


Kære Lynetter.

Årets første storm kom i weekenden den 30. – 31. Januar 2022.

Der var godt gang i vindstødene og vandet steg over broerne op til 
flere gange i løbet af weekenden.

Heldigvis gik havnen fri for større skader – der røg et par sejl, nogle 
overdækninger måtte lade livet og nogle fortøjninger måtte ses efter 
et par gange i løbet af aftenen og dagen.

Tak til alle de medlemmer som gav en hånd med at tjekke bådene i 
løbet af stormen.

HUSK – Generalforsamling den 5. April 2022 klokken 19:00.
Adressen er Markmandsgade 11, 2300 København S.

Der er nyt fra Formanden, Havnechefen og Sejlerskoleformanden.

Næste udgave af LynetteNyt udkommer i Marts, og denne udgave er
dedikeret til Generalforsamlingen hvor I kan læse årsberetninger fra 
udvalgsformændene, årsregnskab, prisliste og rapport fra kritiske 
revisorer.

I ønskes alle en fortsat god vinterferie – og jeg glæder mig til at se jer 
når foråret dukker frem, og havnen igen bliver fuld af liv og glade 
sejlere.

MVH Michael Broberg Møller
Redaktør

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

Bestyrelse
Formand: Airo Bjarking 3131 9523
Sekretær: Claus Ørskov 5116 6690
Kasserer: Ulrik Holt 9393 2909
Kapsejlads: Rahlf Nielsen 2126 4323
Havneudvalg: Søren Riis 3027 6432
Klubhus: Ilse Jespersen 5362 8368
Aktivitetsudvalg: Leif Tvede 2929 1632
Sejlerskole: Bodil Vestergaard 2190 2553
Junior: Henrik Sonne 6179 2997
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 John Randrup
Næste nummer af LynetteNyt udkommer den 17. 
Marts 2022
Deadline til LynetteNyt nr. 02 er den 05. Marts 
2022

Foto : Klaus Schlichter
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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. 

mailto:info@lynetten.dk
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Formanden fortæller

Tekst : Airo Bjarking, Formand

Først godt nytår til alle

Vores år bliver på mange måder spændende dels fordi vi skal i gang med første udkast til kontrakt – vi begynder ultimo Februar og fortsætter i Marts dels fordi vi i år muligvis vil 
møde nogle bump på vejen.

Derudover har vi dialog med Sund og Bælt omkring den mulige østlig ringvej. Det er folk fra Danske Havne som indgår i det projekt. 
De lukker os ikke inde, men vil hvis det bliver aktuelt og der bliver behov for det udstikker de sejlrender så vi så uhindret som muligt kan færdes ud og ind af vores havn.
Metroselskabet er i gang med indledende undersøgelser. De besøger os i enten uge 8 eller 9 og her vil vi følge tæt op på deres planer, giver vores bidrag og sidst men ikke mindst 
holde øje med den miljøkonsekvensrapport der kommer i høring.

Andre havne omkring os sidder med udfordringer omkring kontrakter og der er planlagt et møde med FLID for at få et overblik og hjælpe til vores kommende arbejde. 

Vi er i løbende dialog med KMK da de har udfordringer vedr. etableringen af vej m.v.

Vi kommer også til at møde et par bump på vejen, men vi er i løbende dialog omkring disse.
Blandt andet skal sejlløbet lukkes når broen skal på plads og muligvis skal sejlløbet lukkes i forhold til nedramning af pæle til broen.
Der er ikke tale om permanent lukning over lang tid og alt gøres for at der kan skabes passage for os. 
Der er tale om perioder før og efter sejl sæsonen. Der arbejdes på eventuelle nødpladser.
Så snart vi ved mere meldes der ud på hjemmesiden.

Stormen Malik har vist os at et ekstra tjek på fortøjninger og presenninger er godt givet ud, og derfor har vi ikke set så mange skader.

Tak til alle de medlemmer som under Malik stod brask og bi og så til såvel både på land som i vand.

Generalforsamlingen afholdes den 5. April 2022 klokken 19.00 og vi håber at se rigtigt mange den dag. 
Inden Generalforsamlingen kommer der som altid en særudgave af LynetteNyt. 
De indkomne  forslag bliver også præsenteret og som altid vil der være en prisliste over de kommende betalinger.

Vi skuer atter mod en ny sejlsæson og håber på det gode vejr er os bi her i for sæsonen.

Husk afhentning af årsmærker inden 1. Maj samt fremvisning af betalt ansvarsforsikring.



Havnechefen fortæller

Tekst : Gert Lindberg, Havnechef

Der er for øjeblikket en lille pram fra Munck Havne & Anlæg som arbejder lige uden for Margrethe 

Havn

Prammen bruges til at fjerne blødt slam fra havbunden, der hvor fundamentet til klapbroen skal 

opføres.

Arbejdet med fjernelse af blødt slam med prammen mens at vare til slutningen af Februar.

Den lille pram har ingen motor eller skrue, den er udstyret med en fastmonteret gravemaskine, og to 

støtteben hvorved den kan stå fast på bunden når den arbejder, eller er fortøjeret ved kajkanten.

Ved korte sejl distancer bruger prammen gravemaskinens skovl til at trække sig gennem vandet, ser 

virkeligt spøjst ud, ved længere afstande bugseres prammen af en slæbebåd.

Munck Havne & Anlæg a/s har materiel der er specielt egnet til at komme ind på lavt vand og smalle 

passager, men påtager sig lige så vel øvrige uddybningsopgaver.

Kort information om vedligehold af vores træbroer

Stormen Malik var forbi, og lave lidt ravage i havnen, der er knækket nogle træ-vanger under 

broerne, og mange af vangerne er modne til udskiftning.

Vi har det seneste halve år haft håndværker til at udskifte vanger, og de fortsætter med at skifte 

dem en efter en.

Hilsen Havnechef Gert Lindberg
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Forsikringsskader

Yacht Service
DIT BÅDVÆRFT PÅ LYNETTEN

Alle typer mekanisk arbejde

Gelcoatskader

Skrogreparation, glasfiber / træ Motorservice

El arbejde

Sprøjtelakeringshal

Vi glæder os til et nyt år og sejl sæson med jer

Lynetten Bådservice A/S holder åbent i butikken og hjemme hos dig.

Find os på www.baadservice.dk

Inden –og udendørs opbevaring

Refshalevej 200, 1432 København K. Tlf. 26243045, mail : jb@yase.dk
www.yase.dk

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


Sejlerskoleformanden fortæller

Tekst : Bodil Vestergaard, Sejlerskoleformand

Kursus i praktisk sejlads med henblik på duelighedsbevis
•Der er stadig ledige pladser

At sejle er at leve - og Sejlklubben Lynetten tilbyder kurser i praktisk sejlads for dels 
at dele sejlerglæden med andre og at sikre, at nye sejlere lærer at sejle.

Den praktiske del af kurset foregår på en Folkebåd (eller lignende), og en aften om 
ugen (minus ferie i Juli) træner 3 elever med en erfaren instruktør i Øresund.

Du kan læse om Sejlerskolen samt tilmelde dig på vores hjemmeside.

Tilmelding sker på hjemmesiden/sejlerskole/tilmeldinger.

NYT NYT – TRIMKURSUS
•Lær at sejle optimalt

Sejlerskolen, Lynetten har som noget nyt et tilbud om kursus i trim af sejlbåd. Kurset skal 
ses som et videregående kursus, og det forventes, at eleverne har duelighedsbevis.

Kurset har til formål at gøre dig bedre til både at optimere din sejlads og evt. at kunne 
deltage i kapsejlads.

Mange sejlere holder sig sikkert tilbage for at tilmelde sig kapsejlads, og gør sig mange 
tanker om ”hvad nu hvis” – men kom over denne hurdle, og bliv i det hele taget en 
dygtigere sejler. 

Det vil være muligt i undervisningsforløbet også at komme ud at sejle i klubbens J 70.
Der er praktisk undervisning en gang om ugen fra Maj til September (minus ferie i Juli).

Tilmelding sker på hjemmesiden/sejlerskole/tilmeldinger.

Går du med drømmen om at blive instruktør i sejlerskolen ?

Hvis du brænder for at dele sejlglæden med andre, og har lyst til at udfordre dig selv som instruktør –
så tøv ikke med en uformel kontakt til Sejlerskoleformand, Bodil 
Vestergaard Sejlerskoleformand@lynetten.dk eller tlf. 2190 2553.

mailto:Sejlerskoleformand@lynetten.dk
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Tekst og foto : www.yase.dk

Mød Yacht Service

Jørgen B. Knudsen

Har mere end 30 års erfaring i 

bådbranchen, købte værftet i August 

2014. Efter en handelsuddannelse på Niels 

Brock var Jørgen ansat i salgsafdelingen på 

Coronet værftet. Han har deltaget i 

nybygning af Cobra motorbåde og har 

solgt og leveret nye Monterey, Formula og 

Azimut både.

Tlf. ( +45 ) 26243045

Mail : jb@yase.dk

Jan Toft Rasmussen

Jan Toft Rasmussen er daglig leder hos 

Yacht Service. Jan som er uddannet 

bådebygger, tiltrådte i 2021 og fik sit 

svendebrev hos Lynettens Bådeværft som 

i dag er Yacht Service. I løbet af sin tid i 

bådbranchen har han arbejdet på Coronet

værftet og Humlebæk Bådværft. Siden da 

har han opnået stor erfaring som leder og 

med virksomheds styring i ind – og udland. 

Jan har sejlet hele sit liv og har haft egen 

kølbåd de sidste 20 år.

Tlf. ( +45 ) 40521030

Mail : jtr@yase.dk

Jacob Dahl

Jacob Dahl arbejder som bådebygger hos 

Yacht Service og fik sit svendebrev ved 

Nordbjærg´s Bådeværft i Skovshoved. 

Yacht Service og vores kunder har stor 

gavn af den brede erfaring med 

bådebyggerfaget som Jacob har opnået i 

Danmark og fra udenlands ophold på 

bådværfter i Tyskland og Spanien. I sin 

fritid er Jacob passioneret sejler.



Tekst og foto : www.yase.dk

Mød Yacht Service

Martin Quorp Poulsen

Martin Quorp Poulsen har været i lære 

som bådebygger hos Yacht Service siden 

2019. Martin er 32 år og voksen lærling på 

værftet. Han har en masse 

håndværksmæssig erfaring fra tidligere 

som værftets kunder har stor glæde af. I 

sin fritid nyder Martin at sejle og fiske.

Kornelius Rygaard

Kornelius Rygaard er klargøringsmand på 

værftet. Kornelius er 22 år og har 

gennemført første år på 

bådebyggeruddannelsen og forventer at 

få sit bådebyggersvendebrev i løbet af de 

kommende år. Med sig har Kornelius en 

del erfaring med at bruge sin kreativitet 

og sine hænder som scenograf.



Kære alle fra Lynetten

Tekst : Michael Broberg Møller

Tak til alle jer der har været der i forbindelse med min fars bortgang.

Det har været rørende at opleve støtten fra jer, men også at se og høre om det 

fællesskab han har været en del af.

Jeg håber at få delt endnu flere minder i fremtiden.

Varme hilsner Alfred og Dorthe.

Tekst : Alfred, Sørens søn

På gensyn kære Søren
Tak for alt !

Tak for alle vores gode snakke.
Tak for alle vores grine stunder.

Tak for at lytte.
Tak for alle gode råd.
Tak for historierne.

Tak for vores venskab.

Søren, sejl sikkert og godt i havn. 
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Stormen Malik 30. – 31. Januar 2022



Foto : Martin Weichel

Stormen Malik 30. – 31. Januar 2022 



Annonce

Tekst : Hilda Goos

SE HER! 

ANPART TIL SALG  - M/S MASIRA

10 familier i gruppen “S/K Lynetten, seniorerne” købte i 2019 en flot motorbåd i Nederland og sidenhen er 
vi blevet en velfungerende gruppe som elsker at sejle med Masira på de franske kanaler.

Jeg må desværre sælge min anpart og håber at du/ I er interesseret.

Drømmer du som senior om at sejle rundt i de franske kanaler til sommer?

Så har du nu muligheden for at købe en andel i bådelauget ’Masira’, hvor du kan få 1/10 del af en smuk 
hollandsk motorbåd af stål. 

Andelsprisen er et enkeltbeløb på kr. 22.500,-, og derudover skal der betales 2 x 2000 kroner hvert år til 
vedligehold, forsikring, vinteropbevaring og vignet.

Der er hvert år mulighed for at sejle minimum 14 dage, og du/I får andel i et velfungerende fælleskab, som 
er drevet af gode seniorer fra S/K Lynetten.

Vil du høre mere?

Kontakt mig på 40 92 38 21 eller på mail; hilda@goos.nu

Sejlerhilsner Hilda Goos. 


