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Kære Lynetter.

Samfundet er så småt begyndt at åbne lidt op igen, og dette betyder at vi fra 
onsdag den 20. Maj kan byde velkommen hjem til Kasper og hans team.
En velkomst som jeg er sikker på at vi er rigtig mange som har glædet os til.
- Velkommen hjem Kasper og co, I har været savnet !

Kontoret er åbent igen for personlig betjening, dog er kontoret kun åbent for ét 
medlem af gangen.
Husk at spritte jeres hænder af inden at I går ind på kontoret og hold god afstand.

I denne udgave af LynetteNyt er der masser af nyt, blandt andet fra Havnechefen 
og Formanden, I kan møde Kim vores nye bogholder og der er seneste nyt 
angående Vild Med Vand.

Referatet fra Generalforsamlingen 2020 er nu tilgængeligt på hjemmesiden 
www.lynetten.dk
Et stort tak til Klaus Sørensen for at skrive referatet.

Sejlersæsonen er i gang, og det samme gælder for grillsæsonen.
Rundt omkring i havnen er der spande med kartofler i, krydderurter der spirer løs, 
små urtekasser langs landfæstet og tomater der varmer sig i solen.
Når der bliver tændt op i grillene, så gå endelig på opdagelse i alle de urter og 
grøntsager som er til fri afbenyttelse.

- Velbekomme og rigtig god grill og sejlersæson til jer alle !

MVH Michael Broberg Møller
Redaktør

Og dørene bliver langsomt åbnet op igen

Referatet fra bestyrelsesmødet den 7. Maj 2020 er 
tilgængeligt på www.lynetten.dk

mailto:maalebrev@gmail.com
http://www.lynetten.dk/
http://www.lynetten.dk/


Formanden har ordet
Sejlersæsonen er begyndt, men på lidt andre vilkår end normalt

Vi har mistet en hjørnesten i klubben.
Bo Sperling gik bort her i Maj efter et længere sygdomsforløb.

Bo var ikke kun Bo, men noget specielt.
Vi har alle været i kontakt med Bo på kontoret, og har hver vores oplevelser med 
hjælpsomhed, ihærdighed og kammeratskab.

Det bliver et stort savn at Bo ikke er hos os mere.
De bedste tanker til Bo´s familie og de tætte sejlervenner som oplever en tomhed når de går på 
broen, kigger ind på kontoret eller har brug for hjælp.

Tekst : Airo Bjarking, Formand

Bestyrelsen siger tak

Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til personale, frivillige og andre som har ydet en 
indsats i den sidste tid.

Når jeg kigger på de forskellige Facebook grupper og har kontakt med vores nabohavne, 
ser jeg mange forskellige løsninger.
Nogle har fortsat lukket ned og andre har åbent på mange forskellige måder, og vi har 
gjort det på vores måde.

Vi er i den heldige situation at Kasper åbner igen, og vi siger velkommen tilbage.

I forhold til bestyrelsen har vi afholdt vores andet møde virtuelt, og forsøger igen med et 
ekstraordinært møde.

Jeg håber på at vi snart kan mødes face to face og ikke mindst få vores medlemsmøder i 
gang.
Jeg savner jer og dialogen, jeres spændene tanker og løsninger og at vi får informeret 
omkring de tiltag vi langsomt begynder på.

Når I læser dette er et referat fra vores Generalforsamling lagt op på vores hjemmeside, 
og referatet af det første bestyrelsesmøde ligeså.

Vi vil i bestyrelsen bestræbe os på at få referater hurtigt ud efter bestyrelsesmøderne, og 
som I vil se kommer det i en ny form.
Da vi er en ny bestyrelse afprøver vi lige hvordan det fungerer og der kan forekomme 
ændringer.

Vi i bestyrelsen har også taget hul på forskellige arbejdsopgaver og håber på at vi kan 
have de første møder med politikerne og andre her primo, medio Juni 2020.
I bestyrelsen vil vi fortsat arbejde på en bevarelse af Margretheholms Havn, og der er 
brug for alle kræfter i løbet af resten af året.

Vi har set på om vi kunne gøre brug af hjælpepakker og søge disse.
Vores tab viser sig ikke markant lige nu, faktisk går det som planlagt.
Vi er opmærksomme på puljer, og søger naturligvis hvis vi kan se at vi opfylder 
betingelserne.

Husk du kan møde din Formand

20. Maj 2020 klokken 17:00 – 18:30 i Hyggeriet ( ude i det fri. )

Og det fortsætter efter sommerferien på følgende datoer og samme tid 17:00 – 18:30.

9. September 2020 Vester Søhus.
7. Oktober 2020 Hyggeriet.
4. November 2020 Vester Søhus.

Hold fortsat afstand, vask hænder, sprit af og pas på hinanden.



Havnechefen fortæller
Kontoret

Havnekontoret har atter åbent, dette forgår dog med behørig afstand, håndsprit og max et 
medlem inde på kontoret af gangen.
Så frem at du føler dig sløj eller på anden vis udviser symptomer bedes du blive væk.

Vi på kontoret ligger stadig en smule ned grundet henvendelser via e-mail og telefon der har 
eksploderet her igennem corona lock downen, og jeg beklager at der kan være en del ventetid 
på e-mail og telefon svar.

Jeg er meget glad for at fortælle jer, at vi gennem corona tiden havde en vikar ansat i 
bogholderiet.
Kim som han hedder, har udført et rigtigt godt stykke arbejde, og vi er sammen blevet enige 
om en fastansættelse.

Tekst : Mie Roer Jensen, Havnechef

Kim Krolmark

Kim Krolmark er tiltrådt som ny bogholder for sejlklubben og havnen den 15. April 2020.

Til at begynde med vil Kim sidde begravet i papirbunkerne for at rydde op i bogholderiet, 
men vil i stadig stigende grad dukke frem i lyset og blive et kendt ansigt her på havnen.

Selv siger han :
” Jeg har været i stillingen som vikar siden midten af Februar 2020 og har lært både 
medlemmer og personale godt at kende.
Jeg nyder den gode tone mellem menneskene her på havnen, og det er spændende 
opgaver jeg beskæftiger mig med.
Det er en fornøjelse at møde på arbejde hver dag. ”

Kim skal som udgangspunkt få styr på bogholderiet og sørge for korrekte 
medlemsopkrævninger, leverandørbetalinger, opkrævning af husleje fra erhvervslejere.
På den længere bane skal Kim arbejde med opgradering af IT systemer som skal tilpasses 
udviklingen og klubbens behov.

Kim har den helt rigtige baggrund til at udføre dette arbejde.
Han er revisor af uddannelse og kommer fra stillinger som regnskabs – og økonomichef i 
større og mindre virksomheder.
Senest var Kim ansat i DSB IT, hvor han havde ansvaret for det samlede IT budget.

” Sejlklubben er en spændende arbejdsplads, som går en hektisk tid i møde ( læs 
Lynetteholmen og udskiftning af IT system, grundet det nuværende der bliver udfaset af 
udbyder ), og jeg vil gøre mit bedste for at støtte og vejlede sejlklubbens interessenter 
bedst muligt. ”

Stort velkommen til Kim.



Havnechefen fortæller
Havn

I Marts måned da lock downen satte ind, indstillede vi al klargøringsarbejde på udearealerne.
Det blev bestemt at vi skulle påbegynde søsætning som planlagt den 30. Marts 2020, og 
drengene har gjort en kæmpe indsats i denne henseende.
Efterslæbet der kom grundet hjemsendte medarbejdere er vi så småt ved at have indhentet, 
og vi er begyndt at planlægge pligtarbejde weekend i Juni måned når forsamlingsforbuddet 
hæves til 30 personer.

Trods at der nu kun dikteres at vi skal holde afstand med 1 meter, og at forsamlingsforbuddet 
snart stiger til 30, ja så bedes I stadig holde behørig afstand til al havnepersonale.
Dette skyldes at vi er et lille hold, så hvis én smittes, er der stor risiko for at vi alle bliver 
smittet, og at driften derfor lukker ned.

Hold afstand – vask og sprit hænder af. Tak.

Værkstedsbyen

I henhold til Generalforsamlingsbeslutning 2020, vil der blive lavet en oprydningsplan for 
værkstedsbyen.
Dette vil sige at personalet skal rydde op efter medlemmerne, og efterladte ejendele vil blive 
fjernet.
Så venligst hold øje med opslag der beskriver hvornår dette træder i kraft.

Tekst : Mie Roer Jensen, Havnechef

Årsmærker / frihavn

Årsmærker og frihavnsmærker kan afhentes på havnekontoret mod fremvisning af 
forsikring.
Der er ingen afgift for manglende årsmærke i år, da det ikke har været muligt for jer at 
afhente dem.

Det der kommer til at ske hen over sommeren, er at vi sætter årsmærker på de 
resterende både, og så tager vi stikprøver mht. forsikring. 

Og i den anledning søger jeg en der har lyst til at slå sig sammen med mig om dette 
arbejde.
Du skal være god til at kende dine sejlbådstyper, du skal være godt gående, og du skal 
have 4 – 5 eftermiddage med et par timer til rådighed.
Kom glad – jeg kan kontaktes direkte på 20730050 eller mail info@lynetten.dk

Jeg ser frem til sommeren sammen med jer, husk at melde ud hvis I tager på lang 
sommerferie, og husk at sætte jeres plads på grøn når I er væk.

Sidste ord herfra : Hold afstand – vask hænder og sprit af – pas på hinanden og jer selv.

Venlige Hilsner Mie, Havnechef

mailto:info@lynetten.dk


Tekst : Michael Broberg Møller
Foto : Lars Kleinschmidt Hansen

Havaffald
Havet har brug for din hjælp

Og hjælpe havet, det er præcist hvad Lars har gjort !

Efter en tur ude i jollen har Lars kunne samle en ordentligt bunke affald sammen – et meget 
kedeligt syn !
Men et KÆMPE tak til Lars for at gøre naturen og os alle denne tjeneste ved at fjerne affaldet.

Herfra bliver der opfordret til at melde sig som Havmiljøvogter – det er helt gratis, og man får 
tilsendt alt materiale og havfaldsposer. 

Lad os sammen sørge for at vores farvande er rene, fine og blå. 

9. maj kl. 11.01



Forsikringsskader

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

www.yase.dk jb@yase.dk
Refshalevej 200                     Tlf. 26243045     

Yacht Service
DIT BÅDVÆRFT PÅ LYNETTEN

Gelcoatskader

Skrogreparation, glasfiber / træ

Motorservice Alle typer mekanisk arbejde

El arbejde

Inden – og udendørs opbevaring

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.

Generalforsamling 2020

Nu er referatet fra Generalforsamlingen 2020 lagt på hjemmesiden www.lynetten.dk

Som noget nyt er referatet udarbejdet som et beslutningsreferat, og alle lydfiler fra 
Generalforsamlingen er ligeledes lagt på hjemmesiden.

Du finder disse i linket under referatet.
Lydfilerne er kategoriseret efter dagsordenen til Generalforsamlingen 2020.

Tekst : Klaus Sørensen, Sekretær
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Velkommen hjem
Kasper og co
Onsdag den 20. Maj er der åbent igen i restauranten

Og vi har glædet os til at kunne byde Kasper og co. velkommen tilbage til Lynetten.

Restauranten har gennemgået en renovering her under lukkeperioden, der er blevet malet, 
plantet nye blomster og planter og terrassens gulv har fået sig en omgang olie.

Terrassen har fået nye flotte borde – stort tak til Heinrich for det utroligt fine stykke arbejde

Tekst : Michael Broberg Møller
( Fotos af Kaspers åbning følger i næste udgave af LynetteNyt. )



Sejlere på Øresund – hver for sig 
Kære Alle

Sejlklubben Lynetten har givet tilsagn om at vi deltager i denne eskadresejlads planlagt netop 
den dag hvor Vild Med Vand skulle foregå.

Formål

At samle mere end 1000 sejl- og motorbåde på Øresund på éngang for at vise, at nu kan vi 
snart være sammen alle sammen delvis igen under Corona. Skabe en begivenhed der engang 
for alle – forhåbentligt – viser at nu er vi kommet lidt videre alle sammen. Det er fællesskabet 
blandt alle sejlere der synliggøres og skal fejres. At uanset hvad vi sejler, er vi fælles for glæde 
ved havet.

Det er vigtigt at understrege at det ikke er en kapsejlads, men en eskadresejlads på Øresund fra 
Gilleleje til Køge.

Hvornår

En lørdag i Juni 2020 – 13. juni foreslås.

Man skal afgå fra sin hjemhavn og sejle gennem Øresund for så at runde et mærke i 
Københavns havn mellem kl. 12.00 og 14.00.
Mærket er udlagt mellem Kongeskibet og Den lille Havfrue – Det skal koordineres med Havnen.
Det skal forsøges at få åbnet Kronløbet i de 3-4 timer hvor havnen besejles.
Sejlads separation med indsejling gennem Kronløbet og udsejling gennem Lynetteløbet. 
Der er i øjeblikket en meget positiv dialog med Københavns Havn om arrangementet.

Både fra de sydligste havne kan måske samles i Dragør, Kastrup eller Lynetten, aftenen før og 
både fra de nordlige havne kan måske samles i Rungsted, Skovshoved eller Tuborg Havn fredag 
aften, så lørdags sejladsen ikke bliver uoverkommelig i sømil.

S/K Lynetten

I den forbindelse arrangerer vi fra Vild Med Vand i samarbejde med MorgenMADamerne
morgenmad til jer der deltager og gæstesejlere fra de andre klubber der deltager. 
Vi har inviteret sejlere fra de andre klubber til evt. at overnatte hos os så flere hold 
sammen kan stævne ud fra Margretheholms Havn og støde til sejlere fra andre klubber in 
eskadre ind mod Københavns Havn. 

Ved ankomst tilbage i vor sejlklub arrangerer vi også en lille komsammen i ”Smugkroen” 
hvor der serveres fadøl og pølser efter de regler der er foreskrevet af Sundhedsstyrelsen i 
disse Corona tider.

Lad os deltage så mange som muligt og også på denne måde markere at vi er en aktiv 
sejlklub og samtidig benytte lejligheden til at gøre opmærksom på vores havn.

Tekst : Klaus Sørensen, Sekretær



Sejlere på Øresund – hver for sig 

Tekst : Klaus Sørensen, Sekretær

Sponsorer

Der forventes at en række virksomheder og fonde vil sponsorere arrangementet som ubeskåret skal gå til 
nedenstående.

Kriterier for anvendelse af fundraising
Formålet med arrangementet er at fejre ”genåbningen” af sommer-Danmark, selvom det stadig er på
vilkårene ”sammen men hver for sig”.
Der er nogle borgere i Danmark, som i særlig grad har været hindret i at nyde natur og sommerens komme,
og som ovenikøbet har været begrænset i at modtage besøg selv fra deres nærmeste . Det er de ældre på
plejehjem og de hjemmeboende ældre, der modtager bistand fra plejecentrene. De trænger til at komme
ud i den friske luft, og vi sejlere yder gerne et bidrag hertil. Også udsatte unge har været afskåret fra social
omgang og fri adgang til natur. Vi støtter også op omkring initiativer rette mod dem.
Vi ønsker derfor som led i vores arrangement at markere en særlig opmærksomhed mod disse medborgere.
Der indsamles midler som led i afholdelse af eskadresejladsen, og beløbet går ubeskåret til arrangementer
for den nævnte målgruppe indenfor de geografiske grænser, som de deltagende klubber tegner

Tilmelding på vildmedvand@lynetten.dk eller gennem vor Facebook gruppe

Nærmere information: Klaus Sørensen  mail vildmedvand@lynetten.dk eller telefon 40186096

Vild Med Vand

Covid19,  ændrede alt !

Vi forventer dog stadig at lave arrangementerne, det første sandsynligvis den 13. juni med en 
stor fælles flotille sejlads gennem København samt begrænsede aktiviteter på havnen på denne 
dato. 

Den politiske del af vort arrangement samt en række af de øvrige planlagte arrangementer 
forventer vi at gennemføre fra august og frem til 31.12.2020.

I hører nærmere i næste Lynette nyt.

mailto:vildmedvand@lynetten.dk
mailto:vildmedvand@lynetten.dk


Mentor ordning S/K Lynetten

Tekst : Klaus Sørensen, Sekretær

Mentor ordning

Vore mentor ordning er nu fuld i gang. 
Du kan hente brochuren på kontoret eller i Vester Søhus og Hyggeriet.

Du er velkommen til at kontakte mentor ordningen på mentor@sejlklubbenlynetten.dk
Eller på Facebook Mentorer S/K Lynetten.

I Lynettens Seniorer 60+ har vi nu oprettet en mentorordning, som er et tilbud til alle medlemmer med båd om at 
blive sat i kontakt med et andet klubmedlem, som i en kortere eller længere periode, kan hjælpe en i gang i 
klubben. 

Mentorordningen er ikke kun for seniorerne men åben for alle. 

Mentoren vil orientere om praktiske forhold, eller knytte kontakt til andre medlemmer, som har viden om 
praktiske spørgsmål.
Det kan være tips til, hvor man køber bestemte reservedele, hvordan man får adgang til værkstedet, hvilke 
reparatører andre har gode erfaringer med, hvordan man får en nøgle til klubhuset, hvem man snakker med om 
leje af klubhuset, og hvad der findes af forskellige sociale arrangementer.
Det kan være løst og fast om hvordan det fungerer i klubben og havnen.
Hvis du overvejer at købe ny båd, kan du f.eks. også bruge Mentor-ordningen. 

Her kan der måske blive formidlet kontakt til andre sejlere i klubben, der måske har nogle erfaringer med den båd 
eller bådtype, som du overvejer at købe.

Det kan også og bør være hjælp til selvhjælp hvor en af vores Seniorer hjælper dig med mast-motor-sejl eller 
andet problem du står overfor, og du som ung og frejdig måske kan hjælpe senioren med lidt polering, 
bundmaling eller bare som gast når man gerne vil lidt ud på vandet, og det er svært alene.

mailto:mentor@sejlklubbenlynetten.dk


Sommeren 2020
Havnen er ved at blive gjort sommerklar

Der er blevet plantet blomster i begge ender af havnen – skønne farverige klatter der pynter på 
de forskellige arealer.

Borde og bænke i haven ved Vester Søhus er ved at få en kærlig hånd, med nedslibning af 
noget træt træ og en omgang olie så de kommer til at fremstå som nye igen.

Et kæmpe stort tak til alle de frivillige ildsjæle, som er med til at vedligeholde vores havn og er 
med til at vi alle kan nyde havnens arealer – og ikke mindst kan gå en sommer i møde som 
forhåbentlig bliver solrig, lang og fyldt med sejlture og godt kammeratskab.

Jeg havde håbet på at kunne dele nogle billeder med jer alle, så I kan se den fine 
sommerklargøring som bliver gjort rundt omkring i havnen.

Men…..
Den danske sommer har besluttet sig for at vise sig fra sin mest grå og våde side af – desværre.

Så indtil videre må I ” nøjes ” med stemningsbilleder af havnen fra tidligere år. 
Næste nummer af LynetteNyt – der kommer der sommerlige billeder af havnen som den ser ud 
2020.

Rigtig god sommer til alle Lynetter ! 

Tekst : Michael Broberg Møller
Foto : www.google.dk


