og med 15. September – det blev til 7 sejladser. Traditionerne blev dog holdt så 
godt vi kunne: med præmieoverrækkelse, lodtrækning og fællesspisning efter sejladserne.

Klubmesterskabet blev aflyst – det samme gjorde Amagercup i Juni.

J70 – Rio 
Også Dansk Sejlunion/Sejlsportsligaen blev aflyst.

Amagercup/Rundt om forterne 
I August var restriktionerne lempet så meget, at vi kunne afholde et Amagercup stævne for Spækhuggerne og et Rundt om Forterne stævne for DH både den 15. August 
Stævnerne blev afholdt i meget let luft, men det lykkedes at gennemføre 4 sejladser for de 14 tilmeldte spækhuggere – hvoraf flere dog ikke stillede op på grund af den manglende vind. 
Vinder blev Spækhugger nr. 72 – Tjalfe – med Jacob Bojsen Møller ved roret. 

På DH banen Rundt om Forterne var der 8 tilmeldte både fordelt på 2 løb.
I den lette luft gik vi alle i stå ude ved Middelgrunden og et efter et kom Dannebrog op som tegn på, at man var udgået. Ingen gennemførte sejladsen.

SneCup
I December tog coronaen fat igen, og vi måtte aflyse sejladsen 2. juledag.

En noget anderledes kapsejladssæson!

Kapsejladsudvalget
Bent Andersen, Bjarne Hansen, Mattias Bodlund, Lars Frandsen, Tom Nielsen samt undertegnede.
Tak til udvalget samt de trofaste gaster på Margrethe, vores hjælpere fra Sundby Sejlforening med flere, der har bidraget til afvikling af S/K Lynettens kapsejladser i løbet af året.

Rahlf

Kapsejladsudvalget



Foto : Rahlf Nielsen, Kapsejladsformand



Årsberetning fra Sejlerskoleformanden

Tekst : Kristine Boesgaard, Sejlerskoleformand

Hvad der skulle have været endnu et hektisk og skønt år på sejlerskolen, blev  som alt andet et markant anderledes og noget trist år. 

Det startede fantastisk med stor tilslutning til det praktiske kursus og 24 håbefulde elever var klar til at tage fat og få klargjort bådene – men efter den lange nedlukning måtte vi erkende 

at vi ikke kom i gang med kurset og bådene måtte blive på land. Heldigvis har dem der ønskede det fået plads på kursus i år. 

Da det noget triste forår var overstået og sommeren var godt i gang – besluttede vi at åbne op for tilmeldingen til teoretiske duelighedskurser og yachtskipper 3. Hvor vi i mange år har 

haft glæde af et godt samarbejde med yachtskipperskolen og Gert, besluttede vi i år selv at kaste os ud i den teoretiske duelighedsundervisningen. Tak til Mogens og Lars for at kaste jer 

ud i det sammen med mig. 

En del af undervisningen lykkedes vi med at gennemføre med fysisk fremmøde, men langt det meste er foregået online – og det at lære at bruge søkort ved online-undervisning har været 

en sjov udfordring. Yachtskipper 3 måtte skubbes til start i 2021 og her har vi fået et nyt samarbejde op med Christian Jacobsen – vi håber på fortsat samarbejde. 

2020 er ovre og vi er allerede godt i gang med 2021 – og det er en stor glæde at vi allerede er godt i gang med sejlsæson - 30 friske elever er ved at blive mere sikre sejlere. Vi er 

taknemmelige for at være kommet godt i gang og ser frem til en fortsat god sæson. 

Og selvom der ikke skete så meget i 2020 – så skete der alligevel lidt… For 2020 blev nemlig året hvor vi i Sejlerskolen besluttede, at få kigget nærmere på vores lille flåde af skole både –

og vi er kommet frem til at det er på tide at få ensrettet bådene. Vi har derfor indsendt et forslag til denne Generalforsamling om at få en bevilliget til egenbetaling på to nye brugte 

folkebåde (se mere under indkomne forslag) – vi håber I kan se ideen. 

Nyt fra delebådene 

Delebådene er stadig populære og selv om 2020 var et noget trist år for Sejlerskolen – så må man sige at corona fik sendt alle delebådene ud på vandet i løbet af sommeren. Det er en 

fornøjelse at se hvor stor glæde brugerne har af bådene. Fra 2021 er der oprettet et lille underudvalg under Sejlerskolen – nemlig et delebådsudvalg og her skal der lyde en stor tak til 

Jan, Ulrik og Anders, der har taget fat og driver hele projektet frem. Jeg glæder mig til at høre om alle de spændende togter som bådene skal på i løbet af sommeren. 

På vegne af Sejlerskoleudvalget

/Kristine Boesgaard



Årsberetning fra Aktivitetsformanden

Tekst : Claus Bendixen, Aktivitetsformand – Hilda Goos, Festudvalget

Grundet covid-19 restriktioner har stort set alle traditionelle aktiviteter været sat på stand-by, og de sociale 
aktiviteter medlemmerne imellem i det hele taget været minimale.

Siden seneste generalforsamling Februar 2020 er kun afholdt en meget neddæmpet standerhejs dette forår, men 
det er dog lykkedes MorgenMADamerne at gennemføre en del serveringer på lørdage i sejlsæsonen.

I takt med at restriktionerne gradvist mindskedes dette forår er påbegyndt planlægning af en “protest-flotille” 29. 
Maj, deltagelse i “Øresund samlet - hver for sig” 12. juni samt et klubarrangement sankthansaften 23. Juni.

Claus Bendixen - Aktivitetsudvalgsformand
Hilda Goos - Festudvalget



Årsberetning fra Juniorformanden

Tekst : Henrik Sonne, Juniorformand

Årsberetning 2020

Det har været en stille sejlsæson hos juniorerne pga. corona, vi kom først i gang med klargøringen d. 13. Juni og et 

par dages sejlads inde sommerferien, men efter sommerferien havde vi mange gode dage på vandet, med 

fantastisk vejr. 

Hele holdet bestående af 18 unge mennesker, har været en stor udvikling igennem, hvor vi har startet med at 

mange skulle ud for første gang og finde deres mod og overvinde deres frygt for bommen, vi har også startet op 

med at sejle jolle sejlads for dem der er over 24 år og de har klargjort europajollerne og sejlet i dem.

Efter sommerferien havde vi en weekend hvor vi skulle til ungdomsøen og overnatte med juniorerne, men den 

blev aflyst på dagen pga. tordenvejr i stedet blev vi i havnen og havde en fantastisk hyggelig weekend med 

juniorerne hvor vi slog telt op på græsset og overnattede.

Sæsonen fik vi ikke afsluttet i år med kapsejlads pga. corona, men med hjælp fra forældre og trænere fik vi 

klargjort til vinter.

Jeg vil gerne sige tusind tak for hjælpen til vores trænere Jakob, Thea, Nina og Malte for et flot arbejde og de 

forældre, der havde tid og lyst til at give et nap med, uden jer kunne vi ikke drive juniorafdelingen, tusind tak.

Bedste Sejlerhilsner Lynetten junior

Henrik Sonne

Juniorformand
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Årsberetning 

1 

 

 

 

 
Årets økonomiske udvikling 

Pr. 1. oktober 2020 havde foreningen 1.266 aktive medlemmer. I det forløbne år har der 

været en afgang på 173 medlemmer og en tilgang på 129 medlemmer. Sidste år var der en 

nettotilgang på i alt 71 aktive medlemmer og i år en nettoafgang på 44 medlemmer. 

 
Årets resultat blev et overskud på tkr. 1279, mod et budgetteret overskud på tkr. 682, 

Afvigelsen, tkr. 597, kan i hovedtal specificeres således: 

 
 
 
Driftsindtægter, Foreningen ........................................................................... 

 
 
 
 

tkr. 

-2 

Driftsindtægter, Havnen ................................................................................. 202 

Driftsudgifter, Foreningen .............................................................................. -324 

Driftsudgifter, Havnen .................................................................................... 457 

Finansiering  ................................................................................................... -50 

Kontrakter  ...............................................................................................................   314 

 
Afvigelse i alt, netto  ............................................................................................   597 

 
 

 

Generelt for året 2019/20 er resultatet bedre end budgetteret. De samlede indtægter for 

Sejlklubben Lynetten er tkr. 200 bedre end budgetteret. Det er indtægterne fra Havnen, som 

er højere end budgetteret. For Havnen er der indkommet flere indtægter på brændstof end 

budgetteret. 

 

 
Omkostningerne i foreningen har været tkr. 324 højere end budgetteret. De er indenfor 

områderne personale, kontorhold, klubudgifter og klubhusomkostningerne har været størrer 

end budgetteret. For havnen har der samlet været en besparelse på tkr. 457 fordelt på flere 

områder. De fleste poster svarer mere eller mindre til det budgetterede og der er mindre 

besparelser på flere områder. 

 

Der var budgetteret med finansieringsomkostninger på tkr.53, men året udviste en udgift på 

tkr. 103, hvorfor der er en afvigelse på tkr. 50 i forhold til budgettet. 
 

For Kontrakter er der indkommet tkr. 314 mere end budgetteret i året. 

 

1 

 

 

 

Ledelsens påtegning 

 
Efterfølgende årsrapport for 2019/2020, der udviser et resultat på tkr. 1.279 samt en foreningsformue 

på tkr. 2.269, giver efter bestyrelsens opfattelse et tilstrækkeligt retvisende billede af foreningens 

økonomi med den usikkerhed der er gengivet i revisors erklæringer, at bestyrelsen indstiller 

regnskabet til generalforsamlingens godkendelse. 

 

 
København, den / 2021 

 

Bestyrelse 

 
 
 

Airo Bjarking Klaus Sørensen 

formand  sekretær 

 
 
 

Ulrik Holt Rahlf Nielsen 

kasserer kapsejladsformand 

 
 
 

Jan Stenfatt Finn Eriksen 

havneudvalgsformand klubhusformand 

 
 
 

Claus Bendixen Kristine Boesgaard 

aktivitetsudvalgsformand  sejlerskoleformand 

 
 
 

Henrik Sonne 

juniorformand 

 
 

 
Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den / 2021 

 

 
Dirigent 

 
 
 

 



Den uafhængige revisors erklæringer 
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Til medlemmerne i Sejlklubben Lynetten 

 
Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Sejlklubben Lynetten for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. 

september 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Revisionen omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke 

udtrykker nogen sikkerhed herom. 

 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 30. september 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 

regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020 i overensstemmelse med årsregnskabslovens 

bestemmelser. 

 
Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 

yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere 

beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er 

uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s 

Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige 

etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede 

revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 

overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, 

som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlin-formation, uanset 

om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

 
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte 

driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde 

årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til 

hensigt at likvidere foreningen eller indstille driften, eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre 

dette. 

 
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 

fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med 

en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en 

revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 

krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. 

Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det 

med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske 

beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

 

 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 

de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder 

professionel skepsis under revisionen. Herudover: 

 

• 
Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 

skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici 

samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. 

Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved 

væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, 

dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

 
• 

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 

konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. 

 
• 

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 

regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

 
• 

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 

fortsat drift er passende, og om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig 

usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om forenin- 

gens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i 

vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis så- 

danne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er ba- 

seret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige 

begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften. 

 
• 

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder no- 

teoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder 

på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 
 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 

placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle 

betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

 

 
Supplerende oplysninger 

Sejlklubben Lynetten har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 1. oktober 

2019 - 30. september 2020 medtaget det af ledelsen godkendte resultatbudget for 1. oktober 2019 - 

30. september 2020. Resultatbudgettet har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt 

revision. 

 



 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen 
 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 

konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i 

den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentlig inkonsistent med årsregnskabet eller 

vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

 
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i 

henhold til årsregnskabsloven. 
 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 

med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke 

fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

 
 

 
København, den 30. december 2020 

Grant Thornton 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr.: 34 20 99 36 

 

 
Ole Skou 

statsautoriseret revisor 

mne15007 

 



Anvendt regnskabspraksis 

1 

 

 

 
 

Resultatopgørelse, Foreningen 

Heri indgår indtægter og omkostninger, som først og fremmest vedrører den egentlige 

"sejlklubsaktivitet". En stor del af disse aktiviteter ville Sejlklubben Lynetten i princippet også have, 

selvom den ikke drev en havn. 

 
Resultatopgørelse, Havnen 

Heri indgår indtægter og omkostninger, som primært finder sted, fordi Sejlklubben Lynetten driver 

en havn. Disse aktiviteter ville stoppe, såfremt driften af havnen ophørte, f.eks. ved, at Københavns 

Havn overtog havnen. 

 
Grænsen mellem foreningsaktivitet og havneaktivitet er ikke fuldstændig skarp, da det ikke er mu- 

ligt at fordele alle omkostninger mellem de to med 100% sikkerhed. Udover personalet er f.eks. 

kontorhold og klubhus de væsentligste andre poster, som ikke kan fordeles med fuldstændig sik- 

kerhed. 

 
Indtægtskriterium 

Kontingenter og Pladsleje m.v. indtægtsføres i den periode, de vedrører, uanset om de er 

indbetalt. 

 
Udgiftsførsel 

Alle omkostninger og anskaffelser udgiftsføres i den periode, de vedrører, uanset om de er betalt. 

 
Værdipapirer 

Værdipapirer er i regnskabet optaget til de officielle børskurser pr. statusdagen. Kursregulering 

posteres direkte på konto for "foreningsformue". 

 
Afskrivninger 

Foreningen straksafskriver alle indkøb og nyinvesteringer på anskaffelsestidspunktet direkte over 

driften. 

 

 
 

Samlet oversigt for Sejlklubben  

 
Note 

 
2019/2020 

2019/2020 

Budget 

 
2018/2019 

 
Daglig drift 

kr. tkr. 

(ej revideret) 

tkr. 

Driftsindtægter: 

Foreningen ....................................................... 
 

2.354.804 
 

2.357 
 

2.309 

Havnen ............................................................   6.186.910   5.985   6.026 

 
8.541.714 8.342 8.335 

Driftsudgifter: 

Foreningen ....................................................... 

 
-2.717.005 

 
-2.393 

 
-2.428 

Havnen ............................................................     -4.870.379   -5.327   -6.690 

Resultat af daglig drift ................................... 954.330 622 -783 

Finansiering, netto ...........................................   -103.640   -54   -65 

Resultat før kontrakter m.v. .......................... 850.690 568 -848 

Kontrakter netto ............................................... 11   428.039   114   451 

Årets resultat ..................................................   1.278.729   682   -397 

 



 
 

Foreningen  

  
Note 

 
2019/2020 

2019/2020 

Budget 

 
2018/2019 

 
Indtægter 

 kr. tkr. 

(ej revideret) 

tkr. 

Kontingenter ....................................................  2.201.547 2.214 2.163 

Indmeldelsesgebyr ...........................................  41.315 52 58 

Rykkergebyrer .................................................  24.800 9 8 

Provision ..........................................................  3.962 4 4 

Ventelistegebyr ................................................  82.680 78 76 

Andre indtægter ...............................................    500   0   0 

  
  2.354.804   2.357   2.309 

Omkostninger 

Personale ......................................................... 

  
-846.389 

 
-712 

 
-783 

Kontorhold ....................................................... 1 -303.137 -212 -213 

Klubudgifter....................................................... 2 -551.999 -430 -394 

Klubhus ............................................................ 3 -800.503 -654 -652 

Lynettenyt ........................................................ 4 1.300 -4 -44 

Klubhus- og Festudvalget ................................ 5 -58.283 -104 -69 

Sejlerskole ....................................................... 6 -50.506 -37 -62 

Kapsejlads ....................................................... 7 -20.825 -65 -96 

Juniorafdeling .................................................. 8 -59.633 -132 -94 

Aktivitetsudvalg ................................................ 9 -13.886 -22 -7 

Klubbåd ............................................................ 10   -13.144   -21   -14 

  
    -2.717.005   -2.393   -2.428 

Driftsresultat .................................................. 
 

  -362.201   -36   -119 

 



Resultatopgørelse for 1. oktober 2019 - 

30. september 2020 

Havnen 

1 

 

 

 
  

Note 
 

2019/2020 

kr. 

2019/2020 

Budget 

tkr. 

 
2018/2019 

tkr. 

Indtægter   (ej revideret)  

Pladsleje, kontrakt ...........................................  2.769.209 2.755 2.669 

Pladsleje, andre ...............................................  1.308.418 1.421 1.494 

Skurleje ............................................................  145.325 145 139 

Manglende pligttimer .......................................  168.015 103 15 

Slæbested ........................................................  64.445 42 45 

Elsalg ...............................................................  461.390 482 469 

Brug af kran .....................................................  308.808 280 238 

Leje af stativer .................................................  145.088 130 103 

Gæsteleje ........................................................  177.968 205 240 

Arealleje, erhverv .............................................  85.464 87 85 

Nettoresultat, brændstof .................................. 12 393.780 149 292 

Service, ydelser ...............................................  40.084 20 38 

FH Miljøafgift ....................................................  64.752 83 84 

Årsmærker, indtægt .........................................  5.030 40 64 

Øvrige indtægter ..............................................    49.134   43   51 

  
  6.186.910   5.985   6.026 

Omkostninger 

Personale ......................................................... 

  
-1.715.915 

 
-1.732 

 
-1.663 

RKI ...................................................................  -28.223 -18 0 

Omkostninger, pligtarbejde ..............................  -1.038 -10 -3 

Arealleje, KHV .................................................  -1.248.104 -1.274 -1.242 

Eludgift .............................................................  -410.536 -472 -416 

Vand ................................................................  -126.545 -142 -109 

Renovation .......................................................  -143.874 -246 -257 

Andre driftsudg. havnetlf. m.m. ........................  -8.222 -40 -33 

Småreparationer ..............................................  -21.609 -10 -4 

Drift, havnebåde ..............................................  -54.585 -94 -29 

Østbroen ..........................................................  0 -5 -6 

Vedligeholdelse, broer .....................................  -107.782 -220 -847 

Renovering østmolen .......................................  -22.900 0 -757 

Renovering spuleplads ....................................  -16.176 -2 -102 

Renovering medarbejderlokal/carport ..............  -62.784 -50 -140 

Vedligeholdelse, plads .....................................  -167.414 -200 -204 

Vedligeholdelse, materiel .................................  -84.158 -25 -24 

Vedligeholdelse, bygninger ..............................  -10.229 -25 -25 

Vedligeholdelse, betalingsautomat ..................  -11.073 -60 -13 

Vedligeholdelse, standermast ..........................  -1.222 0 0 

Vedligeholdelse, mastekran .............................  -3.160 -10 0 

Vedligeholdelse, slæbested .............................    0   -4   -2 

Transport 
 

-4.245.549 -4.639 -5.876 



Balance pr. 30. september 

Aktiver 

1 

 

 

 
 
 
Omsætningsaktiver 

Note 2020 

kr. 

2019 

tkr. 

Likvide beholdninger ....................................................  5.392.569 3.260 

Periodisering ................................................................  349.272 359 

Medlemsdebitorer ........................................................ 13 276.264 574 

Brændstofbeholdning ..................................................  101.242 127 

Tilgodehavende diverse ..............................................  0 2 

Tilgodehavende afgifter ...............................................    120.000   60 

  
  6.239.347   4.382 

 
Finansielle anlægsaktiver 

Sikkerhedsdepot Københavns Havn, depositum ........ 

  
 

  1.303.549 

 
 

  1.304 

 
AKTIVER I ALT ........................................................... 

  
  7.542.896 

 
  5.686 

 

Balance pr. 30. september 

1 

 

 

 

Passiver    

 Note 2020 

kr. 

2019 

tkr. 

Gældsforpligtelser 

Diverse kreditorer ............................................................ 

  
604.726 

 
755 

Offentlige kreditorer ........................................................  338.456 83 

Feriepengeforpligtelse ....................................................  11.543 173 

Skyldige feriepenge ........................................................  233.855 11 

Forudbetalinger ...............................................................  65.305 250 

Skyldige omkostninger ....................................................  95.000 103 

Depositum .......................................................................  555.063 353 

Periodisering ...................................................................  78.847 93 

Periodeafgrænsningsposter, navigation .........................  0 117 

Seniorer ..........................................................................  27.509 23 

Skyldig moms ..................................................................    106.469   21 

  
  2.116.773   1.982 

Hensættelser 

Hensat til renoveringsarbejder ........................................ 

 
14 

 
1.989.754 

 
1.534 

Reetableringsfond ........................................................... 15   1.166.880   1.167 

  
  3.156.634   2.701 

 
Foreningsformue ............................................................. 

 
16 

 
  2.269.489 

 
  1.003 

  
  2.269.489   1.003 

 
Formue og hensættelser i alt ....................................... 

  
  5.426.123 

 
  3.704 

 
PASSIVER I ALT ............................................................ 

  
  7.542.896 

 
  5.686 

 



 

  
2019/2020 

 Budget 

2019/2020 

 
1. Kontorhold 

kr.  tkr. 

(ej revideret) 

Telefon ......................................................................................... -27.967 
 

0 

Porto ............................................................................................ -2.521  -3 

Kontorartikler ................................................................................ -16.379  -8 

Udligninger ................................................................................... 72.044  0 

Småanskaffelser og vedligeholdelse ........................................... -8.713  -23 

IT-udgifter ..................................................................................... -230.016  -160 

Tryksager, annoncer og kuverter ................................................. -28.335  -6 

Uddannelse .................................................................................. -32.438  0 

Diverse .........................................................................................   -28.812    -12 

 
  -303.137 

 
  -212 

 
 

2. Klubudgifter 

   

Møder og generalforsamling m.v ................................................. -43.746 
 

-32 

Dansk Sejlunion ........................................................................... -160.692  -162 

Stander til medlemmer ................................................................. -4.506  -1 

Advokat ........................................................................................ -15.704  -36 

Revision og regnskabsassistance ................................................ -100.416  -129 

Vikarservice, regnskabsassistance .............................................. -147.372  0 

Udvalgsfest m.m. ......................................................................... -65.000  -44 

IT-omkostninger ........................................................................... -595  -1 

Annoncer ...................................................................................... 0  -6 

Nyt medlemskort .......................................................................... 0  2 

Diverse .........................................................................................   -13.968    -21 

 
  -551.999 

 
  -430 

 

 

  
2019/2020 

Budget 

2019/2020 

 
3. Klubhus 

kr. tkr. 

(ej revideret) 

Klubhus - øst 
  

Forpagtningsindtægt .................................................................... 192.072 300 

El .................................................................................................. -50.291 -40 

Opvarmning ................................................................................. -103.189 -95 

Vedligeholdelse, klubhus ............................................................. -73.782 -50 

Vedligeholdelse, køkken .............................................................. -65.312 -92 

Forsikringer .................................................................................. -77.000 -77 

Inventaranskaffelse ...................................................................... -29.260 -25 

Rengøring .................................................................................... -444.066 -405 

Vedligeholdelse, terrasse ............................................................. -2.348 0 

Betalingsbad ................................................................................ -17.767 -25 

Betalingsbad, indtægt .................................................................. 33.019 60 

Kortlås mv. ................................................................................... -24.743 0 

Møder ........................................................................................... 0 -5 

Alarm ............................................................................................   -3.210   -8 

 
  -665.877   -462 

 
Klubhus - vest 

  

Leje .............................................................................................. 8.800 10 

Inventar ........................................................................................ -2.520 -8 

Vedligeholdelse ............................................................................ -19.220 -20 

Rengøring .................................................................................... -144.730 -160 

Betalingsbad ................................................................................ -2.474 -10 

Betalingsbad, indtægt .................................................................. 21.107 28 

El ..................................................................................................   -44.204   -50 

 
  -183.241   -210 

 
Vaskeri ......................................................................................... 

 
81.056 

 
80 

Diverse udgifter i forbindelse med vaskeri ...................................   -32.441   -62 

 
  48.615   18 

 
Klubhuse i alt ............................................................................. 

 
  -800.503 

 
  -654 

 



 

  
2019/2020 

 Budget 

2019/2020 

kr.  tkr. 
  (ej revideret) 

4. Lynettenyt    

Annoncer ...................................................................................... 1.300 
 

3 

Trykning ....................................................................................... 0  -6 

Andre udgifter ..............................................................................   0    -1 

 
  1.300 

 
  -4 

 
 

5. Klubhus- og festudvalget 

   

Standerhal / standerhejs .............................................................. -20.037 
 

-40 

Juletræ ......................................................................................... -19.300  -25 

Julebanko ……………………………………………………………… 686  -2 

Udvalgsmøder .............................................................................. -1.235  -5 

Sankt Hans .................................................................................. 0  -10 

Tilskud .......................................................................................... -1.241  0 

Øvrige arrangementer ..................................................................   -17.156    -22 

 
  -58.283 

 
  -104 

 
 

6. Sejlerskole 

   

Indtægter ...................................................................................... 115.800 
 

195 

Weekendtur sejlerskolen .............................................................. -2.965  -15 

Vedligeholdelse og klargøring ...................................................... -16.545  -75 

Forsikring ..................................................................................... -17.000  -17 

Mødeudgifter ................................................................................ -290  0 

Undervisningsmateriale / brochurer ............................................. -131  -4 

Kursus .......................................................................................... -1.500  -5 

Navigation .................................................................................... -122.952  -100 

Beklædning .................................................................................. 0  -15 

Diverse .........................................................................................   -4.923    -1 

 
  -50.506 

 
  -37 

 

 

  
2019/2020 

 Budget 

2019/2020 

 
7. Kapsejlads 

kr.  tkr. 

(ej revideret) 

Indtægter, stævner: 

Sne Cup ....................................................................................... 

 
1.100 

  
1 

Aftenmatcher ................................................................................ 1.600  5 

Amager Cup ................................................................................. 2.800  4 

R U F ............................................................................................   2.400    4 

 
  7.900 

 
  14 

 
Omkostninger, stævner: 

Sne Cup ....................................................................................... 

 
 

-1.035 

  
 

-1 

Aftenmatcher ................................................................................ -7.322  -10 

Amager Cup ................................................................................. -1.822  -2 

Kassebåndsstævne ..................................................................... -280  0 

Diverse stævner ........................................................................... -7.250  -25 

R U F ............................................................................................   0    -3 

 
  -17.709 

 
  -41 

 
Forbrug af præmier ...................................................................... 

 
  0 

  
  0 

Stævner netto .............................................................................   -9.809 
 

  -27 

 
 

Andre kapsejladsudgifter 

   

Materiel ........................................................................................ -1.588 
 

-10 

Kursus og uddannelse ................................................................. 0  -4 

Udvalgsmøder .............................................................................. -829  -3 

J 70 .............................................................................................. -2.843  -18 

Diverse ......................................................................................... -2.256  -3 

Forsikringer ..................................................................................   -3.500    0 

 
  -11.016 

 
  -38 

 
Kapsejlads i alt ........................................................................... 

 
  -20.825 

  
  -65 

 



 

  
2019/2020 

 Budget 

2019/2020 

 
8. Juniorafdeling 

kr.  tkr. 

(ej revideret) 

Optimister ..................................................................................... 601 
 

0 

Ture .............................................................................................. -10.762  -4 

Følgebåde .................................................................................... -2.539  -13 

Forsikring ..................................................................................... 0  -9 

Klubmesterskab ........................................................................... -4.672  -8 

Møder og fester m.m. ................................................................... -1.590  -4 

Diverse ......................................................................................... -20.429  -15 

Uddannelsesmateriale ................................................................. -698  -5 

Kurser .......................................................................................... -3.420  -12 

Vinteraktivitet ............................................................................... -4.058  -1 

Lokaler og skure .......................................................................... 0  -4 

Vedligeholdelse/anskaffelser ....................................................... -12.066  -47 

Beklædning ..................................................................................   0    -10 

 
  -59.633 

 
  -132 

 
 

9. Aktivitetsudvalg 

   

Turarrangementer ........................................................................ -13.886 
 

-21 

Medlemsmøder ............................................................................   0    -1 

 
  -13.886 

 
  -22 

10. Klubbåd    

Vedligeholdelse ............................................................................ -22.704 
 

0 

Forsikring ..................................................................................... -10.000  -10 

Delebåde drift................................................................................ 0  -20 

Møder ........................................................................................... -800  -1 

Lån af klubbåd ............................................................................. 12.650  5 

Delebåd ........................................................................................   7.710    5 

 
  -13.144 

 
  -21 

 

 
 

11. Kontrakter 

  

Indgået ved salg af havnekontrakter ............................................ 391.994 100 

Indgået ved salg af havneskure ................................................... 35.645 13 

Postkasser indskud ......................................................................   400   1 

 
  428.039   114 

 



 

 

 
12. Nettoresultat, brændstof og elektricitet 

2019/2020 2018/2019 

kr. tkr. 

 
Salg af brændstof ......................................................................... 2.461.155  2.613 

Brændstoflager, primo ................................................................. -126.445  -114 

Køb af brændstof ......................................................................... -2.034.922  -2.329 

Brændstoflager, ultimo .................................................................   101.242    126 

 
401.030 

 
296 

Omkostninger i forbindelse med tankanlæg ................................   -7.250    -4 

Nettoresultat brændstof ............................................................   393.780 
 

  292 

 
 

Salg af elektricitet ......................................................................... 

 
 

461.390 

  
 

469 

Køb af elektricitet .........................................................................   -410.536    -416 

Nettoresultat, elektricitet ...........................................................   50.854 
 

  53 

 

 
13. Medlemsdebitorer 

 
Tilgodehavende hos medlemmer ................................................. 356.264 624 

Hensat tab på debitorer ...............................................................   -80.000   -50 

 
  276.264   574 

  

I henhold til foreningens regnskabspraksis afskrives alle investeringer fuldt ud i anskaffelses- 

året. Foreningens investeringer i havneanlæg, klubhuse og klubbåde m.v. afspejles således 

ikke i foreningens bogførte formue. 

 

12. Hensat til renoveringsarbejder 

 
Saldo primo .................................................................................. 1.533.958 1.185 

Kontingentopkrævning 2019/2020 ...............................................   455.796   349 

 
    1.989.754   1.534 

  
12. Reetableringsfond 

2019/2020 

kr. 

 

Primo .................................................................................................................... 1.166.880 

Årets tilgang  ......................................................................................................................   0 

     1.166.880 

 

 
16. Foreningsformue  

Foreningsformue, primo ....................................................................................... 1.002.985 

Kursregulering af obligationsbeholdning .............................................................. -12.225 

Overført til reetableringsfond, jf. kontrakt med Københavns Havnevæsen ......... 0 

Årets overskud, ej disponeret ..............................................................................      1.278.729 

 
     2.269.489 

 

15.

14.



Budget 2021 



Prisliste 2021 



Revisionsprotokollat 2021 
REVISIONSPROTOKOLLAT 2019 – 2020 Kritiske Revisorer, Sejlklubben Lynetten 

På grund af Corona situationen har det ikke været muligt at gennemføre revisionen som normalt. Der 
har været gennemført 3 revisionsmøder, den 10/6 2020, den 8/9 2020 og endelig den 7/5 2021. 
Efter hvert møde er kritiske bemærkninger vedrørende regnskab, forretningsgange og procedurer 
fremsendt til bestyrelsen i en revisionsprotokol.

Løbende revision. 
På de første 2 møder har KR brugt meget tid på at gennemgå konti for at få rettet mange åbenlyse fejl. 
Fejlagtig og mangelfuld bogføring har været et problem gennem hele regnskabsåret, hvilket førte til 
endnu en udskiftning på bogholderposten. 
På det sidste revisionsmøde har KR konstateret, at det tilsyneladende er lykkedes at finde en person, 
der har forstand på bogføring og at fejlene nu bliver fundet og rettet. Dette gælder også 
brændstofregnskabet. 
Vor nytiltrådte havnechef har meddelt KR, at et nyt elektronisk overvågningssystem er på trapperne, 
således at vi altid ved, hvor meget brændstof, der er i tankene, og dermed også hvornår tankene skal 
fyldes op. KR har gennem året gjort opmærksom på, at der ikke foreligger indtægter på J70 båden. 

Månedsliggere. 
Der har været mange problemer med månedsliggere, som ikke alle respekterer de røde/grønne skilte på 
bådpladserne. KR har boret i, hvordan månedsliggere administreres og har konstateret, at der ikke 
fandtes en egentlig månedsliggerkontrakt. En sådan kontrakt er på vej. 
KR foreslår, at man gør meget ud af i kontrakten at fremhæve, hvorledes de røde/grønne skilte skal 
anvendes og respekteres. 
Endvidere at månedsliggere, som er medlemmer af sejlklubben, skal respektere vedtægternes krav om 
navn på båden, hjemstavnshavn på agterstavnen samt føring af lynettestander. 

Administration af havnepladser. 
KR har undersøgt omstændighederne ved 3 bådsalg, hvor bådene efter salget fortsat ligger på 
samme havneplads. Vi har konstateret, at der er foregået et formelt ”pladsbytte” forud for 
salget. Men ingen af bådene har byttet plads som resultat af det formelle bytte. Ifølge KR er 
dette i strid med havnereglementets §4: ”Bytning af havneplads” og §3: ”Overdragelse af 
havneplads”. I ingen af de 3 tilfælde har ventelisterne været frekventeret. KR anbefaler 
bestyrelsen, at den indskærper overfor administrationen, at vedtægterne skal følges – også 
selvom det er besværligt. 

Årsrapporten. 
KR har konstateret en indtægt på kr. 72094 under kassedifferencer. Vi har undersøgt 
forholdet uden at kunne finde nogen forklaring. 

Årets resultat. 
Årets resultat er et overskud på 850.690 kr. + kontraktsalg for kr. 428.039, i alt 1.278.729. 
Dette er et flot resultat, men det skal ses på baggrund af den uafklarede kontraktsituation, 
hvorfor mange vedligeholdelsesarbejder fornuftigvis er udsat indtil videre. 

København den 21. maj 2021.
Jørgen Beiter - Jens Heile Hejlesen Kritiske revisorer 



Klubvedtægter 2021 
VEDTÆGTER 2020 

Sejlklubben Lynetten Medlem af Dansk Sejlunion og Danmarks Idrætsforbund 

§ 1. Klubbens navn og hjemsted 
Klubbens navn er Sejlklubben Lynetten, i det følgende kaldet ”klubben”. 
Dens hjemsted er Københavns kommune, Refshalevej 2000, 1432 København K. 
Klubbens hjemmeside: ’S/K Lynetten’ og email: info@lynetten.dk 
Al skriftlig kommunikation foregår primært elektronisk. Kan dette ikke kan lade sig gøre, anvendes anden form for 
kommunikation. 

§ 2. Klubbens formål 
Klubbens formål er at fremme medlemmernes sammenhold og kendskabet til sejlsporten og dens forsvarlige 
udøvelse ved bl.a.: • at drive sejlerskole • at drive juniorafdeling • at arrangere kapsejladser • at tilbyde 
medlemmerne havneplads med de hermed naturligt tilhørende faciliteter • at tilbyde turarrangementer og sociale 
aktiviteter.

§ 3. Medlemskab af organisation 
Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes vedtægter. 

§ 4. Optagelse af medlemmer 
Som medlem kan klubben optage enhver, der er myndig. Som juniormedlem kan klubben optage enhver, i alderen 
8 til 24 år. Optagelse af umyndige juniormedlemmer kræver skriftligt samtykke fra forældre/værge. Som 
familiemedlem kan klubben optage et medlems ægtefælle/samlever og deres umyndige børn. 

Som seniormedlem kan klubben optage enhver, der er fyldt 65 år og er tidligere men ikke nuværende indehaver af 
bådplads i havnen. Medlemmet må ikke have anpart i et bådlaug, og ikke være på nogen venteliste. 
Medlemskabet skal være afklaret med kontoret senest en måned før kontingentopkrævning. Æresmedlemmer kan 
på bestyrelsens forslag udnævnes af generalforsamlingen. Beslutning herom kræver, at mindst 2/3 af de afgivne 
stemmer er for udnævnelsen. Spørgsmål om udnævnelse af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for 
diskussion på generalforsamlingen. Optagelse af personer, der er i restance til klubben eller en anden klub under 
Dansk Sejlunion, kan ikke finde sted, før det belastende forhold er bragt i orden. Optagelse af personer, der er 
ekskluderet af klubber under Dansk Sejlunion, kan ikke finde sted. Hvis det efter optagelsen konstateres, at 
optagelse har fundet sted på grundlag af urigtige oplysninger, mistes medlemsretten straks. Ethvert medlem skal 
ved optagelse have udleveret klubbens vedtægter. 

§ 5. Ydelser til klubben 
Alle faste ydelser til klubben fastsættes af generalforsamlingen. Dog pristalsreguleres 
havnepladslejen, skurlejen samt medlemsgebyrer automatisk pr. 1. marts hvert år, i takt 
med tilsvarende regulering af den havneleje vi betaler til By & Havn. De nye satser 
offentliggøres i LynetteNyt, på Facebook medlemsgruppe, på klubbens hjemmeside 
samt ved udsendelse af e-mail. Ydelser opkræves halvårligt forud og forfalder til betaling 
1. april og 1. oktober. Under særlige forhold kan bestyrelsen dispensere fra 
bestemmelserne om betalingsfristen, såfremt der fremsættes begrundet anmodning om 
udsættelse inden betalingsfristens udløb. Bestyrelsesmedlemmer, 
bestyrelsessuppleanter, redaktøren af klubbladet, webmaster og kritiske revisorer samt 
æresmedlemmer er fritaget for klubkontingent. § 6. Udmeldelse, sletning, eksklusion Til 
gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til Klubben med mindst en måneds 
varsel til en 1. April eller 1. Oktober. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.



Klubvedtægter 2021 
§ 6. Udmeldelse, sletning, eksklusion 
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til Klubben med mindst en måneds varsel til 
en 1. april eller 1. oktober. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse. 

Et medlem, der ikke overholder betalingsfristen, får en påmindelse tillagt et rykkergebyr. Har 
medlemmet ikke senest 14 dage efter 2. påmindelse betalt restancen og rykkergebyrerne, 
slettes medlemmet uden yderligere varsel af klubben. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, 
når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at 
mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Medlemmet skal, inden 
bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejlighed til at fremføre sit forsvar. Medlemmet kan 
kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på den førstkommende ordinære generalforsamling, 
dette har ikke opsættende virkning på eksklusionen. Ved eksklusion af klubben ophører/ 
fortabes alle rettigheder i klubben, herunder en eventuel havneplads. I alle tilfælde, hvor en 
eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har den ekskluderede krav på at få 
meddelelse herom 3 døgn før generalforsamlingens afholdelse, ligesom vedkommende har 
adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages, som et 
særskilt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver, at 
mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for beslutningen. Et medlem, der er ekskluderet i 
henhold til generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny 
generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme stemmeflerhed som foreskrevet til 
beslutning om eksklusion.

§ 7. Ordinær generalforsamling 
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i 
alle klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar, indkaldes med 
mindst 5 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelse kan ske ved meddelelse i LynetteNyt, på 
Facebook medlemsgruppe og på klubbens hjemmeside samt ved udsendelse af e-mail. Forslag, der ønskes 
forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være klubben i hænde skriftligt senest 35 dage før 
generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag samt regnskab, budget og revisionsprotokollatet fra de 
kritiske revisorer bekendtgøres senest 2 uger før generalforsamlingen i LynetteNyt, på Facebook 
medlemsgruppe samt ved udsendelse af e-mail. Medlemmer, familiemedlemmer, seniormedlemmer og 
myndige juniormedlemmer, der ikke er i restance, har stemmeret. Stemmeret kan kun udøves ved personligt 
fremmøde eller ved fuldmagt til ægtefælle eller samlever. Øvrige juniorer kan overvære generalforsamlingen.

§ 8. Dagsorden 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal have følgende punkter: 1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 
4. Forelæggelse og godkendelse af ydelser til klubben 
5. Fremlæggelse af budget 
6. Behandling af indkomne forslag 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
8. Valg af statsautoriseret revisor 
9. Valg af én kritisk revisor og suppleant 
10.Valg af redaktør og webmaster 
11.Eventuelt 
Dirigenten kan foreslå̊ at der ændres på rækkefølgen af punkterne hvis et eller flere forslag berettiger 
dette. 
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§ 9. Generalforsamlingens ledelse m.v. 
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. 
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, såfremt andet ikke er fastsat i disse vedtægter. 
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. 
På begæring af mindst 10 stemmeberettigede medlemmer skal afstemning og valg foregå skriftligt. Alle 
afstemninger om eksklusion skal foregå̊ skriftligt. 
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det 
omfang dirigenten bestemmer. 
Referatet offentliggøres på klubbens hjemmeside.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 50 
stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal 
generalforsamlingen afholdes senest 5 uger efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen, med oplysninger 
om det emne, der ønskes behandlet.
Indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers varsel ved meddelelse i LynetteNyt, på Facebook medlemsgruppe samt 
ved udsendelse af e-mail.

§ 11. Bestyrelsen og valg 
Bestyrelsen er klubbens overordnede ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De 
vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne. 
Bestyrelsen består af: 
• Formand 
• Sekretær 
• Kasserer 
• Kapsejladsformand 
• Sejlerskoleformand 
• Juniorformand 
• Aktivitetsformand 
• Havneformand 
• Klubhusformand 
Bestyrelsen og suppleanter vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. 
Valgbare til bestyrelsen er kun stemmeberettigede medlemmer. 

På valg i lige årstal er: 
• Formand 
• Juniorformand 
• Kapsejladsformand 
• Havneformand 
• Én bestyrelsessuppleant 
• Kasserersuppleant 

På valg i ulige årstal er: 
• Kasserer 
• Sekretær 
• Sejlerskoleformand 
• Aktivitetsformand 
• Klubhusformand 
• Én bestyrelsessuppleant

Genvalg kan finde sted.
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§ 12. Konstituering og tegningsret 
Bestyrelsen konstituerer sig inden 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde med næstformand. 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Denne skal tillige indeholde et værdigrundlag og en 
funktionsbeskrivelse for de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Forretningsordenen skal være offentlig tilgængelig på 
klubbens hjemmeside og kan rekvireres på kontoret i åbningstiden. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer, hvoriblandt formanden eller 
næstformanden, er til stede. Ved beslutningsdygtighed i sager om eksklusion gælder særlige bestemmelser 
jævnfør § 6. 
Har formanden forfald indtræder næst-formanden i dennes sted. Udtræder formanden af bestyrelsen konstituerer 
bestyrelsen sig med formand og næstformand. Ved stemmelighed, under afstemninger på bestyrelsesmøder, er 
formandens eller ved formandens forfald, næstformandens stemme afgørende. 
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol i form af beslutningsreferat. 
Ved dispositioner fra klubbens driftskonti godkendes udbetalinger af bogholder eller havnechef, i forening med 
kassereren, formanden eller næstformanden. 
Ved dispositioner fra klubbens øvrige konti tegnes klubben af formanden, næstformanden og kassereren i 
forening. 
Udbetalinger via Betalingsservice må kun undtagelsesvis finde sted og da kun til regulering af medlemsbidrag og 
efter kassererens forudgående godkendelse. Bestyrelsen kan meddele prokura. 
Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue. 

§ 13. Regnskab 
Klubbens regnskabsår er 1. oktober til 30. september. Bestyrelsen skal inden den 31. december afgive 
driftsregnskab for det foregående år og status pr. 30. september til både eksterne og kritiske revisorer. 

Driftsregnskab og status, underskrevet af bestyrelsen, forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse 
og skal være forsynet med både eksterne og kritiske revisorers påtegning. 

§ 14. Revision 
På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen en statsautoriseret revisor til at 
revidere regnskaberne. På generalforsamlingen vælges hvert år 1 kritisk revisor samt 1 
revisorsuppleant for 2 år ad gangen. Revisorerne skal hvert år i december måned gennemgå 
resultatopgørelse og balance samt kontrollere, at beholdningerne er til stede. 
Resultatopgørelse og balance forsynes med såvel den eksterne som de kritiske revisorers 
påtegning Regelsæt for kritisk revisor Bestyrelsen må ikke lægge hindringer i vejen for den 
kritiske revisor. Der er ingen begrænsninger i den kritiske revisors virkeområde. Den kritiske 
revisor meddeler sig til bestyrelsen ved hjælp af revisionsprotokollen. Den kritiske revisor 
meddeler sig til medlemmerne på den ordinære generalforsamling ved hjælp af et 
revisionsprotokollat, der vedlægges regnskabet. Den kritiske revisor er lydhør overfor 
oplysninger fra medlemmerne i klubben. Fører en evt. undersøgelse til påtale, meddeles denne 
til bestyrelsen gennem revisionsprotokollen. Den kritiske revisor har adgang til alt materiale, 
der vedrører klubben. Den kritiske revisor får adgang til materiale om klubben ved at 
henvende sig på klubbens kontor. Alt materiale, som den kritiske revisor ønsker at revidere, 
skal fremskaffes i original tilstand, så vidt det er praktisk muligt. Den kritiske revisor kan 
medtage kopier af materiale til en nærmere gennemgang. Den kritiske revisor skal i 
revisionsprotokollen notere hvilket materiale, der ved besøget er gennemgået og skal 
efterfølgende meddele sine konklusioner til kassereren med kopi til formanden. 
Udøvelsen af virket som kritisk revisor sker under iagttagelse af ”god revisionsskik” og det 
udleverede materiale er udelukkende til brug for kritisk revisor. Den kritiske revisor søger ikke 
oplysninger direkte hos leverandører eller andre samarbejdspartnere; men kan meddele sine 
iagttagelser direkte til klubbens statsautoriserede revisor. Den kritiske revisor kan ikke uden 
om bestyrelsen foranledige ændringer i forretningsgange eller iværksætte aktiviteter i 
klubregi. Bestyrelsesmødernes dagsorden bør indeholde et fast punkt, der angår gennemgang 
af revisionsprotokol.
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§ 15. Medlemsinformation 
Klubben udgiver klubbladet "LynetteNyt" samt ad hoc meddelelser ”Lynetteinfo”. 
Begge udgives elektronisk men LynetteNyt kan printes ud til afhentning på kontoret i begrænset omfang. 
Bestyrelsen og redaktøren fastsætter i fællesskab det praktiske mønster. 
Der skal altid annonceres på klubbens hjemmeside samt på Medlemsgruppen på Facebook. 
Derudover skal der enten udsendes LynetteNyt/Lynetteinfo, eller en e-mail direkte til det enkelte medlem. 
Medlemmet er altid selv ansvarlig for, at mailadressen er korrekt registreret i klubbens medlemssystem. 
Klubben ejer domænerne lynetten.dk, restaurantlynetten.dk samt restaurantlynetten.com, hvis formål er at 
bringe meddelelser fra bestyrelsen samt formidling af anden klubinformation og annoncer, som er i 
overensstemmelse med klubbens formål og vedtægter. 
På den ordinære generalforsamling vælges blandt medlemmerne for et år ad gangen: 
1. Ansvarshavende redaktør af LynetteNyt
2. Webmaster for klubbens domæner Redaktør og webmaster kan være samme person. Genvalg kan finde sted.
Såfremt den ansvarshavende redaktør og webmaster fratræder i løbet af en valgperiode, kan bestyrelsen, blandt 
klubbens medlemmer, udpege et medlem til at fungere i den resterende del af perioden.

§16. Vedtægtsændringer
Ændringer af klub-vedtægterne og Havnereglementet kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af 
de afgivne stemmer er for forslaget. Ændringer kan også̊ vedtages på ekstraordinære generalforsamlinger. 

§17 Klubbens opløsning 
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt 
ekstraordinær generalforsamling. 
Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede 
medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne 
stemmer er for forslaget. 
Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der på grund af fremmødet ikke er 
beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med 
ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til 
stede. 
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes 
med klubbens formue, herunder faste ejendom og løsøre. Dog er simpelt flertal her 
tilstrækkeligt. I tilfælde af klubbens opløsning skal formuen, der er i behold, anvendes til 
almene søsportslige formål. 

§ 18. Ikrafttrædelse 
Disse vedtægter afløser i deres helhed de ved stiftelsen af sejlklubben den 3. april 1975 
vedtagne love med senere ændringer. Seneste ændringer omfatter §§ 1, 6 og 15 vedtaget 
på den ordinære generalforsamling den 25. februar 2020.
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Facebook gruppe 
Vi har gruppe på Facebook, og alle medlemmer opfordres til at melde sig ind og deltage i debatten, uploade 
billeder og arrangere ture på vandet. 
Har du en Facebook konto, kan du melde dig ind på i gruppen S/K Lynettens medlemsgruppe. 
Ovenstående vedtægter med seneste ændringer er gældende fra 25. februar 2020.

Kontakt os
Kontor 
S/K Lynetten, Refshalevej 200 1432 København K.
Telefon +45 32575778
Mail info@lynetten.dk

mailto:info@lynetten.dk
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Tekst markeret med gul foreslås slettet eller ændret og tekst med fed rød er 

tilføjelser. Ændringen er tilføjet med rød kursiv.

HAVNEREGLEMENT 2020

for

Margretheholms Havn og S/K Lynetten

Foreliggende havnereglement er udarbejdet under henvisning til:

Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihaven
som gælder for alle havne i Danmark(standardreglementet) medfør af §15,stk.2 i lov omhavne,lovbekendtgørelse 457 ad 23 maj 2012og godkendtafTrafik-

,Bygge- og Boligstyrelsen ved brev af i henhold til §16 i bekendtgørelse nr. 1197 af 3/10/2018 om Trafik-, 
Bygge-og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og 

Boligstyrelsens forskrifter

Havnereglementet nedenfor er det lokale havnereglement som sammen med standardreglementet gælder for

Margretheholms Havn en lystbådehavn, der administreres af S/K Lynetten den 

28.februar 2020
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Dette reglement træder i kraft 14 dage efter, der har været bragt meddelelse i Efterretning for Søfarende Havnens søområde er vest for linjen mellem yderste østlige hjørne (1) af dækmolen til inderste røde 

fyr (2).
[1] 55°41’19”N 12°37’13”E [2] 55°41’16”N 12°37’12”E

Kontaktinformationer

Sted: Refshalevej 

200, 1432 København 

K Kontaktperson:

Havnechefen

Telefon: 

+45 32 57 

57 78

Mail:

info@lynett

en.dk
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Margretheholms Havn er en privatretslig organiseret lystbådehavn på lejet grund og sø areal. Margretheholms
havn stiller havnepladser til rådighed for medlemmer af S/K Lynetten.

Jf. Standardreglementet har føreren af ethvert fartøj i havnen samt havnens øvrige brugere har pligt til at 
gøre sig bekendt med indholdet af dette reglement, der gratis udleveres ved henvendelse til 
havnemyndigheden og som er offentliggjort på S/K Lynettens hjemmeside www.lynetten.dk

Overholdelse af disse bestemmelser indenfor havnens område påses af Havnechefen.

§ 1. Havneplads – havnepladskontrakt m.v.

Fast havneplads kan tildeles medlemmer ved tegning af en havnepladskontrakt med klubben.

Plads på land tildeles medlemmer med havnepladskontrakt.

Lånehavneplads i sejlsæsonen kan tildeles medlemmer, såfremt klubben ikke kan tilbyde fast havneplads.

Lånehavneplads uden for sejlsæsonen kan tildeles medlemmer, såfremt der er plads.

Låneplads på land kan tildeles medlemmer med låneplads.

Medlemmer uden fast havneplads eller låneplads kan tildeles plads på land efter
havneudvalgets bestemmelse.              slettes

Da vi jf. tidligere generalforsamlingsbeslutning ikke længere tager både på land hvor ejer ikke er medlem af 
klubben.

Jolleplads kan tildeles medlemmer og juniormedlemmer.

Skur kan kun tildeles medlemmer med havnepladskontrakt eller jolleplads

Gæstehavneplads kan tildeles enhver, såfremt der er plads i havnen.

http://www.lynetten.dk/
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§ 2. Tildeling af havneplads

Ledige faste havnepladser tilbydes medlemmer i den datorækkefølge, de er skrevet på
venteliste/tilføjes: rokering.
For at stå på ventelisten opkræves et administrationsgebyr i henhold til klubbens prisliste, som findes på 
S/K Lynettens hjemmeside www.lynetten.dk.

For medlemmer indmeldt i klubben efter 25.02.2020 er tildeling af havneplads betinget af bestået
Duelighedsprøve i Sejlads for Fritidssejlere senest 2 år efter indmeldelse.

Junior-medlemmer kan skrives på venteliste til havneplads, men man kan først tildeles havneplads når
man er myndig og er indtrådt som medlem.

Hvis et medlem, der får tilbudt en havneplads passende til de af medlemmet opgivne bådmål, ikke ønsker at 
tegne havnepladskontrakt, beholdes placeringen på ventelisten, men muligheden for en lånehavneplads 
bortfalder.

Medlemmer der har haft havnepladskontrakt i 3 år, som skriftligt søger anden havneplads, går, forud for
medlemmer på ventelisten til havneplads.
Ved flytning af nuværende medlemmer tages der hensyn til ønske om ny placering. Flytning kræver de 
berørte medlemmers accept. Slettes 

I forbindelse med salg af bådpladser er vi igen blevet opmærksomme på, at det for visse medlemmer optaget på 
ventelisten vil være praktisk umuligt at få tildelt en plads, da rokeringslisten altid vil springe over og derved altid 
rykke medlemmer uden fast plads ned på listen. Dette øger tendens til at omgås reglerne og fx skrive sig op til og få 
tildelt en mindre plads hvor ens båd ikke kan ligge og derved skabe problemer for andre medlemmer.

Det foreslås at den rokeringsliste som medlemmer med anden fast bådplads først skriftligt kan skrive sig på efter 3 
år udgår, og at pladserne tilbydes i den rækkefølge som medlemmerne er opskrevet i, desuagtet om det er som 
første gangs pladshaver eller ønske om rokering. Det vil derved være muligt at skrive sig op til en anden bådplads 
så snart man har fået tildelt en, men man får tilbudt plads efter tidspunktet for opskrivning.

Større pladser etableres til Lynettens medlemmer med havneplads. Etableringen foregår i takt med behov og 
mulighed.

§ 3. Overdragelse af Havneplads og Skur - Bådelaug

Havneplads og Skur kan kun overdrages til klubben, dog med følgende undtagelser:

• Ved et medlems død kan overdragelse ske til en ægtefælle/samlever eller en livsarving.

• Ved skilsmisse kan overdragelse ske til den ægtefælle, som får ejendomsret til båden.

Overtagelsen skal straks meddeles klubben og er betinget af, at den pågældende er eller kan optages som 
medlem af klubben. Den nye kontraktindehaver indtræder derefter i samme rettigheder og forpligtelser i 
forhold til klubben.

§ 3. stk. 1

For Bådelaug gælder følgende betingelser:

1. Der må højest være 4 personer i lauget og de skal have lige store ejerandele

2. Alle skal være medforsikret på ansvarsforsikringen

3. Alle skal være fuldt betalende medlemmer af S/K Lynetten

4. Nye medlemmer kan først optages i et laug efter 2 års medlemskab af S/K Lynetten

5. Ét af laugsmedlemmerne er formel indehaver af pladskontrakten. Overdragelse af denne

post til andet laugsmedlem kan tidligst finde sted, når den nye pladsindehaver har været

registreret laugsmedlem i 3 år

6. Ved en sådan overdragelse erlægges det normale administrationsgebyr, og der betales
indskud for den nye pladskontakt

7. Ved registrering og person-ændringer i lauget betales et administrationsgebyr. Ændres til:

Etablering / ændring i bådelaug kan kun ske på Sejlklubbens formular og er først gyldig med

dato og attestation af Havnechefen og betaling af administrationsgebyr

Erfaringen viser at det kan være svært af følge de regler der er for at have et bådelaug i S/K Lynetten. 
Bestyrelsen foreslår derfor at der sker en uddybning af punkt 7 vedr. retningslinjer for at foretage 
ændringer i bådelaugets ejerforhold m.m.

http://www.lynetten.dk/
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§ 4. Bytning af havneplads

Bytning af havneplads kan finde sted tilføjes: indenfor samme kategori, såfremt der til klubben indgives 
skriftlig anmodning herom, underskrevet af begge bytteparter. Fartøjerne må først bytte plads, når 
godkendelse foreligger.

Erfaringen har vist at nogle medlemmer bytter pladser fra små til store pladser og derefter melder 
medlemmet med den lille plads sig ud. Dermed bliver medlemmer på ventelisten sprunget over.

§ 5. Ophør af ret til havneplads m.v.

Når et medlem ophører med at have ret til en havneplads, jolleplads eller plads på land, skal vedkommende
omgående fjerne sit fartøj og andre ejendele fra havnens område.

Såfremt fartøjet ikke straks fjernes, kan klubben sælge det til indfrielse af manglende havneleje. (jf.
Standard reglement for danske lystbådehavne §2, stk. 16)

Når et medlem ophører med at have ret til et skur, skal dette straks tømmes og efterlades rengjort og
ulåst.

§ 6. Anvendelse af havnepladsen

På havnens område skal fartøjet godkendes af havnechefen eller havneudvalget, og følgende betingelser skal 
mindst være opfyldt:

Fartøjet skal:

1. Være sødygtigt og kunne sejle

2. Have maksimal totalvægt 20 tons.

3. Ikke være en husbåd

4. Have længde overalt inkl. bovspryd og davider inden for pladsen i længden fra bro til pæl og bredde 
mindst 10 cm smallere end passagen mellem pælene.

5. Have dybgang som er mindre end middelvandstanden på pladsen

6. Tilhøre medlemmet

7. Være ansvarsforsikret med medlemmet som forsikringstager. Manglende
ansvarsforsikring kan medføre tab af havnepladsen.

8. Være tydeligt mærket på skroget med fartøjets Navn og Margretheholms Havn eller København
samt evt. S/K Lynetten

9. Føre klubbens stander

10. Være forsynet med gyldigt årsmærke senest 1. maj. Herefter tilkommer et gebyr

11. Være forsvarligt fortøjet med tovværk (ikke kæder), således at det er muligt at slække fra broen

12. være forsvarligt af fendret

13. Tilses regelmæssigt

I forbindelse med ovennævnte godkendelse har medlemmet pligt til at forevise fornøden
dokumentation.
Er der uenighed om fartøjets sødygtighed, udfærdiges rapport af uvildig bådebygger / synsmand. 
Rapportens konklusion lægges til grund for vurdering af sødygtighed. Den skal efterkommes og betales af
medlemmet.
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§ 6. stk. 1.

Fra 1. oktober 2020 er det ikke tilladt at anvende fast brændselsovn i fartøjer på havnen. Brug af øvrige 
brændselsovne i fartøjer er kun tilladt, hvis de er fabrikeret til almindelig montering og anvendelse i både med 
aftræk, og monteret efter fabrikantens anvisninger.

§6. stk. 2

Havnepladsen må ikke anvendes af fartøjer, der benyttes til erhvervsbetonet fiskeri og jagt, eller som
benyttes i andet erhvervsmæssigt øjemed, herunder til udlejning.

Tilføjes: Ej heller til beboelse.

Salg af fartøj skal skriftligt meddeles klubben senest 1 uge efter salget. Havnepladsen kan aldrig indgå i 
handlen.

§ 6 stk. 3

Dersom et medlem ikke benytter sin havneplads, disponerer klubben over denne.

Dersom et medlem skriftligt stiller sin plads til rådighed for klubben en hel sejlsæson, vil medlemmet kunne 
få refunderet op til tilføjes: 100 % af pladslejen. baseret på den indkomne leje fra ledige pladser i 
den pågældende havnepladskategori Slettes

§ 7. Sæsonen – vinterliggeplads

Sejlsæsonen regnes fra 1. april til 15. november. I sejlsæsonen må et fartøj kun ligge på den tildelte
havneplads. Tilføjes Ligger båden ikke på egen plads efter 1.4., faktureres der som månedslejer pr. 
påbegyndt måned.
Såfremt fartøjet ikke ligger på egen plads efter 1.4. på grund af større båd i forhold til pladsen, kan 
en eventuelt midlertidig plads tilbydes af Havnechefen.

Der er hvert år problemer med at der ligger både på forkerte pladser, bl.a. fordi både der er for store til 
deres egen plads optager pladser for de rette både. Derfor foreslår bestyrelsen at det efter 1. april kun 
vil være muligt at ligge på en anden plads end den af havnen tildelte faste plads, mod månedslejer 
gebyr. 

Ved kortvarigt ophold andre steder i havnen skal fartøjet være bemandet.

Uden for sejlsæsonen anviser havnechefen vinterliggeplads i den mest beskyttede del af
havnen (A-området).
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§ 8. Anvendelse af landareal

Plads på land er forbeholdt medlemmers fartøjer. Fartøjerne

skal anbringes efter anvisning af havnechefen.

For arealet syd for kørevejen skal fartøjerne være søsat inden 1. maj. Fartøjer, der i dette om- råde ikke er søsat
inden 1. maj, skal flyttes til en af havnechefen anvist landplads.

Øst molen kan benyttes til landsættelse fortrinsvis af både over 7 tons eller 12 meter, samt til både der i 
sejlsæsonen skal på land på grund af nød- eller småreparationer.

Fartøjer, der ikke er søsat inden 1. juni, skal flyttes til en af havnechefen anvist plads på land.

§8. stk. 1.

Medlemmer, der ønsker at være selvbyggere eller ønsker at udføre større repara- tionsarbejder på 
deres fartøjer, skal have anvist landplads af havnechefen og skal have udfærdiget en skriftlig aftale
indeholdende tids- og aktivitetsplan for arbejdet.

§ 8. stk. 2.

Vinteropbevaringsstativer skal overholde havnechefens bestemmelser. De skal være tydeligt afmærket med 
medlemsnummer og skal senest 2 døgn efter anvendelsen anbringes på det af havnechefen anviste område.

§ 8. stk. 3.

Bådtrailere, der står på S/K Lynettens område, skal være forsynet med gyldigt årsmærke og de skal være 
indregistreret, hvis de transporteres af bil. Opbevaring af bådtrailer er kun tilladt for medlemmer med 
trailerplads og medlemmer med fast havneplads, hvor traileren fungerer som vinterstativ. (traileren skal 
anbringes efter anvisning af havnechefen)

§ 8. stk. 4.

Landarealet må i øvrigt kun anvendes til parkering for medlemmer og gæster herunder besøgende til 
havnens erhvervsdrivende.
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§ 9. Opbevaring af mast og bom

Mast og bom, der opbevares i masteskuret, skal anbringes efter anvisning af havnechefen og skal, inden de 
oplægges i skuret, være fuldstændigt afriggede eller være indpakkede.
Salingshorn skal under alle omstændigheder være afmonterede. Mast og bom skal være tydeligt mærket
med medlemsnummer.

Master må kun henligge én uge på pladsen foran masteskuret, herefter vil de blive flyttet for ejers regning og 
risiko.

§ 10. Søsætning og optagning af fartøjer

Søsætning og optagning aftales på kontoret. Kranløft foretages kun for både med gyldigt årsmærke og 
kvittering for betaling. - Før optagning skal båden være afrigget.

I sommerperioden kan båden stå med mast på Øst molen i en kortere periode max. 3 uger.

Tidsfrister for at kunne komme på listen for bådoptagning

Medlemmer på månedsleje kan bestille tid i perioden fra d. 2.11 og til og med d.15.11 For
medlemmer der ikke har båd i Lynetten, kan tid bestilles tidligst d.16.11

Forud for ethvert kranløft skal ejeren oplyse fartøjets genanskaffelsespris og forsikringssum. Kun fartøjer med 
værdi op til DKK 2 Mio kan håndteres direkte. Fartøjer med en værdi over dette beløb skal tegne en 
tillægsforsikring igennem klubben med tillæg af et administrationsgebyr.

§ 11. Anvendelse af slæbestedet

Slæbestedet kan benyttes mod betaling.

Medlemmer med fast trailerplads kan benytte slæbestedet gratis.

Slæbestedet må i lighed med havnepladsen ikke benyttes af medlemmer i erhvervsmæssigt øjemed.

§ 12. Anvendelse af mastekraner

Mastekranen kan frit benyttes af medlemmerne.

Medlemmerne bærer selv risikoen for beskadigelse af enhver art, opstået under benyttelse af mastekranen.

§ 13. Anvendelse af el- og vandinstallationer

Der må kun strømforsynes med én bevægelig ledning pr. båd

Vand må benyttes til at forsyne fartøjet med ferskvand samt til rengøring. Såfremt der 
anvendes vand fra slange til rengøring, skal det gøres med omtanke. Vandslanger skal, når de 
ikke anvendes, være oprullet ved vandhanerne.
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§ 14. Ordensregler

Al handel og erhverv på havnens område, som ikke er godkendt af Klubben, er ikke tilladt.

Al sejlads i havneindsejlingen, ved brændstofsalget og i havnen skal foregå hensynsfuldt og med max. 3 knob.

Affald af enhver art må ikke henkastes på pladsen eller i havnen, men skal anbringes i de dertil anbragte 
beholdere.

Spildolie skal anbringes i spildolietønderne.

På broerne må ikke anbringes nogen form for udrustning. Cykler og lignende må ikke henstilles på 
broen, trapper eller i beplantninger.

Fortøjninger skal, når de ikke anvendes, anbringes således, at de ikke er til gene for færdsel på broen.

Fiskeri, badning og leg med motordrevne gummibåde og joller i havnen er ikke tilladt.

Hunde skal føres i bånd, og ejeren skal omgående sørge for rengøring efter hundens eventuelle 
forurening.

Afbrænding af festfyrværkeri på klubbens område er forbudt.

Fortøjning ved østlige side af Øst molen er kun tilladt såfremt man ligger i kø ved
tankstanderen.

Det er ikke tilladt at anvende eller være påvirket af euforiserende stoffer på klubbens fællesarealer,
jf. gældende lovgivning.

§ 15. Overtrædelse af havnereglementet

Medlemmer, der ikke efterlever havnereglementet, kan bortvises fra klubben, jf. klubbens vedtægter § 6,
stk. 3.

§ 16. Havnemyndigheder

Tilsyn med havnereglementets overholdelse samt formidling af havneudvalgets anvisninger varetages af
Havnechefen der er udpeget af S/K Lynettens bestyrelse

Havnechefens anvisninger og påtaler skal efterkommes.

§ 17. Ændringer af havnereglement

Ændringer af havnereglementet kan foretages på klubbens generalforsamling og efter samme regler, som er
gældende for ændringer af klubbens vedtægter

§ 18. Ikrafttrædelse

Havnereglement afløser i dets helhed tidligere vedtagne havnereglement med senere ændringer.
Seneste ændringer er vedtaget på generalforsamlingen den 26. februar 2019 og 25. februar 2020.

Havnereglementet træder i kraft 14 dage efter, der har været bragt meddelelse i Efterretninger
for Søfarende.
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Forslag 1 

Dato: 17. januar 2021 
Navn: Erling Pedersen 
Medlem nr: 4300 

Forslag til den ordinære generalforsamling i Sejlklubben Lynetten 

Vedtægtsændringer:
§2 Klubbens formål: 
Der tilføjes et punkt ”At drive og udvikle Margretheholms Havn.” 

Fordi: Nu hvor der er styr på vor kontrakt med By&Havn, er bestyrelsen fri for at 
tænke på en alternativ havn til medlemmerne. 

Forslag 2 

Dato: 17. januar 2021 
Navn: Erling Pedersen 
Medlem nr.: 4300 

Ændringer i havnereglement:

§3 stk 1 rettes til §3 stk 2 
§ 3 rettes til §3 stk 1 
§6 stk 3 rettes til §6 stk 4 
§6 stk 2 rettes til §6 stk 3 
§6 stk 1 rettes til §6 stk 2 
§6 rettes til § 6 stk 1 
§8 stk 4 rettes til §8 stk 5 
§8 stk 3 rettes ti §8 stk 4 
§8 stk 2 rettes til §8 stk 3 
§8 stk 1 rettes til §8 stk 2 
§ 8 rettes til §8 stk 1 
Fordi det ellers er noget rod

§6 Anvendelse af havnepladsen: 
Punkt 4 ”mindst 10 cm” fjernes. 
Fordi :Ingen af klubbens både ligger på pladser, der er 10 cm. bredere end båden. 
Og fordi: En hurtig gennemgang ud af vore broer tyder på, at meget få både er smalle nok til at ligge på deres 
plads, hvis 10 centimeters reglen skal overholdes

Nyt §6 stk. 5: Klubben tilbyder ejere af både, der ikke anvendes i sejlsæsonen, at bådene tages på land og 
opbevares i klubstativ i sejlsæsonen. Disse både søsættes igen i slutning af sejlsæsonen. Der opkræves ikke betaling 
for bugsering, kranløft og stativleje.
Fordi: Der er mange bådpladser, der er optaget af både, der ikke benyttes, klubben går glip af gæsteleje og der 
spreder sig rygter om, ”at der jo aldrig er plads i Lynetten”

Nyt §6 stk. 6: Klubben tilbyder ejere af både, der åbenlyst står permanent på land, at bådene søsættes om 
efteråret. Disse både landtages igen i starten af sejlsæsonen. Der opkræves ikke betaling for bugsering og kranløft.
Fordi: Der er meget stort pres på vore landpladser om vinteren, og det kan være svært for aktive sejlere, at 
udnytte sejlsæsonen, hvis man allerede tidligt på efteråret begynder at bekymre sig om at være sikker på en 
vinterplads på land.
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Forslag 3

Dato: 5. maj 2021 
Navn: Juniorafdelingen (v. Henrik Sonne)
Medlems nr.: 6094

At juniorafdelingen for fremtiden hedder Junior-og jolleafdelingen

Fordi: Juniorafdelingen har nu mulighed jf. sidste GF at tilbyde medlemmer jollesejlads

Forslag 4

Dato 9. april 2021 
Navn: Svend Fisher
Medlems nr.: 4931

Forslag: At Generalforsamlingen flyttes fra en tirsdag til en søndag

Forslag 5

Dato: 4. maj 2021
Navn: Sejlerskolen (v. Kristine Boesgaard)
Medlems nr.: 6218

Forslag om tilskud til indkøb af nye skolebåde
I de sidste år har der været en stigende interesse for at deltage på Sejlerskolens, praktiske og teoretiske kurser, og 
det er dejligt at der er så mange unge og ældre der har interesse i at lære mere om at færdes sikkert på vandet.

Igennem de sidste år har vi i Sejlerskolen drøftet muligheden for at ensrette og opdatere vores skolebåd-flåde, så 
bl.a. vedligeholdelsen bliver lettere. Der er ligeledes en øget interesse for såvel elever som instruktører i at sejle 
kapsejlads, hvorfor en ensartet flåde også vil gøre det lettere at konkurrere intern, og til dels eksternt. 

Skoleflåden består i dag af to folkebåde, en IF’er, en 806’er og tildels en spækhugger, der også benyttes af 
delebådslauget. Forslaget går på at indkøbe to brugte folkebåde – så vi alt kommer op på fire stk. Planen er 
derefter at sælge IF’er og 806’er – således at antallet ikke øges. 
Der søges om tilskud til indkøb af skolebåde hos diverse fonde – men da grundlaget for at søge tilskud udefra ofte 
er forbundet med en egenbetaling – vil vi foreslå at klubben godkender en egenbetalings-ramme på op til 160.000 
kr. 

Mulig finansiering:
Indkøb af to folkebåde…………………….260.000
Tilskud udefra………………………………100.000
Rammebevilling…………………………….160.000

Prisen for en god brugt folkebåd varigere typisk prislejet mellem 70-140.000 kr hvortil der skal lægges lidt for at få 
dem opdateret og klar til brug. 

Forslag: 160.000 kr. i rammebevilling til egenbetaling ved indkøb af to ’nye’ brugte folkebåde til Sejlerskolen.

På vegne af Sejlerskolen
/Kristine Boesgaard (Sejlerskoleformand)
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Forslag 6 

Dato: 4. maj 2021
Navn: Bestyrelsen (v. Ulrik Holt)
Medlems nr.: 5150

Bestyrelsen har efter en gennemgang af havnereglementet og salg af bådepladser fundet frem til en række større 
eller mindre smuthuller i havnereglementet, der kan gøre det vanskeligt for den enkelte bådejer enten at opnå at 
få tildelt en fast plads eller at kunne benytte sin egen plads. For at gøre det nemmere og mere overskueligt for det 
enkelte medlem er der opsat en række ændringsforslag til tekst og udformning af havnereglementet (se 
ændringer i reglementet på de efterfølgende sider).

Begrundelserne for ændringsforslag/tilføjelser ses med kursiv og blå farve under de enkelte paragraffer.




