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

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

Lynettenyt
Redaktør: Michael Broberg Møller 91997496
jegelskersko@yahoo.dk
Forside: Jan-Erik Messmann
Næste nummer af LynetteNyt udkommer den 22. 
April 2021
Deadline til LynetteNyt nr. 04 er den 15. April 2021

Kære Lynetter

Har I egentligt set havnen oppe fra ?

Det er der mulighed for i denne udgave af bladet, takket være Jan-Erik som 
har været ude og teste hans drone. 

Tak til Jan-Erik og Jesper for de fine billeder som er i denne udgave af 
LynetteNyt.

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

Bestyrelsen inviterer til generalforsamling den 10. Juni 2021 – hvis altså
corona og restriktionerne tillader det. 
I kan læse mere omkring generalforsamlingen på næste side. 

Forslag til generalforsamlingen kan afleveres allerede nu på kontoret eller
sendes til info@lynetten.dk

Jeg ønsker jer alle en skøn start på foråret og rigtig god ( lidt tidligt måske ) 
påske. 

MVH Michael Broberg Møller
Redaktør

Havnen set oppe fra

Foto : Jesper Andersen

Husk stadig at spritte hænder – hold afstand – brug mundbind

mailto:maalebrev@gmail.com


Bestyrelsen fortæller

Tekst : Bestyrelsen

Indkaldelse til Generalforsamling i Sejlklubben Lynetten

I henhold til Sejlklubben Lynettens vedtægter §7 indkaldes herved til foreningens ordinære

generalforsamling.

Corona har i år forsinket tidspunktet for den ordinære generalforsamling, men bestyrelsen

håber nu at der er lidt lys forude, og satser på at afholdelse af generalforsamlingen den 10.

Juni 2021 kl. 19:00.

Generalforsamlingen afholdes så vidt muligt i Klubhus Øst, eller anden lokalitet.

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter.

Såfremt restriktionerne ikke tillader fysiske møder, vil afviklingen ske på et senere

tidspunkt ( nærmere info udsendes senest 3 uger før generalforsamlingen. )

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være klubben i hænde

skriftligt senest 35 dage ( 5. Maj 2021 ) før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag kan afleveres på kontoret eller sendes til info@lynetten.dk

Indkomne forslag samt regnskab, budget og revisionsprotokollatet fra de kritiske revisorer

bekendtgøres senest 2 uger før generalforsamlingen i LynetteNyt.

Medlemmer, familiemedlemmer, seniormedlemmer og myndige juniormedlemmer, der

ikke er i restance, har stemmeret.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde, ved fuldmagt til ægtefælle eller

samlever.

Øvrige juniorer kan overvære generalforsamlingen.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

Herefter uddeling af 25 – års nåle, 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.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg i ulige år er

Kasserer.

Sekretær.

Sejlerskoleformand.

Aktivitets udvalgsformand.

Klubhusformand.

2 bestyrelsessuppleanter.

8. Valg af statsautoriseret revisor.

9. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant.

10. Valg af redaktør og webmaster.

11. Eventuelt.   

Dirigenten kan foreslå at der ændres på rækkefølgen af punkterne hvis et eller flere forslag berettiger dette.

Bestyrelsen

Sejlklubben Lynetten



Formanden fortæller

Tekst : Airo Bjarking, Formand Foto : Jesper Andersen

Glædelig nyhed

Vi har ansat Gert Lindberg som kommende Havnechef 
pr. 1. Maj 2021.

Gert bor på Amager, er aktiv sejler og har både håndværksmæssig og ledelsesmæssige kompetencer.
Gert er valgt af et enigt ansættelsesudvalg og blandt over 40 ansøgere!

I næste nummer af LynetteNyt kommer der et portræt af Gert.

Allerede nu – et STORT velkommen Gert, vi glæder os til samarbejdet. 

By og Havn

Vi har i den forløbne periode haft  møder med By og Havn (Rahlf, Klaus Sørensen, Kristine, Ulrik og 
Airo) samt foretræde for Transportudvalget.

Oplysningerne som vi (Rahlf og Airo) har anvendt ved møde med Transportudvalget finder I under 
formandens spalte på  vores hjemmeside www.lynetten.dk

I oplysningerne finder I også de nuværende økonomiske tal omkring akvædukt og By og Havns 
påtænkte bro.

Bestyrelsen holder møde i næste uge og i næste LynetteNyt kommer der yderlige oplysninger.



Formanden fortæller

Tekst : Airo Bjarking, Formand

Dansk Sejlunion

Der er afholdt virtuel generalforsamling i Dansk Sejlunion.
Der satses nu på tursejlere, bæredygtighed og børn og unge – herunder en ny børne og ungdomspolitik.

Dansk Sejlunion påtænker at ansætte en tur-konsulent og har en række nye aktiviteter på vej.

Der sættes ligeledes spot på ” Træneruddannelse i egen havn ” med teori om eftermiddagen og praktisk 
sejlads om eftermiddagen.

Ordningen med Vild Med Vand fortsætter frem til medio 2021.

Generalforsamling

Som I vil se andet sted i dette nummer indkaldes der allerede nu til generalforsamling den 10. Juni 
2021 kl. 19:00.

Send gerne eventuelle ændringsforslag ind så hurtigt som muligt til : 
sekretaer@lynetten.dk

Dette vil give os mulighed for både at få set på konsekvenser for vores vedtægter og 
havnereglement, samt økonomiske og arbejdsmæssige konsekvenser inden selve 
generalforsamlingen. 

Foto : Jesper Andersen

mailto:sekretaer@lynetten.dk


Foto : Jan-Erik Messmann



Kontoret fortæller

Tekst : Administrationen

Så er det forår

Det ser ud til at nattefrosten slipper sit tag i os, så vi lukker op for vandet på land den 22. Marts 
2021.

Hvis vejret tillader det ( ingen udsigt til nattefrost ) så lukker vi op for vandet på broerne lige 
inden den 1. April 2021.

Husk årsmærker – deadline for påsætning af disse er den 1. Maj 2021.

Kontoret er nu åbent igen med normale åbningstider.

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.

Med venlig hilsen
Administrationen.



Kontoret fortæller

Tekst : Administrationen

Søsætning og kran 

Nu når vi snart starter med søsætning og sejlsæson igen, så bedes I være opmærksomme på følgende.

At forinden et kranløft skal I :

• Betale for kranløftet i havneautomaten så I kan fremvise kvittering til personalet i kranen.
• Hvis forsikringssummen på båden overstiger 2. millioner kr. skal der laves en tillægsforsikring. Dette sker 

igennem kontoret.
• Hvis I står i eget stativ skal det være fjernet inden 2 dage efter søsætningen ( med tydeligt 

medlemsnummer og skilt ad og samlet på en palle. )
• Masten må max henligge i 1 uge på mastepladsen.
• Både med 2 master bliver ikke løftet op i kranen.
• Kranen har åbent følgende lørdage : 10. April, 17. April og 24. April 2021.

Trailer plads

Igen i år vil vi lave trailer parkering på C pladsen.
Alle medlemmer med trailerplads skal stille deres trailer med båd der.
Dette gælder i perioden 1. Maj til 30. September 2021.
Den 1. Oktober 2021 skal trailer og båd være ude af havnen.

Parkering, parkering, parkering

Da det er sin sag at komme rundt med båden på trucken under bådhåndteringen, bedes I venligst 
parkere jeres biler hensigtsmæssigt og med et telefonnummer i forruden, således at vi kan ringe til 
jer hvis det skulle blive nødvendigt.

Vi er alle en del af havnen, og det vil glæde personalet hvis vi igen i denne sommer kan få et godt 
samarbejde vedrørende parkering under bådhåndteringsperioden. 

Vi opstiller selvfølgelig skilte på pladsen når der er bådhåndtering.

I April måned vil der blive søsat fra 1. Maj pladserne.
Dette betyder A, C og Østmolen.
I henvises til at parkere på parkeringspladsen ved Klubhus Øst, så vi kan komme forbi med trucken 
og jeres både kan blive søsat.



Foto : Jesper Andersen



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 Foto : Jesper Andersen

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


Aktivitetsformanden
fortæller

Tekst : Claus Bendixen, Aktivitetsformand

Stander Hejs 2021 – 10. April

Også i vores sejlklub skal vi indrette os i forhold til corona restriktionerne.
Som vilkårene er i disse uger, kan vi heller ikke i år afholde et arrangement ”Stander Hejs” som 
vi har været vant til.

Men……..

Juniorerne har meldt klar til at hejse klubstanderen 10. April kl. 15:00.
Tak til dem!

Der vil blive taget billeder, og disse vil blive lagt op på Facebook gruppen.
Formandens tale og billederne vil blive sendt med i næste udgave af LynetteNyt. 

Jeg glæder mig til at se jer i havnen, til livet i havnen med bådklargøring, sejlture og det sociale 
samvær.
Det sidste må vi dog undvære til Stander Hejs.

Vi vil ikke risikere at nogle skulle blive syge, føle sig utrygge eller at politiet skulle komme forbi 
og uddele anmærkninger og bøder. 

Visse dele af havnen vil denne dag ( den 10. April ) blive afspærret for at undgå for store 
forsamlinger.

Rigtig god sejlersæson til jer alle.
Hilsen Claus.

Foto : Jesper Andersen



En hilsen fra Kasper og Co.

Tekst : Kasper Nielsen, Restauratør

Og vi venter stadig i spænding

Hvornår må vi mon åbne ?
Vi vil så gerne – for vi savner alle jer ! 

Restauranten er blevet malet, fået nye gardiner, terrassen er blevet malet og gulvene både ude 
og inde har fået sig en kærlig hånd. 

Husk endelig at sende jeres forslag til vores nye menukort ind til os.
I kan sende det til Kasper@couloir.dk

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

mailto:Kasper@couloir.dk


Foto : Jan-Erik Messmann


