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

Sommeren er over os

Bestyrelse
Formand: Airo Bjarking 3131 9523
Sekretær: Klaus Sørensen 4018 6096
Kasserer: Ulrik Holt 9393 2909
Kapsejlads: Rahlf Nielsen 2126 4323
Havneudvalg: Jan Stenfatt 4025 8048
Klubhus: Mads Sønderskov 5362 8368
Aktivitetsudvalg: Claus Bendixen 4143 5451
Sejlerskole: Kristine Boesgaard 2072 7448
Junior: Henrik Sonne 6179 2997
Suppleant for 2 år: Finn Eriksen 4241 4746
Suppleant for 1 år: Søren Lykkeager 2614 0715
Kasserersuppleant: Inge Merete Larsen 2624 0870
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

Kære Lynetter.
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jegelskersko@yahoo.dk
Forside: www.google.dk
Næste nummer af LynetteNyt udkommer den 24.
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Deadline til LynetteNyt nr. 6 er den 12. Juli 2020

Solen er begyndt at bage, temperaturerne stiger og det hele dufter lidt af
sommer.
Men…..en anderledes sommer, det bliver det.
Grænserne begynder så småt at åbne op igen, men langsomt og ikke til alle vores
nabolande så mange ferie eventyr og planer er måske blevet aflyst eller rykket til
næste år.
Hvad gør man så ? Hvad gør I ? Hvor skal I hen ? Og vil I dele jeres oplevelser med
os andre ?
I denne udgave af LynetteNyt er der nyt fra Havnechefen der blandt andet
fortæller at der nu kan der lukkes op for pligtarbejde weekender igen.
Der er nyt fra Formanden, og der er billeder fra den 13. Juni hvor mange af jer
sejlede ud og viste flaget.
Et kæmpe stort tak til alle Lynetter som deltog i dette fantastiske arrangement !

-

Glædelig sommer - og jeg ønsker jer alle mange gode lange solskinsdage fyldt
med latter, godt humør, sejlture og godt kammeratskab.

MVH Michael Broberg Møller
Redaktør

Formanden har ordet
Sker der egentlig noget ?
Set udefra har her været stille, alligevel er der sket meget.
Her følger en oversigt over det vi har sat i gang :
For det første har vi nu afsendt et brev til By&Havn med anmodning om genoptagelse af
forhandlinger om fornyelse af vores kontrakt.
Vi har ikke været ydmyge, men har med en fyldig argumentation anmodet om forlængelse i 20
år.
Andre havne indenfor By&Havns område har fået tilbudt 20 årige kontrakter med betydelig
stigning i såvel vand som landleje.
Næstformanden og kassereren har regnet på det og over en ti årig periode vil det ske en
stigning med ca. 4.300:- kr. pr. bådplads.
Nu er vi noget specielt – så vi håber, vi ikke skal betale de samme priser, men de nye
kontrakter viser en klar tendens – det bliver ikke billigere.
Hvorfor har vi det ?
Vi vil have en kontrakt, så vi kan fortsætte vores gode arbejde og bevare et unikt miljø – et
ånderum i byen.
For det andet har vi opdateret Havnereglementet så det stemmer overens med GF
beslutningerne.
Det er nu sendt til By&Havn for godkendelse.
Hvorfor nu det ?
Jo, fordi det står i vores lejekontrakt. Havnereglementet lægges ud på hjemmesiden med et
forbehold for overordnet godkendelse.
Desuden er Havnereglementet jf. gældende lovgivning sendt til Trafik – Bygge og
Boligstyrelsens for godkendelse.
Når Havnereglementet er godkendt, så får I besked.

Tekst : Airo Bjarking, Formand

For det tredje har vi ligeledes haft kontakt med By&Havn
Vi har ligeledes haft kontakt med By og Havn vedr. følgegruppen til projektet
Lynetteholm. Der vil snarligt blive afholdt et møde og vi har stillet en række spørgsmål
blandt andet: Hvordan går det med VVM undersøgelsen? Hvad med Østlig Ringvej? Hvad
med Metroen? Og sidst men ikke mindst: Hvordan går det med jordkørslen og vores
havn?
Vi har indbudt os selv til et kaffemøde i form af gensidig orientering . Mødet afholdes
den 23. juni 2020 med blandt andet Hans Vasehus. De oplysninger vi får tages med på
medlemsmødet den 30. juni 2020 klokken 19.00( se punkt 10)
Hvorfor har vi det?
Det har vi fordi vi tror på at dialog og samarbejde giver viden og indsigt.
For det fjerde Københavns Kommune har vedtaget Kommunalplan 19 (KP19) og som det
fremgår vil Refshaleøen først være udviklingsområde i 2031 og Margretheholms Havn
forefindes på samme måde som tidligere i kommunalplanen.
Rensningsanlægget Lynetten er ved at undersøge om de skal flytte og den undersøgelse
skal være klar i 2021. Der er flere muligheder blandt andet, at de forbliver på Refshaleøen
eller flytte til Prøvestenen eller Avedøre.
Hvorfor er det interessant?
Det er det af to grunde – Bliver de på Refshaleøen bliver scenariet omkring
Lynetteholmen så anderledes? Flytter de hvorledes ser prøvestenen så ud i fremtiden?

Formanden har ordet
For det femte har vi set på økonomien og vi har fundet lidt udfordringer i forhold til skyldige
beløb for medlemskab, bådplads m.v.
Vi går nu i gang med at følge op i forhold til de der skylder, og nogle vil modtage rykker nr. 2.
Denne rykker indeholder information om bortfald af bådplads.
Vores budskab er GEM DIG IKKE I BUSKEN, men kom op på kontoret og snak med Mie om
hvordan du vil betale.
Nogle vil nok have opdaget at Mie med flere spørger ind til eventuelle skyldige beløb, at disse
skal betales før der kan købes nye ydelser.
Hvorfor gør vi det ?
Vi vil gerne give de medlemmer som skylder pengene en mulighed for en afdragsordning her i
kølvandet på corona.
Klubben har brug for indtægter og der er mange der ønsker en bådplads.
For det sjette er det nedsat en gruppe som skal se på ” døde ” både.
Gruppen er nedsat på baggrund af en række henvendelser fra medlemmer som ønsker der skal
ryddes op.
Gruppen vil også se på både der udlejes som overnatningsmulighed og som udlejes
kontinuerligt ( dvs. der hvor ejeren reelt ikke selv benytter båden. )
Gruppens arbejde tager afsæt i Havnereglementet og ordlyden i havnepladskontrakterne.
Gruppen skal komme med et oplæg til bestyrelsen omkring hvilke tiltag der skal iværksættes.
Gruppen har fået bevilliget penge ( fra budgettet ) til at få et juridisk blik på problemstillingen –
og der kommer mere i næste LynetteNyt.
Mie med flere er allerede godt i gang, men der er en række barrierer som gør at ting tager tid,
at det er dyrt for klubben og rent juridisk er det vanskeligt.
Hvorfor gør vi det ?
Vi skal holde plads og vand ryddeligt jf. vores lejekontrakt.
Vi ved at det koster dyrt at bortskaffe både som ligger ubenyttet hen i lang tid og det er et
udtalt ønske fra medlemmerne.

Tekst : Airo Bjarking, Formand

For det syvende er der nedsat en gruppe som skal kigge på GF beslutningen om ” båd på
land med mast. ”
Det er allerede besluttet at både der skal på land med mast skal have et klubstativ eller et
der ligner.
Desuden skal sejl tages af.
Vi ved ikke helt om der skal støtteben til og hvordan det kommer til at blive.
Det første gruppen går i gang med er at finde frem til behovet.
Hvorfor gør vi det ?
For at sikre at GF beslutningen kan være mulig til efteråret.
For det ottende er der nedsat en gruppe som arbejder med kursusvirksomhed, privat
virksomhed m.v. på havnen.
Denne gruppes udgangspunkt har været Havnereglementets ordlyd om, at der ikke må
drives privat virksomhed på havnen.
Gruppen er næsten klar med et oplæg som præsenteres på bestyrelsesmødet i August.
Hvorfor gør vi det ?
Vi vil gerne sikre at vi alle for mulighed for kurser og uddannelse.
På sidste GF besluttede vi at nye medlemmer med bådplads skal have duelighedsbevis, og
det forpligter os til at udbyde muligheder i eget regi.
Kirstine, Sejlerskoleformanden, står i spidsen for det og hun gør et kæmpe arbejde med
såvel kurser som delebåde.

For det niende er de sociale arrangementer ved at komme i gang.
Når I læser dette har der allerede været eskadre sejlads til Københavns Havn.
Selve forberedelserne har Klaus Sørensen med flere styret, stærkt hjulpet af
MorgenMADamerne.
Stort tak til de mange frivillige kræfter, som gjorde det muligt for os alle at nyde fælles
oplevelser, morgenmad og grill.
Også tak til Kasper og hans team, som altid stiller op med blandt andet fadølsanlæg,
pølser m.v.

Formanden har ordet
For det tiende er der medlemsmøde den 30. Juni 2020 klokken 19:00 ved standeren.
I tilfælde af regn afholdes det indendørs.
Der vil være yderligere et medlemsmøde ultimo August, et primo Oktober og i December.
Kommer der akutte ting indkaldes der selvfølgelig til medlemsmøder.
Foreløbig dagsorden for medlemsmødet :
Samtale om havnens fremtid.
Orientering fra mødet med By&Havn den 23. Juni 2020.
Orientering omkring det videre arbejde omkring havnens fremtid.
Pladser rød – grønne, tips og ideer til hvordan vi hjælper hinanden.
Muligvis ved vi noget angående VVM undersøgelsen.
Eventuelt.
Send gerne forslag ind til dagsordenen sekretaer@lynetten.dk inden den 28. Juni kl. 16.

Vel mødt, og til de der sejler Danmark tyndt, laver vi en podcast så I kan følge med ☺
Fortsat god sommer !

Tekst : Airo Bjarking, Formand

Foto : Jesper Andersen

Formanden har ordet
ØVRIGE
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Rasmus Steenberger ( Amager Øst ) m.fl. har arbejdet ihærdigt for at få åbnet det grønne areal
på Prøvestenen og det er lykkedes for dem.
Det er således muligt at gå en tur ovre på det ellers lukkedes areal.

Ligeledes har den tidligere Amagerbane været genstand for mange og lange diskussioner, men
Borgerrepræsentationen har på baggrunde af en lang række borgers initiativ valgt at gå i gang
med en fredning af arealerne, hvilket betyder der ikke umiddelbart kan bygges på de arealer
som DSB ejer.
Det er muligt at søge midler via TOMS GULDPULJE til familie idrætten ( op til 20.00 kr:- )
- Idræt sammen med børnene.
- Idræt som både børn og forældre dyrker ( men ikke nødvendigvis sammen. )
- Idræt som forældrene dyrker samtidigt som børnene dyrker en anden aktivitet.
- Fælles idræt i foreningen som fx. familiedag.
Vi søger om nye sikkerhedsstiger ( via Tryg ) til havnen.

De bedste hilsner fra Airo, Formand.

Tekst : Airo Bjarking, Formand
Foto : Emil Aagaard Jensen

Havnechefen fortæller
Røde og grønne skilte

Pligtarbejde starter op igen

Corona tiden har medført store ændringer i antallet af besøgende.
Men trods de færre besøgende, bedes I stadig vende jeres skilte til grøn når I sejler ud.
I kan altid kontakte havnekontoret når I er på vej hjem, og så vil vi være behjælpelige med at
vende jeres skilt til rødt.

Hævningen af forsamlingsforbuddet er nu hævet til 50, og vi kan derfor afholde pligtarbejde
weekend igen.
I inviteres hermed til pligtarbejde weekend :
Lørdag den 27. Juni og Søndag den 28. Juni.
Arbejdet foregår i tidsrummet kl. 08:30 til kl. 16:00 begge dage.

Årsmærker
Der skal lyde et stort tak til Bjarne fra bro 3 og Bent fra bro 1, som har været mig meget
behjælpelig med årsmærke projektet i disse corona tider.
Alle både der ligger i vandet har fået påsat årsmærke på stævnens bagbord side.
Alle både er blevet tjekket.
Et fedt projekt, hvor vi virkelig har fået gennemgået alle både der ligger i havnen.
Husk at fra næste år gælder de gamle regler igen, der skal hentes årsmærke inden den 1. Maj
2021, og for at få det udleveret skal der fremvises gyldige forsikringspapirer.

Som hovedopgaver har vi :
Fliser der skal lægges ved junior afdelingen.
Beskæring af træer og buske.
Reparationer af diverse hegne.
Ukrudtslugning.
Der vil blive serveret morgenmad, som vores skønne MorgenMADamerne står for.
Under morgenmaden vil Heinrich forklare jer om dagens arbejde, og I kan skrive jer op til de
forskellige opgaver.
Husk arbejdstøj og frokost – og husk håndhygiejne og god afstand til hinanden.
Vi ser frem til en fantastisk weekend sammen med jer, og husk alle er velkomne.
Tilmelding sker til info@lynetten.dk senest Onsdag den 24. Juni 2020.
Husk at skriv medlemsnummer og hvor mange I kommer.
De venligste hilsner Mie og Heinrich.
Kran
Der er en del der har været uvidende vedrørende ansvarsfordeling under kranløft, se
venligst retningslinjerne for brug af kranen.
Disse kan I finde på næste side.
Jeg ser frem til en dejlig sommer med jer alle.

Tekst : Mie Roer Jensen, Havnechef

Sidste ord herfra : Hold afstand – vask hænder og sprit af – pas på hinanden og jer selv.
De bedste hilsner Mie, Havnechef

Havnechefen fortæller
Retningslinjer ved optagning og søsætning af både
1) Klubbens ansvar ved tingskader er begrænset til 2 mio. kr. og går fra når bådens køl
slipper vandet, til den igen står på kølen eller er i vandet.
2) Ejers ansvar :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Enhver skades udstrækning over 2. mio. kr.
Tillægsforsikring kan erhverves på havnekontoret.
Anvisning af anhugningspunkter, under hensyntagen til udstyr som log, lod, drev, propel
og lignende.
Specielt afændring i form af tæpper eller andet før løftet.
Godkendelse af placering af bådvognens bærepuder.
Opklodsing samt justering i stativ eller bukke.
Efterlade højtryksspuleren på sin plads i udstyrsskabet.
Efter afrensning på spulepladsen fejes resten ved bolværket rent, affald smides i
affaldscontaineren, og kosten sættes på plads ved udstyrsskabet.

3) Løftet forudbetales og kvittering skal fremvises til kranpersonalet.
4) Overtrædelse af punkt 2 f og g kan medføre karantæne for brug af kranen.
5) Uddybende information kan fås på havnekontoret.

Tekst : Mie Roer Jensen, Havnechef
Foto : DSRS – København ( Fra den 13. Juni 2020. )

Yacht Service
DIT BÅDVÆRFT PÅ LYNETTEN

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.

Forsikringsskader

Gelcoatskader

Motorservice

Alle typer mekanisk arbejde

Skrogreparation, glasfiber / træ

El arbejde

Inden – og udendørs opbevaring
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

WiFi i Hyggeriet ( Klubhus Øst. )
Nu er der ekstra gang i WiFi i Klubhus Øst, også
kaldet Hyggeriet.
Log på : Hyggeriet.
Og kodeord er : ly08netten
WiFi dækker hele lokalet plus terrassen.

www.yase.dk
Refshalevej 200

jb@yase.dk
Tlf. 26243045

Sejlermælk.dk
Mumrikken på eventyr i Norden
Vores skønne med-medlemmer Susanne, Mads og deres tre drenge Anker, Frede og Bjørn er
taget på eventyr i de nordiske have.
I kan følge deres rejse på www.sejlermælk.dk.
Susanne, Mads og I tre banditter – vi glæder os alle til at følge med på bloggen.
Og vi glæder os ekstra meget til at se jer igen i 2022.
God vind til jer her fra Lynetten !

Tekst : Michael Broberg Møller
Foto : Susanne og Mads Paluszewski-Hau

Havnen – sommeren 2020

Husk at restauranten er åben igen.
Kasper og hele hans skønne team er tilbage på
pletten, og serverer lækkert mad til medlemmer,
gæstesejlere, besøgende og venner af klubben.

Foto : Jesper Hasseltoft Larsen( Fra den 13. Juni 2020. )

Hvor skal I hen i år ?
De danske havne er skønne
Og jeg er sikker på at mange af jer skal besøge en del af dem her i løbet af sommeren.
Men hvor skal I hen og hvad skal I opleve ?
Er det noget I kunne tænke jer at dele med resten af Lynetterne ?
Jeg vil gerne opfordre de af jer der skal afsted, til at tage nogle billeder og hvis I vil, sende nogle
små sjove historier og beretninger ind omkring jeres tur.
Lad os dele det danske farvands historier og magi med hinanden.
I kan sende billeder og tekst til jegelskersko@yahoo.dk
På forhånd – et kæmpe stort tak herfra !

Tekst : Michael Broberg Møller
Foto : Google.dk

Lemvig havn

Skagen havn

Næstved havn

Ballen havn

