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Kære Lynetter

” Mørk er November og løvfaldet slut,
Vandet begynder at fryse.

Lyset fra solen og blomsterne brudt –
Da må vort hjerte selv lyse.

Synge vil vi, legen er magt,
Mer end beregning, forstand og foragt.

Værn mod det sorte og tomme. ”

- Thorkild Bjørnvig

Der er nyt fra Formanden, Havnechefen og 
Sejlerskoleformanden som glædeligt kan fortælle at 
Sejlerskolen åbner op for Y3 kurser fra December måned af.

Der er en jule hilsen fra restauranten.
Og på side 7 er der mulighed for at vinde lidt ekstra til ganen
til juleaften.

Husk stadig at spritte hænder, host i ærmet og hold afstand
til hinanden.

MVH Michael Broberg Møller
Redaktør

November poesi

mailto:maalebrev@gmail.com


Formanden fortæller

Tekst : Airo Bjarking, Formand

Bestyrelsen har på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 19. november 2020 besluttet at 
projektet ”Døde både ” igangsættes med fokus på 

§ 6 nr. 1 være sødygtig og kunne sejle.

Vejen har været lang, men bestemt det værd!

Gruppen som blev nedsat til at afdække forholdene har lavet et stort og relevant arbejde.
Gruppens arbejde har medført mulighed for en hel del diskussioner i bestyrelsen, blandt andet 
omkring antal både, tidspunkt på året og fokus på hvilke punkter der skulle være omfattet i 
gruppens arbejde.

Du kan læse mere om diskussionen i  referater fra bestyrelsesmøderne.

Hvis du kigger på Havnereglementet § 6 nr. 1- 13 og spørger dig selv:

Kender jeg en som ikke opfylder et eller flere punkter vil du angiveligt svare JA, og måske er det dig 
selv. Betyder det, at den du kender eller du selv skal miste bådpladsen dvs. retten til at være i 
havnen? 

Det er et svært spørgsmål og der er mange forskellige svar, måske lige så mange som antallet af 
os medlemmer.

Det er derfor nødvendigt at vi , som altid løbende tager disse diskussion med hinanden.
Nogle af de spørgsmål der blandt andet rejser sig for mig er: 

Kan vi som medlemmer miste vores bådplads, hvis vi betaler vores medlemskab og plads til tiden , 
en plads som vi har fået tildelt til en båd som er godkendt, da vi kom til havnen?

Hvis nej – så er sagen (næsten) klar… 

Hvis ja - hvad skal der til?

Gælder det hvis vi ikke opfylder hele § 6 eller  to punkter eller?

Jeg har ikke svaret – det har vi sammen og de diskussioner og beslutninger må vi tage sammen fordi de 
er vigtige for os alle sammen. 

Det eneste punkt i § 6 hvor vi som medlemmer er sikret i en retslig forstand er § 6 nr. 1 fordi der 
senere i § 6 står: Er der uenighed om fartøjets sikkerhed, udfærdiges en rapport af uvildig bådebygger/ 
synsmand. Rapportens konklusion lægges til grund for vurdering af sødygtighed. Den skal(red. 
Rapporten) skal efterkommes og betales af medlemmet.
Læg mærke til ordet uvildig – det er her retssikkerheden kommer ind, idet det ikke er enkelte 
medlemmers skøn der er afgørende.

Jeg ved at vores vedtægter og havnereglement har udviklet sig gennem mange år, der ligger et stort 
arbejde bag, at udviklingen, tilretningen m.v. er sket på vores generalforsamlinger. Noget i 
vedtægterne og havnereglementet skal  måske tilrettes, men det skal altid ske med S/K Lynettens 
formål for øje og på vores generalforsamlinger. 

Er der uklarheder må tvivlen komme os som medlemmer til gode, tvivlen må diskuteres og hvis der skal 
ske ændringer er der et forum – vores generalforsamling.

Det er derfor jeg er ekstra glad for både  som medlem og som formand, 
at vi udelukkende sætter fokus på 

§ 6. nr. 1 være sødygtig og kunne sejle



Formanden fortæller

Tekst : Airo Bjarking, Formand

§ 6. Anvendelse af havnepladsen

På havnens område skal fartøjet godkendes af havnechefen eller havneudvalget og 
følgende betingelser skal mindst være opfyldt:
Fartøjet skal:
1. Være sødygtig og kunne sejle
2. Have maksimal totalvægt 20 tons
3. Ikke være en husbåd
4. Have længde overalt inkl. bovspryd og davider indenfor pladsen i længden fra bro 

til pæl og bredde mindst 10 cm smallere end passagen mellem pælene
5. Have dybdegang som er mindre end middelvandstanden på pladsen
6. Tilhører medlemmet
7. Være ansvarsforsikret med medlemmet som forsikringstager. Manglende 

ansvarsforsikring kan medføre tab af havnepladsen
8. Være tydeligt mærket på skroget med fartøjets Navn og Margretheholms Havn 

eller København  samt evt. S/K Lynetten
9. Føre klubbens stander
10. Være forsynet med gyldigt årsmærke senest 1. maj. Herefter tilkommer et gebyr
11. Være forsvarligt fortøjet med tovværk(ikke kæder), således at det er muligt at 

slække fra broen
12. Være forsvarligt af fendret
13. Tilses regelmæssigt

Hvad med din båd –
hvor mange
✓ kan du sætte?





Formanden fortæller

Tekst : Airo Bjarking, Formand

VVM kommer blandt andet til at indeholde disse punkter, se nedenfor,  som er opstillet på baggrund af de 195 høringssvar + de dele 
som er fastsat i gældende lovgivning. VVM skal i høring i perioden 30.11.20 – 25.1.21.

Vores havn vil blive nævnt i rapporten og der vil ang. være noget om jordkørsel og adgangsforhold  (muligvis noget om en klapbro). 
VVM er ikke en beslutning, den tager Folketinget i foråret 2021



Formanden fortæller

Tekst : Airo Bjarking, Formand

Vind to flasker vin til juleaften 

Vandret
2. Noget alle ønsker
3. Hjælpemiddel
5. En ven i nøden
7. Det forreste på en båd
8. En mere end en
9. Et verdenshjørne
10. Alle både har det 

Lodret
1. Et godt sted
4. Findes i flere udgaver
5. Modsat højre på en båd
6. Noget de fleste har brug for 

Vinderen udtrækkes den 10. december 2020.
Send et foto af løsningen til info@lynetten.dk senest  8. december 2020

mailto:info@lynetten.dk




Havnechefen fortæller

Tekst : Mie Roer Jensen, Havnechef

Kære medlemmer

Så er vinter sæsonen i gang, og vi er i fuld gang med at tage de sidste både op, og klargøre havnen for 
vinteren :

Hoppeborgen er gået i hi for i år.
Juniorbroerne bliver snarest taget op.
Terrassen og grillpladsen bliver pakket sammen.
Vandet er slukket på broerne.

Vejr og vind tager til.
Vandet stiger – vandet falder.

I bedes derfor jævnligt tilse jeres både – også de både der står på land.

Vi vil selvfølgelig gøre vores for at informere jer hvis vejret spidser til.

Husk stadig at spritte af, hold afstand, bær mundbind og kun ét medlem af gangen på kontoret i 
åbningstiden.

Vi ser frem til en stille og god vinter med jer.

Venlige hilsener
Mie, Havnechef.

Foto : Lars Erstad-Jensen



En hilsen fra Kasper og Co.

Tekst : Kasper Nielsen, Restauratør 

Kære alle.

Så er julen ved at være over os, men intet er som det plejer – heller ikke på restauranten.

At holde selskaber har altid været en stor del af at kunne drive restauranten året rundt.

I år har det været småt med selskaberne da corona har sat en stopper for det meste.

Vi forsøger stadig med helårsåbent, og håber at I vil komme og besøge os.

Vi har dog valgt at holde lidt længere vinterferie end normalt.

Derfor har vi i år lukket fra den 21. December til den 4. Januar.

Herefter håber vi at kunne køre hele foråret igennem som normalt.

Jeg håber at I passer rigtig godt på jer selv og hinanden, og at I får en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Mange venlige hilsener fra Kasper og Co.







Sejlerskoleformanden fortæller

Tekst : Kristine Boesgaard, Sejlerskoleformand

Sejlerskolen åbner op for Y3 kursus fra December

Vi har fået en ny mulighed for at oprette et kursus i yachtskipper af 3. grad – og det er vi rigtig glade for.

Kursus vil foregå mandage kl. 17-21 i Bestikket og løbe fra 7. December 2020 og afsluttes med eksamen 27. 

Februar 2021.

Find mere information på http://www.lynetten.dk/j36/index.php/sejlerskolen/sejlerskolen-tilmelding

Vi ses på havnen!

/Kristine

Sejlerskoleformand

http://www.lynetten.dk/j36/index.php/sejlerskolen/sejlerskolen-tilmelding


Sejlerskoleformanden fortæller

Tekst : Kristine Boesgaard, Sejlerskoleformand

Sejlerskolen søger stadig instruktører til praktisk sejlads

Som følge af manglende undervisning i 2020, står vi overfor at have rigtig mange kommende sejlere der ikke 

vil kunne komme på kursus i praktisk sejlads næste år – da vi allerede nu har et næste fuldt booket hold!

Vi søger derfor flere instruktører der kan tage elever med ud!

Så har du lyst til at lære fra dig og til at møde en  masse nye sejlere så tøv ikke med at kontakte 

sejlerskoleformand Kristine – mail: sejlerskolen@lynetten.dk eller tlf. 20727448 (helst hverdage ml. kl. 20-21).

Vi ses på havnen!

/Kristine

Sejlerskoleformand

mailto:sejlerskolen@lynetten.dk


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

Yacht Service
DIT BÅDVÆRFT PÅ LYNETTEN

Alle typer mekanisk arbejde

Gelcoatskader

Skrogreparation, glasfiber / træ Motorservice

El arbejde

Sprøjtelakeringshal

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.

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


Foto : Lars Erstad-Jensen


