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Kære Lynetter

Jeg håber at I alle er kommet godt ind i det nye år – godt nytår !

Et år, som allerede har budt på nyheder for havnen – nemlig at Mie, vores 
havnechef er stoppet.

Mie, vi ønsker dig alle god vind fremover på dine nye eventyr og vi glæder og til at 
følge med på sidelinjen.

Men du vil blive savnet !!!

I årets første udgave af LynetteNyt er der nyt fra Formanden og en hilsen fra Mie.
Som samtidigt husker os alle på, at det er muligt at afhente årsmærker for 2021 på
kontoret.

Disse skal afhentes inden den 1. Maj 2021, og husk gyldige forsikringspapirer.

Havnekontoret har fået sig en ansigtsløftning, og personalet glæder sig til at kunne
invitere jer indenfor så snart at coronaen tillader det.

Bestyrelsens høringsbrev til Trafik, Bygge og Boligstyrelsen er også vedhæftet I 
denne mail.

I ønskes alle en rigtig god Januar – jeg håber at I kommer godt og varmt igennem
vintermånederne.

MVH Michael Broberg Møller
Redaktør

Hej 2021 – og god vind til Mie

mailto:maalebrev@gmail.com


Formanden fortæller

Tekst : Airo Bjarking, Formand

Kære Mie

Du har forladt broen og styrer mod nye horisonter
og vi ønsker det bedste for dig i fremtiden.

Opslag på Facebook, hilsner, besøg på kontoret vidner om at du  har været afholdt og bliver savnet.

Vi har alle nydt godt af dine skarpe spørgsmål, overblik,  stærke vilje og gå på mod.

Mie du har været her for havnen for medlemmerne, - ja, for alle.

Et er sikker at flere af Lynettens både søger mod Ærø i sommer.

God vind Mie. 



Formanden fortæller

Tekst : Airo Bjarking, Formand



Formanden fortæller

Tekst : Airo Bjarking, Formand

OBS

• Generalforsamlingen er fortsat udsat.
• Vi søger ny havnechef.
• Rahlf tager midlertidigt over for Mie i forhold til havnen.
• Ulrik tager sig fortsat af regnskab m.v. 
• Mie er fortsat ansat på ½ tid på distance i Februar og Marts 2021 for at 

hjælpe til med allerede planlagte aftaler.





Havnechefen fortæller

Tekst : Mie Roer Jensen, Havnechef

Kære alle I skønne medlemmer

Jeg vil give jer en stor tak for den tid vi har tilbragt sammen, I vil blive savnet! 
Hvis I kommer til Marstal, Ærø på et af jeres togter, så giver jeg kaffe og kringle! 

Inden jeg stopper helt, kommer her en lille og yderst vigtig reminder til jer alle. 
ÅRSMÆKRER En af de ting vi har brugt meget energi på i min tid på havnen, er at have fået alle 
både markeret med retmæssige årsmærker. 

Årsmærkerne er alfa omega for at vi kan holde styr og orden i havnen. 

Årsmærker skal være afhentet inden 1. maj 2021, de skal placeres foran på stævnens bagbord 
side. 
Du skal fremvise gyldig forsikring for at kunne få udleveret et årsmærke. 
Årsmærkerne kan afhentes på havekontoret allerede. 

Da det er et ulige år, kan du også få udlevere en rekvisition til en stander, som kan afhentes i 
Lynettens Bådservice ( kun til bådpladsejere) fastbådplads. 

En båd med fast plads skal i år have et gult årsmærke med pladsnummer, og som altid skal der 
også side et blåt metalskilt med medlemsnummer - det fik man udleveret da man fik tildelt fast 
plads. 

( Venligst se årsmærker på næste side. ) 

Alle løsdele rundt om på havnen skal ligeledes være markeret med medlemsnummer, ellers vil 
det antages at det er efterladt løsgods. 

Så frem du ikke har retmæssigt årsmærke på din båd pr. 1. maj, vil du skulle betale en afgift 
for manglende årsmærke 510kr. 

Søsætning og sejlsæson 

Booking til søsætning er allerede åben. Giv kontoret et kald på 32575778, og så finder vi jer en 
tid. 
Søsætningssæsonen starter tirsdag den 30. marts. 

Følgende lørdage vil der være åbent i kranen :
Lørdag den 10. april 2021, Lørdag den 17. april 2021, Lørdag den 24. april 2021 

Kørevej - står du i en kørevej vil du modtage dato og tid for søsætning. 
Første maj plads – står du enten på Øst molen, A pladsen eller C pladsen skal du være i vandet 
inden 1. maj 2021, så frem du ikke når dette vil du blive påbudt en søsætningstid. 

I ønskes alle alt det bedste, både med havnens fremtid og med jeres egen ve og vel. 
Jeg håber på at vi mødes igen en dag.

Pas nu rigtig godt på jeres yderst dygtige ansatte! Heinrich, Smidt, Lennart, Mostafa og 
Mostafa, Vivi og Hjarne – de er alle de skønneste guldklumper! 

Hjælp dem med at hjælpe jer - Husk årsmærke! 
Kærlige sejler hilsner Mie



Havnechefen fortæller

Tekst : Mie Roer Jensen, Havnechef

Fastbådplads 

En båd med fast plads skal i år have et gult årsmærke med pladsnummer, og som altid skal der også side et 
blåt metalskilt med medlemsnummer - det får man udleveret ved køb af bådpladsen.

Månedsligger

Er du månedsligger skal du have et gult årsmærke med medlemsnummer på. 

Trailerplads

Har du en trailerplads (1/4 april til 1/10) skal du have et gult metalskilt med 

medlemsnummer på båd og trailer, samt et gult årsmærke med 

trailerpladsnummer på trailer og båd. 



Havnechefen fortæller

Tekst : Mie Roer Jensen, Havnechef

Havnekontor 

Vi havde den fornøjelse af at have pligtarbejder Mads Christensen og hans lærling Oliver hos 
os gennem julen.

Mads og Oliver har indrettet et nyt havnekontor.

Kenny et andet godt medlem i havnen har fikset gulvene, og vores redaktør Michael og 
undertegnede har malet.

Med dette fine samarbejde har vi nået frem til et tidssvarende og historiefortællende 
havnekontor. 

Projektet blev sat i gang for at skabe et godt miljø med arbejdsro for havnens ansatte. 

Vi glæder os til at invitere jer ind når corona har lagt sig. 

Venlige hilsner Mie



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

Restaurant Lynetten

Er desværre indtil videre lukket.

Men vi glæder os til at kunne åbne op og sige velkommen til jer alle igen !

Indtil da, hvis sulten er der – men lysten til at stå i køkkenet ikke er der, så husk at vi har take away fra 
restaurant Couloir ( Amager Strandvej 100 ).

Vi har åbent for take away alle dage fra kl. 17:00 til kl. 21:30.

Alle I skønne Lynetten medlemmer får 10 % rabat.

Vi glæder os til at se jer – og ønsker jer alle et rigtigt godt 2021.

Tekst : Kasper Nielsen, Restauratør

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

