


24.November 2021

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i S/K Lynetten
Tirsdag den 8. Februar 2022, kl. 19:00 (adgang fra klokken 18.00)
Generalforsamlingen afholdes i Amager Selskabslokaler, Markmandsgade 11, 2300 København S.
Dagsorden:
•Valg af dirigent 
•Uddeling af Lynettekosten, 25 årsnålen m.v.
•Bestyrelsens beretning
•Forelæggelse af regnskab til godkendelse
•Forelæggelse og godkendelse af ydelser til klubben
•Fremlæggelse af budget
•Behandling af indkomne forslag
•Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
•På valg i lige årstal er: 

1.Formand
2.Juniorformand
3.Kapsejladsformand
4.Havneformand
5.En bestyrelsessuppleant
6.En kasserersuppleant

•Valg af statsautoriseret revisor
•Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
•Valg af redaktør og webmaster
•Eventuelt

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være sejlklubbens bestyrelse i hænde skriftligt 35 dage før generalforsamlingens afholdelse dvs. senest den 4. Januar 2022 på info@lynetten.dk.

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen

Tekst : Bestyrelsen, S/K Lynetten

NY DATO

Grundet corona situationen er 
Generalforsamlingen flyttet til 

den 5. April 2022.
Tidspunkt og adresse er den 

samme :
Klokken 19:00 ( adgang fra 

klokken 18:00. )
Markmandsgade 11, 2300 

København S. 

15. Marts 2022
Den udsendte dagsorden af 

24. November 2021 opretholdes

mailto:info@lynetten.dk


Vores 4 gule bøjer blev klargjort af Bjarne og lagt ud 28. April.

Aftenmatch

Første aftenmatch afholdt 4. Maj med beskedne 4 både til start. Heldigvis kom der mange flere til i løbet af sæsonen, bl.a. fordi sejlerskolen stillede med 2 – 3 både til mange af aftnerne. Det 
blev til i alt 15 sejladser på ”rundbaner” mellem udlagte og faste mærker. Som altid gode baner udlagt af vores besætning på dommerbåden Margrethe. Én sejlads blev aflyst – Margrethe 
kunne ikke starte! 
Husk alle kan deltage – certifikat er ikke absolut nødvendigt.

Klubmesterskab For DH både

Igen 3 sejladser før, og 3 efter sommerferien – som en del af aftenmatcherne. Når det samlede resultat beregnes, bruges de 4 bedste resultater. Mesterskabet er opdelt i 2 løb: et for store DH 
både og et for mindre både.

Klubmester for de store både blev igen X99 Liv, med Kim Hansen ved roret.
Det blev Mesterskabernes mindste båd L23eren Grønært, med Sofie ved roret, der løb med Klubmesterskabet for de mindre både.
Tillykke til vinderne.

Amagercup 

Søndag den 13. Juni 2019 afviklede vi sammen med Sundby Sejlforening Amagercup i frisk vind. 
14 tilmeldte Spækhuggere på klassebanen – dog startede kun 10 både. Som planlagt blev 4 sejladser gennemført. Samlet vinder blev Christian Carlsen Mohr i Gurli 3.0 KDY i tæt kamp med 
Simon Østergaard Jensen i BotenEmma KDY – de endte á point, så det blev resultatet af sidste sejlads, der blev afgørende.

På DH banen var der 8 startende både, der blev fordelt på 2 løb. 3 sejladser gennemført.
I løb for store både kom BB10M Justitia IV med Ulrik Larsen ved roret først overmålstregen i alle 3 løb, men en tyvstart gjorde, at Anders Dylov i Matcher 31 Croma, løb med den samlede sejr.

I løb for mindre både var der 6 tilmeldte både. Det blev Albin Express, Obine med Carsten Møllekilde LLB, der vandt.

Dagen blev om sædvanlig afsluttet med præmieoverrækkelse, moleøl og snacks og ikke mindst trompet spil af Jon fra LLB.

Tekst : Rahlf Nielsen, Kapsejladsformand

Årsberetning fra Kapsejladsformanden



Tekst : Rahlf Nielsen, Kapsejladsformand

Årsberetning fra Kapsejladsformanden
Rundt om forterne

afholdtes lørdag den 14. August i frisk vind med 11 tilmeldte både. 
En kapsejlads med ”familiepræg” – ingen spilere eller andre flyvesejl! Start ved Trekroner, rundt om 
Middelgrundsfortet, Flakfortet, syd om middelgrunden og retur. Der kan sejles uden DS certifikat, og der sejles 
efter søvejsreglerne.

Og vinderne blev:
TCC både: 1. løb: Anders Dylov i Matcher 31, Chroma.dk 
TCC både: 2. løb: Poul Levin i Delphia 28 Sport, Mai Tai. 

SneCup

Måske skal vi kalde årets sidste sejlads for Icecup, for der var - 4 °C da dommerbåden sejlede ud. Is på dækket og 
tynd is i havnen, men ikke noget der forhindrede 2 J70 både og 6 joller fra Klubben Junior-jolleafdeling i at komme 
på vandet.
Skyfri himmel og meget let vind fra vest. Op/ned banen blev lagt øst/vest – vel vidende at vinden ville køre rundt.
Starten blev udsat ca. 30 min. da bådene pga. den meget lette vind ikke kunne nå ud til startområdet.
Vinden forsvandt – blot enkelte vindstriber tilbage - som blev udnyttet af de vindende både.

Efter sejladsen var blevet skudt af, væltede tågen inden fra syd – sigt mindre end 50 m!
Vi fik fin hjælp af Norden Rescue - DSRS Lynetten, som efter aftale var på vandet. De var med til at få alle både 
sikkert i havn i tågen. Tak for det!

Efter sejladsen præmieoverrækkelse og julehygge med sandwiches, masker og håndsprit.

Og vinderne blev: 

J70: Hugin fra KAS med Christoffer Lach som skipper.
OK Jolle: 2775 med Søren Mikkelsen ved roret.
Europa jolle: 3478 med Sofie Boel ved roret.

Kapsejladsudvalget

Bent Andersen, Bjarne Hansen, Mattias Bodlund, Lars Frandsen, Tom Nielsen 
samt undertegnede.

Tak til udvalget samt de trofaste gaster på Margrethe, vores venner fra Sundby 
Sejlforening med flere, der har bidraget til afvikling af S/K Lynettens kapsejladser i 
løbet af året.

Så på trods af corona lykkedes det at afvikle alle årets stævner med pæn 
deltagelse i dem alle.

Rahlf

Kapsejladsudvalget



Foto : Rahlf Nielsen, Kapsejladsformand

Årsberetning fra Kapsejladsformanden



Beslutningen om afviklingen af enten Amathea eller Feline er endnu ikke truffet, det arbejdes der med.

Vi vil at gerne inddrage J70 i Sejlerskolen, da det giver andre muligheder for at lære at sejle, men det afhænger 
af ressourcer/kompetencer, og at er nødvendigt med flere frivillige i arbejdet omkring Sejlerskolen.

Vi har besluttet at indføre en mentorordning, så nye bliver koblet med en erfaren instruktør, så det ikke bliver 
så svært og usikkert at komme i gang. Vi tilbyder kurser i DS, og der gives sejlertøj til instruktører. 

Tekst : Bodil Vestergaard, Sejlerskoleformand 

Der var lidt uventet udskiftning på pladsen på Generalforsamlingen i Juni 2021

Kristine Boesgaard påtog sig på Generalforsamlingen at fortsætte med en del af de praktiske og 
organisatoriske opgaver omkring sejlerskolen, og har på den måde bidraget til en glidende overgang. 
Heldigvis er der en gruppe af erfarne instruktører – nogle har sejlet det meste af livet – og da sejlsæsonen var 
i gang, fortsatte aktiviteten relativt upåvirket af beslutning om ny Sejlerskoleansvarlig (-formand). 
Den sidste weekend i september bestod 24 elever den praktiske prøve – tillykke med det.

Vi har Svend Hillerup og Kai Gøtsche, der gennem mange år har stået for materiale og vedligehold. De har 
begge bekendtgjort, at de vil stoppe, og der er virkelig grund til at takke dem for deres uvurderlige indsats og 
gode humør. 
De har været samlingspunkter i Sejlerskolerummet, og måske kan de fortsat bidrage med rådgivning, selvom 
de ikke mere kan være de udførende.

Generalforsamlingen i 2021 bevilgede økonomi til at supplere indkøb af en Folkebåd, idet der var søgt støtte 
hos NordeaFonden. 
Tanken var at ”ensrette” skolebådene. Vi har fået 20.000 kr. fra Nordea, og der er købt en brugt Folkebåd, 
som kan hentes i Vejle efter den 29. April 2022. 
Man skulle måske ikke tro det, men det er ganske svært at finde Folkebåde til salg.

Det er sjovt, og vi vil arbejde med fællesskabsfølelsen

Hvis der skulle være nogle, der kunne tænke sig at give en hånd med som hjælpere til 
det praktiske, og evt. renovering af vores både (det er der også læring i !), skal I ikke 
holde jer tilbage.

Vi har blandt instruktørerne drøftet muligheden for i højere grad at knytte de 
”nyuddannede” sejlere til delebådsordningen, og når de får deres duelighedsbevis kunne 
vi give dem et ”gavekort”, så de kan få det første års medlemskab af delbådsordningen 
”gratis”; dog skal de betale for brug som alle andre.

I vinterperioden har vi teoretisk undervisning i duelighed – som et nyt tiltag kommer 
eleverne med ud at sejle en aften for at se lys på bøjer og fyrtårne i virkeligheden. Der er 
11 elever. 
Leif Tvede står for undervisningen, og der er grund til at takke ham for den indsats.

Årsberetning fra Sejlerskoleformanden



Årsberetning fra Havn og pladsformanden

Tekst : Søren Riis, Havn og Pladsformand

I begyndelsen af året blev det nye Havn- og Pladsudvalg sammensat

Og vi har haft fokus på at skabe gode retningslinjer for arbejdet i udvalget både i relation til samarbejdet 
med den nye Havnechef og til Bestyrelsen.
Havn- og Pladsudvalget blev konstitueret med hjælp fra en række erfarne medlemmer og i efteråret 
suppleret med flere yngre, engagerede medlemmer. 

I samarbejde med bestyrelsen og havnechefen bestod en af de første opgaver i at definere de såkaldte 
”reglement både”, der opfylder Lynettens og Dansk Sejlunions regler, samt at etablere en konstruktiv dialog 
med ejerne til de både, der ikke opfyldte kravene til at ligge i vores havn eller stå på land. 
Dette arbejde forsætter Havnechefen i det kommende år i samarbejde med Havneudvalget og bestyrelsen, 
men det bærer allerede nu frugt, og den nye Havnechef har her gjort et svært og godt stykke arbejde 
(nærmere orientering følger på generalforsamling). 

Eftersom By og Havn i begyndelsen af året ikke eksplicit var vendt tilbage i forhold til vores ønske om en ny 
og længere lejekontrakt, så har ideerne til større tiltag været sat i bero. 
I efteråret lykkedes det dog for Airo sammen med medlemmer fra bestyrelsen at trænge igennem til By og 
Havn og få deres tilsagn til en ny og langfristet lejekontrakt, som sikrer Lynettens forsatte eksistens og giver 
gode rammer for arbejdet med havnen. 

På den korte bane, så er forløbet med at bringe bådene på land med og uden mast forløbet rigtig godt i år, 
og havnepersonalet skal have stor tak for deres indsats. 
På havnekontoret har vi sagt fint farvel til Amalie, men der er allerede kommet god forstærkning i form af 
Gitte, som er blevet godt modtaget og lært op til at tage stadig mere ansvar for den daglige drift. 

Der arbejdes forsat på en tiltrængt renovering af broerne med fokus på de tværgående afstivere samt 
udskiftning af boltene. 

Arbejdet nærmer sig sin afslutning og styres af Havnechefen. Og Vestersøhus får et tiltrængt løft, 
som udføres via pligttimer i løbet af foråret i et konstruktivt samarbejde mellem Klubhusudvalget og 
Havneudvalget. 

Desuden giver Havneudvalget sin fulde tilslutning til, at der bliver investeret i en god og holdbar 
løsning i relation til at reparere rampen for jollerne. Inden forårets isættelse af både har bådvognen 
desuden brug for at blive repareret. 

Havneudvalget har yderligere taget initiativ til en række nye projekter, som sigter mod at skabe 
bedre rammer på havnen til glæde for medlemmerne og brugerne i øvrigt. Der er nedsat 
underudvalg med fokus på følgende fire områder:

1) Renovering og drift af slæbestedet 
2) Sikkerhed på havnen 
3) Legeområdet 
4) God velkomst til nye medlemmer

Planen er, at Havneudvalget i løbet af foråret fremlægger deres ideer og forslag til at forbedre disse 
områder og beretter herom i Lynettenyt. 
Som det seneste arrangement indkaldte Havneudvalget i Lynettenyt nr. 11/12 (s. 12) til et åbent 
arrangement, hvor sejklubbens medlemmer havde mulighed for at møde Havneudvalget, få en snak 
og stille spørgsmål. 
Arrangementet fandt sted d. 12. Januar fra kl. 19.00-21.00. 
Sikkert pga. corona-usikkerheder dukkede der ikke særligt mange medlemmer op. Det lykkedes dog 
et få par fine billeder fra aftenen ( se næste side. ) 
Denne åbenhed, som arrangementet er et udtryk for, ønsker Havneudvalget at forsætte i det nye år.

Vi ønsker alle et godt 2022! 

Poul Borchum, Bjarne Carlsen, Flemming Saaek, Torben Damstedt Nielsen, Rene Gorritzen, Bo 
Tornvig, Kamilla Bjørn, Jonas Bruun, Mikal Weber, Søren Riis 



Årsberetning fra Havn og pladsformanden

Tekst : Søren Riis, Havn og Pladsformand



Årsberetning fra Juniorformanden

Tekst : Henrik Sonne, Juniorformand 

Årsberetning 2021 for Junior- & Jolleafdelingen 

Vi startede op med klargøring den sidste weekend i April, juniorafdelingens hold for letøvede 
og begynder er 14 aktive børn i alderen 8-12 ar. 
Vi har fokuseret pa at alle børn ved udgangen af september 2021 skulle have opnået 
grundliggende kompetencer, som defineret af Dansk Sejlunion. 
Hele holdet, bortset fra et enkelt barn, bestod prøven, hvor de blev testet i basale sejltermer, 
knop, kæntring, vendinger og sikkerhed. 

I forbindelse med undervisningen har der også været fokus pa social samvær. 
Efter de ugentlige trænings sessioner har forældre og børn spist sammen. 
Derudover har der været afholdt en aktivitetsdag, hvor børn og forældre deltog. 

De øvede er 6 unge mennesker fra 12-15 år, de fokuserede pa at øve starter og kapsejlads og de sejlede tit rundt 
om ungdomsøen i deres joller.

Efter sommerferien måtte vores ene træner gå fra hun var højgravid og kunne ikke mere - en rigtig stor tak til Nina 
for hendes indsats og tillykke med den lille ny. 
Thea måtte også sige fra pga. personlige årsager - også en stor tak til hende for hendes indsats.
De er begge to savnet af os alle.

Vi har solgt vores to ynglinge både da de ikke blev brugt.

I 2021 mistede vi Thomas Ekdahl.
Han ønskede at man donerede et beløb til juniorerne i stedet for blomster til hans begravelse, vi modtog 8.500,-
fra to medlemmer og fra Thomas familie og venner og det var rigtig flot. 
Mange tak og Thomas vil blive savnet. 

Vi har købt to nye optimist joller som vi ville døbe til Stander Ned, desværre blev vores juniorer ramt af Corona så 
vi valgte at aflyse og døbe dem til Stander Op i stedet.



Årsberetning fra Juniorformanden

Tekst : Henrik Sonne, Juniorformand 

Vi havde planer om at starte et hold op med børn fra 6-8 på og kalde dem Skrubberne.
Desværre var vores træner blevet syg og vi fik ikke startet det op i år, men vi gør et forsøg igen i 2022. 

I Jolleafdelingen er vi ca. 14 jollesejlere og der er flere på vej, i jolle afdelingen har vi i øjeblikket 7 e- joller og 3 ok-
joller og 1 finn jolle, derudover har vi mulighed for at anvende Zoom 8 hvis det blæser meget. 

Vi deltog også i et stævne i Lynæs i sensommeren med stor succes. 
Vi træner hver Torsdag kl. 17 og pa grund af mørkets tidlige frembrud så trænes der i vinter sæsonen hver Lørdag 
fra kl. 10 med indledningsvis morgenmad fra kl. 9. 

Jollesejlere var ude at sejle d. 23. 24. 25. og nytårsdag.
Også deltog vi for første gang i år i SneCup med 4 4-Joller og to OK-Joller. 

Vi regner med at træne 2 dage om ugen til sommer, gerne om tirsdagen og håber at vi kan deltage i tirsdags 
matcherne.
Også er vores plan at deltage i to stævner i 2022 Harboe Cup og evt. Kielerwoche eller lignende. 
I træningen lægger vi meget vægt pa starter og håndtering og trimning af jollen der bliver trænet kapsejladser i 
form af op-ned baner, der trænes også vendinger. 
Efteråret har været mildt, med enkelte vindblæsende dage hvor der er blevet trænet i alt fra 2 ms til 10-14 ms 
med vindstød pa 24 ms. 

Vi har så også fået et lille problem - vores ramper til følgebådene og jollerne og den rampe der går ned til 
flydebroerne er i så dårlig beskaffenhed at de falder fra hinanden og jernet der holder dem er tæret helt op.
Så vi bliver nødt til at investere i nye ramper og broer så sikkerheden for vores juniorer og jolle sejler er i orden. 

Junior & Jolle afdelingens udvalg består af flg :

Henrik Sonne 
Malte Pedersen (jolle) 
Sofie Boel (jolle) 
Jakob Olsson (junior) 
Gry Hegelund. (junior) 
Clara Bisgaard (junior) 
Thea Thorborg (junior) 
Nina Reiter (junior) 
Anders Mortensen (junior) 
Mille Bech Madsen (junior) 
Anne Mette Larsen (junior) 
Charlotte Beenfeldt (junior) 
Anina Kjeldsen. (Skrubberne) 
Christian Salling (Skrubberne) 
Hans Bendtsen (Skrubberne) 

Sejler hilsen Junior- & Jolleafdelingen
Henrik Sonne. 



Årsberetning fra Juniorformanden

Tekst : Henrik Sonne, Juniorformand 



Årsberetning fra Klubhusformanden

Tekst : Ilse Jespersen, Klubhusformand 

Beretning fra Klubhusudvalget

Vi har i store træk, beskæftiget os med vedligehold og opgradering af klubhusene. 
Vi har givet os god tid til at planlægge de forskellige projekter, nogle er færdige, andre er i gang, 
og der er projekter på bedding, som forventes færdige inden sommeren starter. 

Vi har haft fokus på at forbedre rammerne for medlemmer - og ved udlejning. 
Problemet med de klistrede gulve i klubhus øst, blev løst ved at den rette sæbe og dosering blev 
fundet og anvendt.  

De røde sofaer i Skipperstuen, var begyndt at smuldre i betrækket og der lå rød “fnuller” alle 
vegne, der er nu skiftet til brune Chester Bænke og plejeanvisning er givet videre til rengøringen. 
Stolene i Bestyrelseslokalet har længe trængt til at blive ombetrukket, det er nu gjort - og i god 
kvalitet som holder i mange år. 

Der er ryddet op i Vestersøhus - og aktive medlemmer har hjulpet med at nyindrette lokalet. 
Det er blevet hyggeligt og også meget funktionelt, også i forbindelse med udlejning, et virkelig 
godt resultat! 
Der bliver desuden malet - og gulvene bliver renset efter bedste evne, fuget og gjort 
rengøringsvenlige. 

Vi afventer en Pligtarbejderweekend her i foråret, hvor haven også får en omgang. 
Stakittet flyttes, så der bliver plads til en gårdhave med borde og bænke, vi deler altså haven op, 
så der er plads til medlemmer og gæstesejlere, også når klublokalet er udlejet. 

Arbejdet udføres af Pligtarbejdere og tilrettelægges i samarbejde med Havn&Plads. 
Derudover bliver udvendigt træværk malet,- og den nærmest historiske gril forsøges repareret.

I Bestikket har et hold pligtarbejdende tømrere mm. været igang med at etablere ny 
adgangsvej til restaurantens depot og medlemmernes tekøkken, et fantastisk hold, som i 
bedste klubånd har medvirket til godt samarbejde og optimal udnyttelse af resurserne. 

På iderig vis har de genbrugt materialer, leveret alt værktøj, store som små maskiner... og så 
er der udført et flot stykke arbejde! Tusind tak for det!

Magnus, som er udannet skiltemaler blandt andet, har malet Lynette-logoet i Bestikket, det 
er også gjort på pligttimer - Tak for det Magnus!

Der er også etableret ordentlig udsugning i køkkenet og loftlemmen er endelig lavet færdig. 
Køkkendøren er flyttet, så der nu er plads til 30 ekstra stole og 12 borde. 
The-køkkenet bliver pt. renoveret og dette arbejde udføres også af pligtarbejdere. 
Der monteres højskabe til udvalgenes ting og et rengøringsskab til brug ved udlejning. 

Vi har desuden planer om at udskifte bordpladerne i Bestikket og i Vestersøhus. 
Understellene fejler ikke noget og kan genbruges. 

Vores udvalg har været igennem lidt af hvert, vi er ambitiøse, sociale, og nogen gange uenige 
om hvor hurtigt det skal gå, men vi arbejder godt sammen og det lykkes altid. 

Har du lyst til at deltage i et lærerigt og godt fællesskab mellem mennesker som er vidt 
forskellige - så lover vi at du ikke kommer til at kede dig.

Sejlerhilsen Klubhusudvalget



Årsberetning fra Aktivitetsformanden

Tekst : Leif Tvede, Aktivitetsformand 

Hilsen fra Aktivitetsudvalget

Året 2021 blev præget af skiftende begrænsninger på mulighederne for at forsamles, er det lykkedes udvalget at 
holde fast i klubbens traditioner. 

Med stor succes afviklede vi Stander Ned d. 13. November, hvor mange af klubbens medlemmer markerede 
afslutningen på sejlsæsonen. 

Også klubbens traditionsrige julebanko kom i hus d. 28. November. 

D. 10. December arrangerede en gruppe medlemmer champagne- og vinsmagning i Vestersøhus, hvor de 
deltagende blev guidet rundt i smagsoplevelsen.

Det var desværre ikke alle traditionerne, der kunne holdes i hævd. Især var det ærgerligt, at det var nødvendigt at 
aflyse børnejul, som vi håber meget kan holdes til den kommende jul. 

Har du en ide til et arrangement, som du gerne vil bidrage til, så send en mail til udvalgsformanden 
på aktivitetsudvalget@lynetten.dk. Vi planlægger trods begrænsninger – intet kan stoppe os!

Festudvalgsgruppen har bidraget med stort engagement, og vi takker for jeres bidrag. 

Gruppen har med stort engagement leveret mange gode idéer til fremtidige arrangementer, som vi forhåbentligt 
ikke bliver forhindret i at gennemføre i det nye år. Jeg takker mange gange for jeres indsats.

Der skal også lyde stor tak til alle der mødte op og gjorde arrangementerne til en god oplevelse.

Herfra ønsker vi jer et godt år, og en god sommer i 2022.

Til dem med sejl god vind og stille vand til dem med motorbåde.

mailto:aktivitetsudvalget@lynetten.dk


Årsberetning



Årsberetning



Årsberetning



Årsberetning



Årsberetning



Årsberetning



Årsberetning



Årsberetning



Årsberetning



Årsberetning



Årsberetning



Årsberetning



Årsberetning



Årsberetning



Budget  



Prisliste



Revisionsprotokollat



Klubvedtægter 2022 



Klubvedtægter 2022 



Klubvedtægter 2022 



Klubvedtægter 2022 



Klubvedtægter 2022 



Havnereglement 2022 



Havnereglement 2022 



Havnereglement 2022 



Havnereglement 2022 



Havnereglement 2022 



Havnereglement 2022 



Indkomne forslag
FORSLAG NR.  1.

Forslagsstiller: Ib Skaale 
Medlemsnummer 6066
Fremsendt 11. December 2021

Forslag:
At både der ikke efter klapbroens etablering, kan sejle frit ud, får deres indskud retur når de opgiver deres havneplads.
Tilbuddet er gældende i 3 år (2022-2024).
Eneste forudsætning er at der er en på venteliste, som betaler indskud, således at havnen ikke kommer til at mangle likviditet som følge af skiftet.

Baggrund:
Indespærring bag en klapbro er nu kun et spørgsmål om tid før det sker. B&H lægger op til en ikke specielt attraktiv plan for hvornår der kan sejlet ud til havet. Og med de mængder af jord der skal transporteres, så vil det i min 
opfattelse kun være et spørgsmål om tid før disse tider indskrænkes endnu mere.
For både der ikke kan sejle frit ud på havet, giver det en væsentlig begrænsning i sejlmulighederne.
For både der kan sejle under klapbroen, giver det begrænsninger i tiden op til broåbning og tiden lige efter brolukning, da der i sommerperioden må forventes kø på begge sider.
For både der ikke sejler, giver det ikke andre gener end støj og støv.
Samtidig ved vi der er en meget stor venteliste, formentlig mange, for hvem en højde på 3,5 meter ikke er noget problem.
En måde at reducere problemet er at der kommer færre både i havnen der er over 3,5 meter.
Når indespærringen bag klapbroen bliver en realitet, regner jeg selv med at fjerne min Dehler 98 sejlbåd og lægge min nyindkøbte gamle stålmotorbåd på pladsen. Den har ingen højdeproblem når kalechen slås ned (dog skal 
udstødningen der er lodret lægges lidt om).



Indkomne forslag
TILLÆG TIL FORSLAG NR. 1.

Forslagsstiller:  Ib Skåle 
Medlem 6066
Fremsendt 23. Februar 2022

Jeg trækker hermed nedenstående forslag tilbage ( FORSLAG 1.) 

Forslagsstilleren skal trække forslaget på GF 2022 den 5. april 2022 da det af forslagsstilleren er offentliggjort på Facebook den 11. december 2021 og det må formodes, det er kendt af medlemmerne.
Bestyrelsen har spurgt en advokat om dette og svaret er:

Baggrunden er, at hvis et andet medlem kunne tænke sig at stille samme forslag, men forlader sig på, at det jo nu er stillet ( af en anden ), og derfor selv undlader at stille det, og derefter opdager, at det 
er trukket, og ikke kan nå selv at stille det inden fristen, så kan man blokere for forslag ved systematisk at gøre det på den måde.

Fremgangsmåden er derfor, at det skal med, men at det trækkes på selve generalforsamlingen af forslagsstilleren, hvorefter dirigenten spørger, om der er nogen i forsamlingen, der desuagtet ønsker det 
behandlet.



Indkomne forslag
FORSLAG NR. 2 - Havnereglementet

Forslagsstiller: Peder Lemb Nielsen
medlem 5603
Fremsendt 1. Marts 2022 

Nuværende
§ 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. 1

Foreslået tekst
§ 5. Ophør af ret til havneplads m.v. Der tilføjes til § 5:
Et medlem der har/har haft en båd stående på land i 5 år eller mere fortaber retten til en bådplads på land og i vandet.
Når båden er fjernet/bortskaffet fra Sejlklubbens område kan oprindeligt indbetalt indskud udbetales til medlemmet og nyt medlem på venteliste kan få havnepladsen overdraget.
Såfremt fartøjet ikke fjernes inden 5 måneder, kan klubben sælge det til indfrielse af evt. manglende havneleje. (jf. Standard reglement for danske lystbådehavne §2, stk. 16).
Såfremt båden ikke fjernes ved ejers foranstaltning tilbagebetales oprindelig indbetalt indskud ikke.
Motivering:
Forslaget er stillet for at skabe og fastholde en levende havn med aktive sejlende bådejere.
Forslaget sikrer nogle medlemmer, der betaler månedsleje en fast bådplads.
Forslaget er udgiftsneutralt for klubben, hvad angår tilbagebetaling af indskud/nye indskud fra medlemmer.



Indkomne forslag
FORSLAG NR. 3 – Havnereglementet
Forslagsstiller: Bestyrelsen 
Fremsendt 22. februar 2022
Forslag
– det med rødt slettes. 

§ 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 frabroen
12. Være forsvarligt af fendret
13. Tilses regelmæssigt

Note:
Nedenstående slettes men der sker en 
ændring af § 6 stk. 3 i forslag 4 og 
sletningen forudsætter at 
ændringsforslaget godkendes.



Indkomne forslag
FORSLAG NR. 4 – Havnereglementet
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Fremsendt  26. februar 2021

Forslag
Det med gult indsættes 

§ 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 med 100 % af pladslejen.

§ 6 stk. 4, ansvarsforsikring og årsmærke

1. Være ansvarsforsikret med medlemmet som forsikringstager.
2. Fartøjet skal være forsynet med gyldigt årsmærke.
3. Årsmærket udleveres på kontoret ved forevisning af gyldig ansvarsforsikring.
4. Årsmærket skal være monteret på bådens forstævn i bagbordsside senest 1. maj.
5. Ved manglende årsmærke efter 1. maj, sendes 1. rykker samt et administrationsgebyr.
6. Ved manglende årsmærke efter 1. juni, sendes 2. rykker samt et administrationsgebyr.
7. Ved manglende årsmærke efter 15. juni, slettes medlemmet uden yderligere varsel af klubben.



Indkomne forslag
FORSLAG NR. 5 – Havnereglementet
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Forslag fremsendt 26. februar 2022

Forslag

Det med gult indsættes 

§ 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 med 100 % af pladslejen. Dette gælder kun såfremt båden ikke står på land på 
Sejlklubben Lynettens område.



Indkomne forslag
FORSLAG NR. 6 – Havnereglementet
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Fremsat 26. februar 2022

Forslag
Det med gult indsættes 

§ 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.
For både der sættes på land i vinterperioden skal alle sejl være afmonteret inden optagningen på S/K Lynettens landområde.
I sommerperioden kan båden stå med mast på Øst molen i en kortere periode max. 3 uger.



Indkomne forslag
FORSLAG NR. 7 - VEDTÆGTER

Forslagsstiller: Christina Eriksen
Medlemsnummer: 7998 
Fremsendt 2. marts 2022 

Nuværende tekst
§ 7. Ordinær generalforsamling

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.

Foreslået tekst

" Jeg stiller hermed forslaget om at man som fuldbyrdet medlem kan afgive sin fuldmagt til et andet fuldbyrdigt medlem så vedkommende kan stemme på medlemmets vegne ( hvis man er forhindret i at møde op ) 
til Generalforsamling.
Fuldmagten skal fremvises ved Generalforsamlingen, og samtidigt erstatte det eksisterende krav om at fuldmagt kun kan gives til medlemmer som er bosat på samme adresse.



Indkomne forslag
FORSLAG – 8  Vedetægter
Forslagsstiller: Birger Christensen
Medlemsnummer 6424
Fremsendt den 3. marts 2022

Nuværende tekst.
§ 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

Forslået tekst.

§ 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 foregå skriftligt.

FORESLÅS RETTET TIL:
Dirigenten bestemmer, eventuelt efter forslag, en referent og omfanget af forhandlingerne, som skal medtages under Generalforsamlingen i et samlet referat.
Efter dirigentens godkendelse skal dette referat fremsendes til bestyrelsen og som skal offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 2 måneder efter Generalforsamlingens afholdelse.
Bestyrelsen sørger for lydoptagelse af forhandlingerne under Generalforsamlingen til brug for referenten og som tidligst kan slettes efter næstfølgende ordinære Generalforsamling.
Lydoptagelse offentliggøres sammen med referat på klubbens hjemmeside.




