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Kære Lynetter.

Glædelig jul til jer alle !

Ligesom julemanden kan gå baglæns, ja sådan kan et år også føles som - baglæns.

År 2020 tror jeg at vi alle kan være enige om har været et år med mange 
udfordringer, ændringer i hverdagen, afstand og aflysninger af mange 
traditionsrige arrangementer.

I årets sidste udgave af LynetteNyt er der nyt fra Havnechefen, Formanden og 
julehilsner til alle medlemmer af S/K Lynetten.

Der er tilbageblik, i billede form, på året som næsten er gået.
Tilbageblik der forhåbentligt kan være med til at lyse lidt op i denne grå tid.

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et lykkebringende nytår.

Jeg håber at vi alle kan mødes i det nye år – måske med mindre afstand imellem 
hinanden.

MVH Michael Broberg Møller
Redaktør

Hvad er det der siger “ oh oh oh “
Det er julemanden der går baglæns

mailto:maalebrev@gmail.com


Året i billeder



Formanden fortæller

Tekst : Airo Bjarking, Formand

Hvad er en VVM rapport?

Det er en vurdering af virkninger for miljøet 
Andre udtryk findes også ex. Miljøkonsekvensrapport

Rapporten er bygherrerens oplæg til hvordan de belyser de miljømæssige konsekvenser af deres byggeri 
eller anlæg og hvordan de vil forebygge skader m.v.

Når By og Havn fremsender en Miljøkonsekvensrapport til ministeriet har de lagt et stort arbejde I at 
undersøge mange forskellige forhold og det er deres forslag. Det er Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen der 
officielt står for høringen.

Når et forslag sendes ud i høring og der er en frist på 8 uger. I de 8 uger har vi så tid til at læse rapporten, 
undersøge forskellige forhold m.v. og gøre skriftlig indsigelse. 

Reelt betyder det at vi skal finde fejl og mangler og påvise at det de beskriver i rapporten ikke helt er 
undersøgt nok, ikke passe, strider mod anden lovgivning, har konsekvenser for os m.v.
Det betyder at vores høringssvar som skal være inde senest den 25. Januar 2021 og  skal være 
gennemarbejdet og veldokumenteret.

På linket her nedenfor kan I se hvordan Danmarks Naturfredning behandler en VVM rapport og en mere 
indgående forklaring.
https://aktiv.dn.dk/sagsarbejde/planlaegning/miljovurderinger-af-projekter-vvm/

Og her er linket til den VVM der er i høring nu.
https://www.trafikstyrelsen.dk/da/Miljoevurdering/Lister/Nyheder/Nyheder/2020/11/Hoering-af-
miljoekonsekvensrapport-for-etablering-af-Lynetteholm

Samtidig med dette kommer der et udkast til en kommende anlægslov og den kommer nok i udkast inden 
høringsfristen på VVM er slut, så den skal vi også forholde os til. Anlægsloven er selve tilladelsen til at 
anlægge et jorddeponi i form af Lynetteholm.

Foto : Jesper Andersen, julen 2019
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Mandag den 30. Oktober 2020 fik jeg en opringning fra By og Havn og en kort besked om By og Havns 
anbefalinger i VVM rapporten som skulle udkomme senere på dagen.

I telefonen blev det oplyst at havnen blev bevaret, at der skulle etableres en klapbro og åbningstiderne fast var 
eftermiddage på hverdage og i weekenderne, at andre åbningstider skulle forhandles, at de var villige til at lytte 
på vores behov.

De havde ikke rigtigt en tegning hvor den skulle gå, men jeg fik den den beskrevet.

Umiddelbart lød det fornuftigt MEN efter en nøjere gennemlæsning af VVM rapporten på over 600 sider med 
diverse bilag på omkring 500 sider stod det klart at det IKKE var så enkelt endda.

Senere i samme uge var jeg så heldig at få noget materiale som viste et billede af klapbroen set fra skibakken.
Her blev det hele anderledes, for en minimum 7 meter bred  bro gennem den yderste del af havnen var blevet 
til en tynd streg.

Den tynde streg i fuld skala ville betyde at vores juniorafdeling ikke ville få sejlareal nok, yderligere fremgik det 
af rapporten at broens åbningstider skulle tage hensyn til jordtransporten. På hver side af klapbroen skulle der 
være en dæmning. Kapsejladsbanen skulle nedlægges m.v. Vores muligheder som aktive sejlere som vi kender 
det i dag blev begrænset.  Reelt betød  oplægget i VVM rapporten, at vi på en eller anden måde blev lukket 
inde.

Både i breve og i de forskellige grupper på Facebook kom der forslag til forskellige løsninger.
Der blev holdt en række hastemøder i de store organisationer, pressen blev kontaktet, der blev arbejdet hurtigt, 
sikkert og med fokus på at bevare vores havn med fri ind og udsejling.

Bestyrelsen holdt møder med fokus på hvorledes vi skulle agere i denne for os nye situation. På de næste sider 
ser I, i stikordsform, det bestyrelsen arbejder med. Bestyrelsen har også skrevet brev til de medlemmer som har 
ønsket at hjælpe og der er nu nedsat en række grupper som skal støtte op om det store arbejde der ligger foran 
os. 

Vi forsøger at holde jer alle orienteret og lige om lidt vil det være på vores hjemmeside, der løbende vil blive 
opdateret. Vi har bestemt,  det er Klaus Sørensen( sekretær) der skriver ud på Facebook i meget begrænset 
omfang ellers sker information via Lynette info så vi som medlemmer bliver orienteret så relevant som muligt.

Formanden fortæller

Tekst : Airo Bjarking, Formand

Foto : Jesper Andersen, julen 2019



Formanden fortæller

Tekst : Airo Bjarking, Formand

VVM omkring Lynetteholm, jorddeponi og transport  viser at 720 sejlere og mere end 1300 medlemmer samt alle de Københavnere og gæstesejlere som benytter Margretheholms havn rammes hårdt.

Mulighederne for at deltage i og drive en aktiv havn og sejlklub begrænses både i forhold til ind og udsejling. 
Juniorenes træningsarealer lukkes, kapsejladsbanen nedlægges, erhvervslivet og økonomien bliver trængt.

720 både bliver lukket ind i en indsø bag ved en dæmning og en indsejling der er åben i aften og nattetimerne samt i weekenden. 
Vi har brug for din støtte og hjælp til at Margretheholms Havn og S/K Lynetten fortsat kan drive et aktivt fritidsliv i og omkring Margretheholms Havn.

Støt op om vores mål:

At bevare vores klub og havn, Margretheholms Havn med fri adgang til og fra  havet for alle.



Formanden fortæller

Tekst : Airo Bjarking, Formand

Vi sætter fokus på 

• At bevare vores klub og havn, Margretheholms havn med fri adgang til og fra havet  for alle.

• At Margretheholms Havn og S/K Lynetten fortsat kan drive et aktivt fritidsliv og aktiviteter i og omkring Margretheholms Havn

• At udarbejde et velfunderet høringssvar den 25 januar 2021

• At fortsat være i aktiv dialog med By og Havn, samt nøglepersoner på det politiske niveau

• At være en stærk og aktiv del af organisationer og netværk 

• At være synlige i medierne og få vores budskab frem

• At deltage aktivt for bevarelsen af Danmarks Blå Fælledpark, fritidslivet på og omkring vandet i København sammen med FLID og DS.

Foto : Jesper Andersen, julen 2019



I disse for vort land vanskelige 
tider...

Lidt om vores tanker omkring 
den kommende GF

Vi har i bestyrelsen set på 
forskellige datoer og muligheder 
for at afholde vores 
Generalforsamling. 
I vores vedtægter står der at 
vores GF skal afholdes i Februar, 
men det bliver nok vanskeligt at 
få den gennemført der på grund 
af COVID-19.
Nedenfor er der en kalender med 
forskellige datoer og frister. 
Vi vil meget gerne at I reserverer 
datoerne nu.

De tre datoer for selve GF er 
markeret  i  en cirkel og det er de 
datoer som skal reserveres.



Året i billeder



Havnechefen fortæller

Tekst : Mie Roer Jensen, Havnechef

Personalet og jeg vil gerne ønske jer en rigtig dejlig jul, og må det nye år blive et år hvor vi kan sejle frit og 

invitere alle gæster ind

Det har været et udfordrende år for alle. 

Hos personalet har vi oplevet adskillige corona karantæner, længere varende sygdomsforløb, udskiftning af 

medarbejdere, usikkerhed mht. til havnens fremtid, ja og jeg kunne fortsætte i længere tale om alt hvad der er 

hændt, men i stedet vil jeg fokusere på det positive. 

Jeg er simpelthen piv stolt af jeres personale, de har gennem årets løb knoklet på, løftet opgaver til den helt store 

tilfredsstillelse, sat struktur på Østmolen og derved vores kranoperationer, de har kunne holde overblik på vores 

oprydning på pladserne, og de har løftet den nye opgave med at have både på land med mast over vinteren. Alt 

dette, trods udskiftning i medarbejdere og konstant underbemanding. Det der ydermere gør mig rigtig stolt, er at 

se at vi har haft plads til bådene på land i år, vi har brugt rub og stub af klub stativerne (3 står tilbage af 

sikkerhedsmæssige årsager), og alligevel er der stadig pladser på land – dette er er som resultat af både oprydning 

og placering af både på pladserne.

Vi har i de seneste par måneder haft en praktikant gående, Helge, han har taget sig af det grønne på pladserne, og 

han har virkelig også gjort et enormt godt stykke arbejde.

Igennem den nuværende corona lockdown får havnekontoret en overhaling. Igennem de sidste 4-5 år har der 

været set en konstant udskiftning af de kontoransatte, med refleksion over deres udtalelser, er det blevet 

besluttet at adskille havnekontor og administrations kontor. Hvilket vil sige at havnekontoret får sit eget rum i den 

ene del, og selve kontordelen bliver lukket af, så der kun er arbejdsstationer for de ansatte, og derved arbejdsro. 

Det bliver så fint. Mads H. Christensen ( pligtarbejder ) med lærling Oliver bygger ny skranke og har hjulpet med en 

skillevæg til kapsejlads afdelingen.

Jeg ser frem til det nye år med jer, og HUSK der ligger nye årsmærker klar fra 1. januar 2021!

Årsmærket er vores vigtigste redskab til at kunne holde styr på havnen. 

Jeg glæder mig til at dette bliver året, hvor alle har retmæssige årsmærker på, og igen, husk det skal sidde foran på 

bådens bagbordside inden 1. maj 2021! 

Glædelig Jul alle sammen, 

Kærlige hilsner 

Mie

PS – husk at holde afstand til personalet! Jeg ser helst ikke at de bliver smittet med corona pga. deres arbejde. 

Øverst fra venstre mod højre

Smidt (Havneassistent), Vivi (Bogholder), Mie (Havnechef), Hjarne (Administration)

Nederst fra venstre mod højre 

Helge (Praktikant), Heinrich (Havneassistent), Lennart (Havneassistent)  



En julehilsen fra…
MorgenMADamerne

S/K LYNETTENS FESTUDVALG 
ønsker jer alle en rigtig glædelig jul.

Vi håber og tror på 
at vi igen kan mødes i 2021 til 

alle vore traditionelle sammenkomster 
og fester 

her i vores dejlige klub

GLÆDELIG JUL OG

ET GODT NYTÅR

Pas godt på jer selv og hinanden 
derude!!!!

KH
FESTUDVALGET

MorgenMADamerne ØNSKER ALLE EN 

GLÆDELIG JUL OG ET 

GODT NYTÅR !



Året i billeder



Forsikringsskader

Yacht Service / værftet ønsker alle Lynetter en rigtig 
glædelig jul og godt nytår samt et fortsat godt 

samarbejde i 2021.

Yacht Service
DIT BÅDVÆRFT PÅ LYNETTEN

Alle typer mekanisk arbejde

Gelcoatskader

Skrogreparation, glasfiber / træ Motorservice

El arbejde

Sprøjtelakeringshal

Tak for i år og på gensyn i 2021

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

Find os på www.baadservice.dk

Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår ! 

Butikken er lukket mellem den 24 December 2020 og den 6 Januar 2021.

Inden –og udendørs opbevaring

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

Kære alle

Så blev anden nedlukning en realitet, og det betyder at restauranten lukker ned for et noget 
blandet 2020.
Hvornår vi åbner igen i 2021 ved vi desværre ikke, men jeg skal selvfølgelig nok holde jer 
opdateret.

Mange tak for jeres støtte igennem 2020, det har været en stor hjælp !

Husk at I kan bestille jeres nytårs menuer via mig ( kasper@couloir.dk ) og I får selvfølgelig jeres 
Lynetten rabat.

Rigtig glædelig jul, godt nytår og på gensyn i 2021.

Mange venlige hilsner Kasper og Co.

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


En julehilsen fra…
Fantasea on the Oceans

Glædelig jul og godt nytår til jer alle.

I skal alle have en julehilsen her udefra Atlanten.

Efter en kort pause tilbage i Danmark i Oktober måned er vi nu tilbage til den ” nye hverdag ”, 
og denne gang med nye gaster.
VI er et hold ombord hvor der er masser af grin, samarbejde, banankage, quizzer og højt til 
loftet.

Vi har i den tid vi har været ude på Atlanterhavet, været så heldige at opleve det rige dyreliv 
der er her – flokke af både hvaler og delfiner har været forbi og hilse på.

Atlanterhavet, som vi i disse dage kalder for hjem, har dog også givet os nogle udfordringer i ny 
og næ.
Men igen, med samarbejde og forståelse for hinanden ( og for dette fantastiske vand vi 
bevæger os rundt i ) ja så går det hele.
Vi bevæger os rundt efter mottoet – ” En hånd til dig, en hånd til båden. ”

Vi var glade for at løbe ind i vores venner – og medmedlemmer – fra S/K Lynetten.
Så også en glædelig julehilsen til jer alle fra besætningen ombord på Carpe Diem.

Næsten sidst, men ikke mindst – tak til alle der følger vores eventyr.
Det betyder meget for os at mærke jeres opbakning, interesse og nysgerrighed for dette 
eventyr – også selvom I er så langt væk ☺

Og til aller sidst – rigtig glædelig jul til jer alle !!!

Jule hilsner fra besætningen ombord på Fantasea

Tekst : Besætningen på Fantasea



Året i billeder



TrygFonden
”Med en stor indsats fra den daglige ledelse af havnen, personalet, 
havneudvalget og et par frivillige lykkedes det at få donationer fra 
Trygfonden til nye redningsstiger og skabe til hjertestartere.

Desuden 15.000 kr. til kurser for personalet på havnen, personalet på vores 
virksomheder på havnen, og frivillige i anvendelse af hjertestartere.

Dejligt at se at dedikation, samarbejde og positivitet i processen skaber 
resultater, og dejligt med frivillig indsats fra Jesper Hasseltoft og Bent 
(Brandmand) Herløv der har brugt meget tid på at visualisere og 
rapportere.”

Foto : Jesper Andersen, julen 2019



Vi ønsker jer alle 
en glædelig jul 

samt et
godt nytår

De bedste jule hilsner fra S/K Lynetten


