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Kære Lynetter

Så skal vi finde spritten frem igen.
COVID19 er i fuldt flor, og vi skal alle gøre hvad vi kan for at beskytte 
hinanden.

Så husk : Håndsprit, mundbind på i klublokalerne, kun ét medlem af gangen 
på kontoret i åbningstiden, hold afstand, og hvis du oplever symptomer – bliv 
sikkert derhjemme og kontakt kontoret via telefon eller mail.

I denne udgave af bladet er der nyt fra Formanden, fra Havnechefen, fra 
Aktivitets formanden og fra Mentor ordningen.

Masser af traditionelle arrangementer er aflyst – desværre.
Men det er til vores alles sikkerhed.

Lad os dog stadig stå sammen – hver for sig – og fejre vores skønne havn, 
vores forening, vores kammeratskab og fejre sejlerlivet.

Rigtigt godt efterår til alle Lynetter ! 

MVH Michael Broberg Møller
Redaktør

Frem med spritten…igen !

Grundet COVID19 er pligt arbejde weekenden i November 2020 aflyst.

mailto:maalebrev@gmail.com


Formanden fortæller

Tekst : Airo Bjarking, Formand

Vi har fået master på land

Tak for det kæmpe arbejde det har været med at få pilotprojektet ” master på land ” i gang og gennemført.
NU skal vi lige se på de erfaringer vi har samlet sammen her i vinter, før vi kan planlægge næste års optagning.
STORT tak til Mie og havneassistenterne og udvalget for deres stort stykke arbejde.

Corona

Vi følger situationen nøje og melder ud hvis vi ændrer noget.
Lige nu kan Bestikket og Vester Søhus ikke reserveres til private arrangementer.
De planlagte arrangementer i klubben kan gennemføres hvis reglerne omkring COVID19 overholdes.
Husk at mundbind er påbudt i klubhusene og ved kontakt til kontoret i åbningstiderne. 

Hold afstand – sprit af – pas på hinanden ! 

Vi kigger og kigger

Men desværre har COVID19 sat en stopper for besøg fra By & Havn.
Pia Hansen og Henrik Stenstrup har udskudt det planlagte møde.

Hvad sker der i øvrigt :
1: VVM skulle komme i høring den 6. November 2020.
2: Christians Bydelsråd har søgt om forlængelse af høringsprocessen, men det er afslået fra ministeriets side af.
3: Anlægsloven er berammet til foråret 2021.



Havnechefen fortæller

Tekst : Mie Roer Jensen, Havnechef

Kære Alle.

Vintersæson.
Vi er i gang med at tage både op på land og klargøre havnen for vinteren.

Hvilket vil sige at: Parkeringsmulighederne bliver færre, så venligst parker hensynsfuldt så vi kan komme ind 
med bådene, juniorbroerne bliver taget op i slut November, vandforsyning til broerne og land standere
bliver lukket.
( Vi melder ud forinden vi lukker for vandet. )

Vi går vinteren i møde, og derfor bedes I være opmærksomme på at vind og vejr tager til.
Og I skal derfor jævnligt tilse jeres både.
Vi vil selvfølgelig gøre vores for at informere jer hvis vejret spidser til.

Vi har taget både med mast på land i år, de står langs kørevejen på A pladsen. Og det er gået så fint. Det er 
første år at vi har både med mast på land over vinteren.
Dette nye projekt med både med mast på land over vinteren og corona karantæner gør at 
bådoptagningssæsonen kommer til at vare lidt længere end den plejer.

Dog vil jeg gerne gøre jer opmærksomme på at vi grundet den vedvarende oprydning har fået flere pladser 
fri på land, hvilket har givet os flere pladser til de aktive sejlere der ønsker deres både på land over vinteren.

I start oktober afholdte vi auktion på efterladte både, dette var i hht. til Bekendtgørelse om 
standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne, bilag 1, stk
2,16. 
På denne auktion solgte vi efterladte både for samlet 52.000kr.

Vi har pr. 1 oktober ansat en ny Havneassistent, Lennart.
Personalet er meget glade for ham, han er initiativrig og har gå på mod! Lennart kommer til at 
være et rigtig godt aktiv for havnen. - Velkommen Lennart.

Corona.

Vi er desværre løbet ind i 2. bølge af COVID19, og som Formanden skrev tidligere i bladet, så 
skal I : 
Sprit af –hold afstand –host og nys i ærmet –overhold forsamlingsforbuddet på max. 10 
personer – OG bære mundbind når I opholder jer i klubhusene.

Havnekontoret holder stadigt åbent i de normale åbningstider, jf hjemmesiden, men det er 
vigtigt at I overholder følgende når I besøger kontoret:
Kun et medlem på kontoret af gangen, mundbind er påbudt –sprit hænderne af inden I kommer 
ind –hvis I oplever symptomer så kontakt os via telefon eller mail.

Vi er et lille team, og hvis en af os bliver syg, så betyder det desværre at vi må lukke for kontor 
og drift. Så husk at hold afstand til personalet.

Tusinde tak for jeres forståelse, og jeg ønsker jer alle et rigtigt godt efterår.

MVH Mie, Havnechef.



Havnechefen fortæller

Tekst : Mie Roer Jensen, Havnechef

Ordensregler Masteskur 22. oktober 2020

Kære medlemmer. 

Det er atter blevet sæson for at få bådene op for vinteren.
I den anledning bedes I være opmærksomme på Havnereglementets §9:
§ 9. Opbevaring af mast og bom.

Mast og bom, der opbevares i masteskuret, skal anbringes efter anvisning af 
havnechefen og skal, inden de oplægges i skuret, være fuldstændigt afriggede 
eller være indpakkede.

Salingshorn skal under alle omstændigheder være afmonterede. 
Mast og bom skal være tydeligt mærket med medlemsnummer.

Master må kun henligge én uge på pladsen foran masteskuret, herefter vil de 
blive flyttet for ejers regning og risiko.
På nuværende tidspunkt er masteskuret fyldt med master der ikke er rigget ordentlig af og/eller er
indpakket. 
Dette kan resultere i skader på egen og andres mast. 

De af jer, der ikke har rigget jeres mast helt af bedes omgående få gjort dette.
Se venligst billeder der viser de korrekte og de forkerte måder at afrigge sin mast.

Endvidere bedes I være informeret om at til venstre i masteskuret, på den lave reol, skal bomme 
placeres. De høje reoler er til selve masterne.

MVH Mie, Havnechef



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 ønsker jer et skønt efterår 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

Vores Finclipper35 udbrændte om eftermiddagen den 24. September 2020.

Tusinde tak for alle de mange som var med til at dæmpe den voldsomme brand.

I forhindrede at ilden bredte sig til andre både.

De bedste hilsner

Erik Jansen, medlem 3876.

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




Aktivitetsudvalget informerer

Tekst : Claus Bendixen, Aktivitets udvalgsformand
Foto : Jesper Andersen

Situations rapport fra Aktivitets og Fest udvalget

I disse COVID19 dage er alting anderledes, og tingene er vendt på hovedet.

Nyheden er:
At der INGEN nyheder er !

Formanden for Aktivitetsudvalget informerer hermed…
At der ingen aktiviteter er planlagt i den nærmeste tid.

Fra sidste møde i Festudvalget kan der refereres, at ingen sociale arrangementer kan gennemføres i resten af 2020.

Grundet restriktioner er det umuligt at gennemføre Stander Ned i en form der giver mening.
Af samme årsag gennemføres de traditionelle julearrangementer – banko og den festlige juletræsfest for hele familien – heller 
ikke.

Det er meget trist at vi her i 2020 har måttet undvære selskabeligheden i vores klub.
Men vi besluttede på mødet i Oktober 2020 i Festudvalget, at vi vil hellere aflyse alt og vende stærkt tilbage, når COVID19 
tillader det.

Denne ( knap så gode ) nyhed er bragt af Claus Bendixen.
Pas nu godt på hinanden i denne mørke tid !



Mentor gruppen informerer

Tekst : Klaus Sørensen, Sekretær
Foto : Flemming Saaek

Kære alle

Som det fremgår af regeringens udmeldinger og situationen med spredning af corona virus, så har vi i mentor gruppen 
besluttet at udsætte kurset – motor vedligeholdelse, som var programsat den 27. Oktober 2020.

Jer der er tilmeldte og jer der er på venteliste vil bibeholde jeres plads på listerne, og vi vil kontakte jer direkte når vi finder 
mulighed for at afholde kurset.

For jer der er tilmeldt de andre kurser, I bevarer ligeledes pladsen og I får besked når vi har fundet nye datoer.

Når der åbnes op igen, vil vi forsøge om det er muligt at afholde kurserne lidt hurtigere, så vi når dem inden at sejler sæsonen
starter op igen.

Desværre kan det også forventes at nogle kurser aflyses helt, da foredragsholderen kan være optaget andre steder.

Vi så frem til at skulle afholde disse kurser, men vores fælles sikkerhed og accept af sundhedsmyndighedernes anbefalinger er
væsentlige så vi alle kan komme sikkert igennem denne pandemi.

Mange Hilsener
Klaus.





Juletræsfest S/K 
Lynetten 2020
Kære Lynettebørn, forældre og bedsteforældre

Det er med stor sorg at Juletræsudvalget ser sig nødsaget til at aflyse årets juletræsfest.
Regeringens restriktionspolitik under corona krisen gør det ikke muligt at gennemføre et så stort 
arrangement på sikker vis.

Og Julemanden er jo over 800 år gammel – så vi tør slet ikke udsætte ham for den mindste smittefare.

Vi håber på Jeres forståelse, og håber at vi kan gennemføre festen til næste år.

Vi sender jer alle kærlige og glædelige jule tanker og hilsner.

Venlig hilsen
Juletræsudvalget.


