


Kære Lynetter

13. November 2021 så sker det – der slutter den officielle sejlsæson.
Aktivitetsudvalget inviterer jer alle til at deltage i nedtagning af standeren, og 
derefter noget at drikke – sandwich og musik i Bestikket.

December nærmer sig og i år kan det endelig lykkes at afholde de traditionelle 
jule arrangementer i S/K Lynetten.
Skynd jer at melde jer til.

Der er nyt fra Formanden, Havnekontoret, Klubhusudvalget og Sejlerskolen.

Der er invitation til kurser i motorpleje, sejl, el mv.
Dog er der en maks. begrænsning på 60 deltagere pr. kursus – så skynd jer at 
melde jer til.

Efteråret begynder at vise sig med både med blæst, vind, forskel i vandstanden 
og regn.
Så husk i løbet af efteråret at tjekke til jeres både og fortøjninger.

Jeg håber at I alle kommer godt ind i efteråret, og selvom det er koldt og gråt –
at I kan kigge tilbage på en skøn sommer som gav os noget sol og varme ( og
måske også noget “ normalt “ tilbage. )

Godt efterår til jer alle !

MVH Michael Broberg Møller
Redaktør

Stander Ned

Foto : Jesper Andersen

Sejlklubben Lynetten
Refshalevej 200, 1432 K 3257 5778
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Sejlerskole: Bodil Vestergaard 2190 2553
Junior: Henrik Sonne 6179 2997
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Beiter 2 år
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Klubmålere: Mattias Bodlund, 
mattias@oncotype.dk
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Generalforsamling 2022
bliver afholdt den 8. Februar 2022.

Der vil komme mere info omkring tid
og sted.
Men reserver gerne allerede denne 
aften.

mailto:maalebrev@gmail.com


Formanden fortæller

Tekst : Airo Bjarking, Formand

Vi har afholdt det første medlemsmøde siden den ordinære Generalforsamling (10.juni 2021). 
Stikord fra mødet finder du senere i bladet.

Først og fremmest beholder vi vores havn.

Havnereglementet er opdateret og godkendt inkl. de nyeste beslutninger og findes på hjemmesiden. 
Bestyrelsen er tidligere præsenteret i LynetteNyt. 
Forretningsordenen følger den som klubben har haft siden 2009, med få ændringer. 
Den findes også på hjemmesiden sammen med referater og mødekalender.

Der er sket meget siden den 10. juni 2021. 
Bestyrelsen har holdt sommerferie, er kommet på plads og har valgt at fokusere på bevarelses af havnen med fri ind og udsejling. Som det ses af de næste sider er broen et faktum, åbningstiderne er By og Havns udspil og vi 
ønsker selvfølgelig flere – timeåbning.

Konkrete forhold vedr. broen:

Der etableres anduvningspladser på begge sider af broen, og det undersøges om vi kan få mulighed for at gå i nødhavn i den nye ”midlertidige” havn i Nordhavnen. Broen holder åbent, se senere, og til alle er sejlet igennem. 
Gennemsejlingshøjden for den lukkede bro er 4,5 meter ved daglig vande og en gennemsejlingsbredde på 15 meter.

Vi har deltaget i møder med By og Havn, herunder et teknisk møde omkring akvædukten. 
Mødets formål var at afklarer divergenser mellem bro og akvædukt, eventuelle fejl i beregningerne herunder prisforskelle. Det blev helt tydeligt at beregningen af prisen på By og Havns akvædukt var sket på en hurtigt og løst 
grundlag og indeholdt en del fejl og mangler.

By og Havn undersøger muligheden for at etablere EN HELT NY lystbådehavn for at efterkomme efterspørgslen på nye bådpladser. DS har lagt billet ind  i forhold til ” olympisk center "og der er også ønske fra andre om en 
naturhavn m.v. 
Derudover arbejdes der med et samlet initiativ for at løfte idrætten på og omkring vand.

Her følger PP fra medlemsmødet :



Status
Havnen forbliver og vi får en længerevarende kontrakt ( 20 år)
Der undersøges v/ By og Havn, en mulighed for ny havn på Prøvestenen for at udvide antallet af 
bådpladser i København. Den nye havn har flere interessenter blandt andet DS og Naturhavn.
Vi får en bro – vi får ventepladser før broen og efter broen
Den bliver åben som følger ( By og Havns forslag) Vi ønsker hver time!

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag

7.00 Broen 
lukker

Broen 
lukker

Broen 
lukker

Broen 
lukker

Broen 
lukker

ÅBEN 
hele 
dagen

ÅBEN
Hele 
dagen

Broen 
lukker 
Klokken 
7.00

10.00 Åben Åben Åben Åben Åben Åben

12.00 Åben Åben Åben Åben Åben Åben

14.00 Åben Åben Åben Åben Åben Åben

16.00 Broen 
åbner 
frem til 
7.00 
næste 
morgen

Broen 
åbner 
frem til 
7.00 
næste 
morgen

Broen 
åbner 
frem til 
7.00 
næste 
morgen

Broen 
åbner 
frem til 
7.00 
næste 
morgen

Broen 
åbner 
frem til 
7.00 
næste 
morgen

Broen 
åbner 
frem til 
7.00 
næste 
morgen



Hvad har vi gjort og hvad har vi på bedding

Mødekalender findes på hjemmesiden, den lukkede 
del.
Vi forhandler ikke vi er i dialog. Kontraktforhandlinger 
sker med hjælp af advokat  Knud F, først i det nye år.

Derudover er vi i kontakt  med arkitekt Dan Hasløv 
om ideforslag til udvidelse/forskydning af havnen 
mod øst.



OPKØRSEL 
REFSHALEØEN/LYNETTEHOLM

ØSTLIG RINGVEJ

OPKØRSEL 
PRØVESTENEN SYD



Informationer

Brug vores hjemmeside – login  fås ved henvendelse til

larsf@kalaco.dk

For at få de seneste opdateringer  m.v. skal du logge ind.

LynetteNyt, Lynetteinfo og hjemmesiden er kilder til information
Facebook bruges til meddelelser om møder m.v. 

❖ Spørgsmål til havnen optag m.v. sker til havnekontor@lynetten.dk

❖ Mail og spørgsmål til bestyrelsen sendes til info@lynetten.dk

mailto:lars@kalaco.dk
mailto:havnekontor@lynetten.dk
mailto:info@lynetten.dk


https://dansksejlunion.dk/media/lvnmepdc/erklaering-lynetteholmen-3-juni-fini.pdf

Vores samarbejdsorganisation
Lynetterådet og Lynetterklæringen

https://dansksejlunion.dk/media/lvnmepdc/erklaering-lynetteholmen-3-juni-fini.pdf




Kontoret fortæller

Tekst : Gert Lindberg, Havnechef

Cykeloprydning i S/K Lynetten 2021 

Vi rydder op i cyklerne på havnen! 

Kære medlemmer, så er det tid til den årlige oprydning i cykelstativerne og sædvanen tro sættes der ”gul tape” 
som ikke efterlader limrester på cyklen. 
Tapen fjernes og cyklen vil ikke blive en del af oprydningen. 
Bemærk venligst at cykelstativerne ikke er til opbevaring af reservedele, så løse hjul og andet der ikke kan 
betegnes som et transportmiddel, fjernes også i forbindelse med oprydningen! 

Forløbet vil blive i følgende etaper, påsætning af gul tape på cykelstyr, markeringen vil blive på cyklen i min. 30 
dage, derefter indsamles cyklerne og placeres i materialegården i min.2 uger, hvorefter KBH Politi/Hittegods 
afhenter cyklerne. 
(Det vil ikke være muligt at tage dele fra cyklerne, da det er hittegods!) 

1. Mandag 20-09-2021 Opmærkning af cykler med tape rundt om cykelstyr, så tapen synligt brydes, når cyklen 
tages i brug. 

2. Onsdag 20-10-2021 indsamles de cykler der ikke har fjernet tapen. Og placeres i materialegården. 

3. Mandag 10-11-2021 KBH Politi/Hittegods afhenter cyklerne.



Tekst : Bodil Vestergaard, Sejlerskoleformand 

Sejlerskoleformanden fortæller
Vil du være en del af et dynamisk team ? Så er Sejlerskolen måske noget for dig ?

Sejlklubben Lynetten er skabt af mennesker, der elsker at sejle og gerne vil dele denne lidenskab med andre. 

Det ligger i Lynettens ånd – som i mange andre sejlklubber – at en lang række aktiviteter er drevet af frivillige, 

uden hvem meget ikke ville være muligt.

I Lynetten lægger vi stor vægt på, at vore medlemmer lærer at sejle, og det er derfor helt naturligt at vi tilbyder 

dette på ”Sejlerskolen”. Det er både teoretisk undervisning i navigation – og den praktiske del med øvelsessejlads 

en gang om ugen fra maj-september (minus ferie).

Der er stor søgning til vores sejlerskole – således går 25 elever til praktisk prøve den sidste weekend i September. 

Hvis du kunne tænke dig at deltage i dette inspirerende og sjove arbejde, hører vi gerne fra dig. Du er velkommen 

til at fremsætte ideer og byde ind med dine kræfter og interesser på både kort og lidt længere sigt.

Kontakt mig – så tager vi en snak.

Venligst 

Bodil Vestergaard, 

Sejlerskoleformand tlf. 2190 2553



Foto : Jesper Andersen



Så er der banko
Så er det igen tid til det store JULEBANKO, hvor vi gerne skulle se så mange børn og voksne som muligt

I kan vinde masser af dejlige præmier, for op til flere tusinde kroner.
Sidste år havde vi desværre ikke noget banko grundet Corona.
Men nu i år bliver det den 28. November kl. 15:00 2021, skriv det ind i din kalender.

Husk vi mødes senest 14:45 for at købe plader og gøre klar med dækbrikker, kaffe og småkager.

Det er igen Bankomaster Jan Erik Messmann der styrer løjerne hvor der som 
alle de andre år er 10 spil og et ekstra spil. 
1 plade koster en halvtredser og kan købes på 
Mobil pay box92407 eller kontant, og derfor er det KUN en pris på 5 kr. for hvert spil.

Der er mængder af præmier og sidst vi spillede, var der for over 12.000 kr. i alt.

Men det vigtigste er, at vi møder talstærkt op, og tager børnene med, da denne Søndag eftermiddag er lidt af en 
begivenhed, som store og små kan hygge sig med.

Klokken 18. er vi færdige, og de fleste plejer at fortsætte inde i restauranten 
hvor I naturligvis kan købe dagens dejlige menu til de rene bankopriser.

Vel mødt til årets store JULEBANKO Søndag d. 28. kl. 14:45 (senest).

Hilsen 

Jan Erik Messmann og Festudvalget.

Tekst : Jan Erik Messmann



Søndag den 5. December 2020 kl. 14 skal alle børnene i S/K Lynetten være klar til at byde julemanden 
velkommen. 

Han kommer sejlende helt fra Grønland – og han har hele skibet fuldt med gaver til børnene. 
Vi beder alle børn om at lave et stykke julepynt, som hænges på træet af kunstneren selv. 
Børn og voksne skal sammen med julemanden danse rundt om det store, flot pyntede juletræ til musik fra 
julemandens orkester. 
Og så skal vi lege, inden at julemanden deler gaver og store flotte godteposer ud. 
Senere på eftermiddagen kommer den verdensberømte tryllekunstner Henrik fra Aarhus for at trylle for 
børnene. Al erfaring viser, at forældre og bedsteforældre nyder showet mindst ligeså meget som børnene. 

Vi skal have god tid til at finde de rigtige julegaver, så derfor er vi nødt til at have Jeres tilmeldinger til 
kontoret senest den 19. November. Det gælder antal børn såvel som voksne. 
Der er kun gaver til børn til og med 15 år. Telefonnummeret til kontoret er 32575778. 
Julemanden vil gerne at I oplyser børnenes navn, alder og køn. 

Husk at brandvæsenet har fastsat en øvre grænse for hvor mange vi må være. Derfor gælder ” først til mølle ” 
princippet. 

Vi modtager ingen tilmeldinger efter den 19. November. 
Pris pr. barn 100,00 kr. 
Restauranten tilbyder en julebuffet til 150,00 kr. Børn under 12 år 50 kr. fra klokken 12,30. 
Af hensyn til restauratøren bedes I ved tilmeldingen oplyse hvor mange der ønsker at spise. 

Juleudvalget glæder sig til at byde velkommen til årets glade begivenhed i sejlklubbens dejlige klubhus. 
Vi håber på et rigtig stort fremmøde. 

På gensyn søndag den 5. December klokken 14. 

Julemanden kommer



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

Kontaktperson for Lynettens Seniorer+

Klaus Schlichter
Mobil: 27114183
Mailadresse klausschlichter@gmail.com

http://www.baadservice.dk/
mailto:jb@yase.dk
mailto:klausschlichter@gmail.com




Aktivitetsformanden inviterer
Stander Ned

Den 13. November 2021 bliver der afholdt Stander Ned, og vi i Aktivitetsudvalget glæder os til at se jer til denne 
traditionelle begivenhed i S/K Lynetten.

Her kommer dagens program, og vi håber at se så mange af jer som muligt.

Klokken 14 : 00 - Navngivning af juniorjoller Tulle 1 og Tulle 2.
Navngivningen foregår ved Juniorklubben.

Klokken 14 : 50 – Indkaldelse til Stander Ned med kanonaffyring. Dansk Kanoselskab står for affyring af kanonen.

Klokken 15 : 00 – Kanonaffyring og derefter nedtagning af Stander.
Bagefter tale ved Formand Airo Bjarking.

Efter formandens tale inviterer Aktivitetsudvalget til øl, sandwich og en lille en i Bestikket.

Der vil være rig mulighed for at takke sæsonen af i selskab med naboer, gode venner og andre medlemmer af 
klubben.

Vi glæder os til at se jer ! 

Med Venlig Hilsen Aktivitetsudvalget. 

Tekst : Leif Tvede, Aktivitetsformand



Klubhusformanden fortæller

Tekst : Ilse Jespersen, Klubhusformand

Nu er Klubhusudvalget i gang igen!

Vi arbejder i øjeblikket med småreparationer, vedligehold og opdatering af de fælles faciliteter
som f.eks. funktionalitet ved udlejning af hhv. Bestikket og Vestersøhus. 

Vi samarbejder med Havn og Plads og planlægger pligtarbejde
weekend, hvor stakittet i Vestersøhus skal flyttet et par meter og tilføjes en låge, så det bliver muligt at slå græsset 
i hele haven. 

Derudover bliver der gjort plads til borde/bænke som forbeholdes festdeltagere når klublokalet er udlejet.
Resten af haven er for medlemmer og Gæstesejlere…Det bli’r godt! 

Derudover arbejdes der på et projekt i Bestikket, hvor orden og adgang til tekøkken er udgangspunkt… dette er i 
proces og forventes udført i løbet af vinteren. 
Er du tømrer, og vil du aflægge dine pligttimer i Bestikket?… Så skriv til klubhus@lynetten.dk …Vi har brug for dig 
allerede nu, hvor projektet planlægges.

Vi vil rigtig gerne invitere flere til at deltage i udvalgsarbejdet, enten som fast medlem med stemmeret, eller som 
gæst når en god ide skal luftes.

Klubhusudvalget holder møde 2. Mandag i måneden og du er meget velkommen til at skrive til os på 
klubhus@lynetten.dk

Sejlerhilsen
Klubhusudvalget.

mailto:klubhus@lynetten.dk
mailto:klubhus@lynetten.dk


Tekst : Klaus Schlichter

Vinter kursus 2021 – 2022 18:30 – 21:00
1 : Kursus i motorvedligeholdelse 

Mandag den 8 November ved Roland Petersen og Leif Tønnesen.
•Opbygning af dieselmotoren og vinterklargøring.
Olie og filterskift  og generel vedligeholdelse.
•Kølesystemets vedligeholdelse, udskifting af termostat og impeller og reparation af kølevandspumpe.
•Gennemgang af starter og generator.
•Fejlsøgning ved manglende motor opstart.

2 : Kursus i rig og sejl

Tirsdag den 7 December 2022 ved Jan Hansen, 
tidligere Quantum Sails.
•Eftersyn og vedligeholdelse af rig og sejl
•Trim din mast.

•Sejl optimalt, tursejlads og kapsejlads.



Tekst : Klaus Schlichter

Vinter kursus 2021 – 2022 18:30 – 21:00
3 : Kursus i bådreparationer og vedligeholdelse. 

Tirsdag den 11 Januar 2022 
ved Thomas Fokdal fra HF marine 
•Brugen af epoxy kontra polyester.
•Reparation af teakdækket og reparation af skrog og gelcoatskader.
•Anvend den rigtige type lak over dæk og nede om læ.

4 : Kursus i bådens el-system.    

Mandag den 7 Februar 2022 ved Klaus Schlichter.
•Bådens installationsdiagram.
•Dimensionering af kabler og optimering af gode kabelforbindelser.
•Få maksimal output fra motorens generator og supler med solceller eller vindgenerator.
•Batterityper og deres opsætning/sammenkobling.
•Fejlsøgning ved manglende strøm på batteriet.



Tekst : Klaus Schlichter

Vinter kursus 2021 – 2022 18:30 – 21:00
5 : Kursus i bådens og dit personlige sikkerhedsudstyr.   

Tirsdag den 8 marts 2022 ved Kristian Schlichter

• Redningsflåden.
• Nødudstyr til båd og besætning.
• Test og service af din egen oppustelige redningsvest, som kan medtages og indgå i undervisningen.

Tilmelding til et kursus sker til mail:
klausschlichter@gmail.com
med angivelse af medlemsnummer og hvilket kursus.
Disse kursus er gratis, hvorfor vi på det kraftigste beder om at tilmeldingen respekteres, idet der er en 
begrænsning på maksimalt 60 deltagere pr. kursusaften.
Ved eventuelt framelding bedes dette ske hurtigst muligt.

Kurserne tilrettelægges af Lynettens Seniorer+ på vegne af Mentorordningen og er derfor åbne for alle 
sejlklubbens medlemmer.

I øvrigt henvises til gode råd og vejledninger på hjemmesiden  https://sejlerhaandbogen.dk/

mailto:klausschlichter@gmail.com


Foto : Claus Ørskov


