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Kære Lynetter

Jeg håber at I alle har haft en fantastisk sommer.
At I har været på de togter som I gerne ville ud på.
At I har nydt solen.

Sommeren begynder så småt at gå på hæld, og det kan mærkes i vind og vejr.
Der har allerede været nogle blæsende dage i havnen, så husk at tjekke jeres 
fortøjninger regelmæssigt.

Efter hårdt arbejde er det lykkes at få havnen godkendt som A havn – kæmpe 
stort tillykke til os alle ☺

I denne udgave af medlemsbladet er der nyt fra diverse udvalgsformænd, 
havnekontoret og fra formanden.

Og husk at fortælle børn og børnebørn, at Julemanden kommer på besøg i 
havnen den 4. December.
Tilmelding foregår via kontoret – sidste tilmelding er den 18. November.

Der er blevet knoklet i Vester Søhus med at få etableret en terrasse, klubhuset er 
blevet malet, haven er blevet fikset…..Jeg kunne blive ved.

Pligtarbejdere og medlemmer har givet den gas – det er virkelig blevet flot !
Hvis I ikke har været forbi, så smut lige forbi og se det flotte resultat.
Et gigantisk tak til alle jer der har været en del af projektet – I er mere end seje.

Til sidst vil jeg ønske jer alle et rigtigt skønt efterår ☺

MVH Michael Broberg Møller
Redaktør

A havn !

Foto : Henrik Buus Sonne, Juniorformand 
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Tekst : Airo Bjarking, Formand

Sommeren går på held men vi kan se tilbage på en stor aktivitet både i havnen men også blandt rejselystne medlemmer.

Flere Lynettesejlere stævnede mod Rügen og andre fik fornøjelsen af Lohals et par dage. Flere skrev hjem om gode stemninger, velbesøgte havne og Lynette Standeren blev delt.

Vi har fået uddybet i og omkring tankanlægget og der kan nu vendes rund – dybden er ved daglig vande 3. meter.

Inden årsskiftet kommer flydebroerne som placeres på begge sider af broen. De er 30 meter lange og der kan lægges til på begge sider. De bliver ikke landfaste. De har en højde på 50 cm fra vandoverfladen. 

Broen kommer først i november og havnen lukkes fra den 8. november og 14 dage frem. Der kan her i den næste periode ligge små fartøjer omkring broen – vær opmærksom når du sejler ind og ud.

Vores indsejling har stadig lidt udfordringer men som indadgående kan du holde til bagbord for her er der vand nok til at vende.

Vi kan se tilbage på en sommer med byggerod  og evindelige lange diskussioner med By og Havn om såvel afmærkninger, skum i havnen og nu her senest prøvetagninger. 



Tekst : Airo Bjarking, Formand

Hvad skal vi de næste par måneder?

Vi har haft møde med By og Havn og i den forbindelse fremsat ønske om en kontrakt og en forhandling som vi ønsker er klar 15. november 2022. Vores advokat deltager i disse forhandlinger. Vi håber på at kan få 
det i orden til den kommende GF i februar 2023.

Vi har modtaget tilskud fra Københavns Kommune  og vi forventer svar på ansøgning om lokaletilskud i løbet af September måned.
Vi skal allerede gensøge for 2023 nu og det går vi i gang med. Vi er ved at genfremsende vores ansøgning om fritagelse af grundskyld

Der er kommet en Strategisk Miljøvurdering i høring og det ligner mest udkast til en ny kommuneplan før tid. Vi forsøger nu at få møde med Københavns Kommune og flere politikere. Dette for at være tidligt ude 
og arbejde proaktivt inden høringsfristen udløber.

I den kommende tid vil vi indkalde vores naboer til et møde samt deltage i møder på tværs af sejlklubberne.
Langelinie Sejlklub er i nogenlunde de samme udfordringer som vi var. Dette fordi de skal have en cykelbro nord for deres havn. Da andre havne har udfordringer på kontrakter, brug af landarealer m.v. er det 
nødvendigt at støtte hinanden og udveksle erfaringer.  Vi har allerede deltaget i et koordinerende møde i DGI regi, hvor vi udvekslede erfaringer omkring kontrakter, priser på leje og vilkår.  Ude i Svanemøllen( 
roklubberne) ønskede By og Havn at der skulle være 8 meter gangpromenade til vandkanten. Dette blev til 4 meter i den endelige kontrakt. Dette betyder at deres arbejde med at få både i og op udfordres.

Ud over det som ligger udenfor klubben skal vi også i gang med vinterens aktiviteter og vi håber på at vi kan holde coronaen fra døren og få nogle hyggelige aftener i sejlklubben til vinter. 



Tekst : Airo Bjarking, Formand

Der har været afholdt medlemsmøde den 24. August og her var lidt over 50 
medlemmer mødt frem. Stemningen var god. Mødet forgik på den nyrenoverede 
terrasse i Vester Søhus. Et flot stykke arbejde og godt der kom  gang i pligtarbejdet 
igen.

På mødet blev der taget initiativ til at påbegynde arbejdet med affald sortering. 
Klubben/ Havnen er allerede godt med,- men der kan gøre mere. Tak til de af jer som 
greb bolden.

Der blev talt meget om bådhåndteringen og vores ansatte arbejder på højtryk for at få 
det hele på plads. 
Der er nu tre havneassistenter som kan betjene kranen og det skal nok blive godt.

MorgenMADamerne har haft stor succes her i 
sommer. Et fantastisk arbejde og som mange 
nyder godt af.
Godt gået til hele holdet!



Tekst : , Havnechef

Medlemsnummer & navn

Telefonnummer & mailadresse

Bådens vægt, længde & bredde

Bådtype

Med eller uden mast

Eget/klubbens stativ / bukke

Ønsket dato

Noter

Nyt fra Havnekontoret

Den 7. Juni startede undertegnede op, som administrativ havneassistent og jeg vil benytte 
denne lejlighed til at præsentere mig selv kort.

Jeg hedder Camilla Christensen, jeg er 45 år og uddannet folkeskolelærer. Jeg har arbejdet 
i 18 år på den samme specialskole på Frederiksberg indtil 2021.

Jeg bor i den gamle fiskerhavn i Sydhavnen med min datter på 14 år og min kæreste, som 
er selvstændig tømrer samt vores hund Hermann. Ud over arbejdet her, så er jeg på andet 
år i gang med en 4 årig uddannelse som psykoterapeut.

Jeg arbejder 25 timer i sommerperioden på havnekontoret og 15 timer i vinterperioden. 
Jeg vil gøre, hvad jeg kan for at assistere administrativt, hvor jeg kan. Vi ses på 
havnekontoret.

Heinrich er stoppet og vi har ansat en ny havneassistent, som hedder Frank. Vi er derfor 
fuldtallige igen. Frank er en erfaren herre udi båd- og kranhåndtering og er allerede 
kommet godt i gang. Tag godt imod ham på havnen og ved kranen.

Havnekontorets personale: 
Gert (Havnechef), Vivi (Bogholder), Peter (Havneassistent/kran m.m.), Anders 
(Havneassistent/kran m.m.), Frank (Havneassistent/kran m.m.), Mostafa (Rengøring), 
Mostafa (Rengøring) & Camilla (Havneassistent/administrativ)

Vinteroptagning 2022 – bestilling fra Mandag den 5. September!!

Tidsbestillingen foregår enten pr. mail pr. telefon eller ved personligt fremmøde. Der skal 
oplyses følgende information ved tidsbestillingen samt ønsket dato for optagning:

OBS: Kranen holder ferielukket og vinteroptagningen slutter derfor fra og med torsdag 
den 1.12.2022



Foto : Klaus Schlichter



Tekst : Ilse Jespersen , Klubhusformand

BERETNING FRA KLUBHUS. 

Det har været et begivenhedsrigt år i Vestersøhus!.. Klubhuset er blevet frisket op!.. ny maling over det hele og en ny terrasse. 
Terrassen er tænkt som en aflastning af haven, når lokalet er udlejet. Fremover vil det være klublokalet og terrassen som kan lejes, resten af haven er udelukkende 
for medlemmer og gæstesejlere. 
Stort tak til alle de pligtarbejdere og engagerede medlemmer, som har været med på projektet, herunder Lena og Kim (nye medlemmer) som har trukket et stort 
læs ved at påtage sig opgaven med at organisere og professionalisere malerarbejdet, Lena er udannet bygningsmaler og det har klubben nydt godt af,.. Tak for 
det! 
Poul skal også nævnes, idet han har påtaget sig ansvaret for, at terrassen blev som vi havde tænkt,.. han har brugt mange timer på planlægning og, i samarbejde 
med pligtarbejdere og medlemmer fra havneudvalget, sørget for at arbejdet blev udført professionelt,.. derudover er legehuset også blevet repareret,.. Tak Poul!

René har bygget en laaaang bænk, til glæde og gavn når der hygges på terrassen i Vest.. Tak René! 
Alle dage hvor der var pligtarbejde, mødte Joy, fra Klubhusudvalget, tidligt op og dækkede morgenbord til os alle sammen, frokosten og efterfølgende oprydning, 
hjalp hun også med. Tak for hjælpen Joy! 

Sidst men ikke mindst, tak til “Vester Søhus banden” for at hente stiger, værktøj og “dimser”, plus alle de uundværlige gode råd! Der har været gode samtaler over 
frokosten og nye medlemmer er blevet indviet i klubkulturen, mange pligtarbejdere har meldt tilbage at det var en god oplevelse.
Pligtarbejderprojektet har været lærerigt!.. Havne- og Klubhusudvalg har arbejdet sammen, og høstet erfaringer, som gives videre til Administrationen. 
Der forventes fremover to obligatoriske pligtarbejderweekender om året, disse bliver iværksat og ledet af Administrationen, og baseres gerne på medlemmernes / 
udvalgenes ønsker om istandsættelse og nye tiltag. 

Derfor hører vi meget gerne fra dig, hvis du har nye ideer eller evt. indvendinger mod kommende planer. 
Skriv på klubhus@lynetten.dk eller du kan melde dig ind i Klubhusudvalget og være med til at bestemme hvad der skal bruges tid og økonomi på. 

Kommende dagsorden for Klubhusudvalget: Nye vinduer i Røgeriet, de gamle falder ud lige om lidt :) 
Ny handicapvenlig dør ved terrassen i Vest. 
Udskiftning af bagvæg under Pergolaen i haven. 
Reparation af den gamle murstens gril i Vestersøhus. 
Udskiftning af 2 stk. køkkenelementer + bordplade i Vest. 
KØLESKABE. Husk venligst at skrive navn og medlems nr. på de varer du har i køleskabene. Al mad der ikke er mærket med navn og medlems nr. vil blive smidt ud -
dette for at undgå ulækre køleskabe. 

Sejlerhilsen fra Klubhusudvalget.



Tekst : Bodil Vestergaard, Sejlerskoleformand

Teoretisk undervisning til duelighedsprøve.

Sejlklubben Lynetten udbyder nu teoretiske undervisning i navigation med henblik på den teoretiske del af 

duelighedsprøven.

16 ugers teoretisk undervisning i egne undervisningslokaler og med søfarts- styrelsens afsluttende delprøve. 

Undervisningen foregår i klubbens lokale Bestikket som findes på 1. sal i Klubhus Øst.

Kursusstart er Mandag den 3. Oktober 2022. Vi starter kl. 19.00 og vi slutter kl. 22.00.

Kurset indeholder indføring i både søvejsregler og navigation; ligesom man bliver i stand til at læse og bruge 

søkort.

Der må påregnes hjemmearbejde.

Kurset koster 1950 kr. og vil dække omkostninger til materiale; 

1. Duelighedsbogen

2. Opgaveark

3. De internationale Søvejsregler

4. Afmærkning af Danske farvande

5. Kort Kattegat 102

6. Transportør, Linex, uden håndtag (trekant).

Man skal selv medbringe en lineal på 50 cm, en god passer og en blyant. 

Udover den teoretiske del er der brandkursus – dato oplyses senere. Dette foregår fra kl. 19:00 til 23:00 i 

Sejlklubben, Køge Bugts klubhus, Hejren 21, 2670 Greve.

En betingelse for deltagelse i kurset er, at man inden kursusstart er meldt ind i klubben – dette foregår på 

kontoret i dettes åbningstid (se http://www.lynetten.dk/j36/index.php/om-lynetten/havnekontor)

Ønsker du yderligere oplysninger så kontakt:

Sejlerskoleformand@lynetten.dk

http://www.lynetten.dk/j36/index.php/om-lynetten/havnekontor
mailto:Sejlerskolen@lynetten.dk


Klubmester i 2.Løb er : Lars Frandsen i Mary. Scan-kap. 99 som får 
præmien overrakt af Tom Nielsen baneleder.

Billede af Klubmester i 1. løb. er: Mathias Bodlund i Veja. First 31,7. Her med hele besætningen.

Foto : Bjarne Carlsen



Tekst : Niels Krohn

Tovværksarbejde – Sejlerskolen afholder tovværkskursus i vinter

Med fokus på riggerarbejde.

Alle kan være med her.

Formålet er, at du bliver i stand til at lave det meste af tovværksarbejdet på din egen båd.

Vi starter, helt fra begyndelsen, med de knob som kræves til duelighedsprøven. Så går vi videre med splejsninger 

på spundet tovværk, taklinger og bændsler. Bagefter fortsætter vi arbejdet med enkelt- og dobbeltflettet tov.

Og selvfølgelig kommer vi til at lave den vigtige øjesplejs på både spundet og flettet tov.

Hvis du har specielle ønsker evt. egne projekter, ser vi på det i slutningen af kurset.

Start: Onsdag den 26. Oktober. Kl. 17.00 til ca. 21

Slut:  Sidste gang den 26. Januar 2023.

Tilmelding til Niels på nielskrohn@godmail.dk eller tlf. 53 54 00 35 senest den 24. Oktober. Max 12 deltagere

Pris: 600 kr. Der må også regnes med 100 – 500 kr. til personligt værktøj

Kurset afholdes i Bestikket. 

Eventuelle spørgsmål kan besvares af Niels på tlf. 53 54 00 35

Soft shackles og øjesplejs  med kovs på flettet tovværk er i blandt 
det vi kommer til at lave. 

mailto:nielskrohn@godmail.dk


Stumpemarked i Vester Søhus

Lørdag den 10. September blev der afholdt Stumpemarked i 

Vester Søhus.

En kæmpe succes ! 

Mange glade medlemmer mødte op med ting fra gemmerne, 

fik lavet nogle gode handler og nød hinandens selskab.

Denne gode dag gentager vi igen til foråret 2023 ☺



Forsikringsskader

Yacht Service
DIT BÅDVÆRFT PÅ LYNETTEN

Alle typer mekanisk arbejde

Gelcoatskader

Skrogreparation, glasfiber / træ Motorservice

El arbejde

Sprøjtelakeringshal

Sejl sæsonen 2022 

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

Find os på www.baadservice.dk

Vi glæder os til at se jer i Margretheholms Havn og Sejlklubben Lynetten.

Inden –og udendørs opbevaring

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

Vi kan god bruge fere frivillige til udvalgene. Der er store 
opgaver som skal løftes og vores nye medlemmer vil meget 
gerne bidrage, gerne sammen med et garvet medlem. 

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


Julemanden kommer
Søndag den 4. December 2022 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 18. 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 18. 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 4. December klokken 14. 



Foto : Henrik Buus Sonne, Juniorformand


