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Julen er hjerternes fest
Lynetten er pakket godt ind i jule hygge

…Og der er blevet jule hygget igennem hele December.
Der er blevet afholdt julefrokoster, spillet banko, danset om
juletræ og der er blevet skålet i gløgg.

Et stort tak til alle de frivillige kræfter der har været med til at 
arrangere alle de hyggelige jule arrangementer.

Selvom December er mørk, kold, våd og grå så er det hyggeligt
at gå rundt på broerne og se hvordan de forskellige både er
pyntet op til jul.

Stort tak til Christina og Jørn, som igen i år har forvandlet deres
flotte båd om til et lysende jule eventyr.

I denne udgave af LynetteNyt er der nyt fra Bestyrelsen, 
Havnechefen, MorgenMADammerne inviterer til jule hygge og 
der er invitation til tema aftener hos Ib Skaale.

Og husk nu, at hvis du hellere vil bruge nytårs aften i gode
venners selskab, og ikke i køkkenet, så husk at restauranten har 
en fest af en menu - som Lynetten medlem får du 25% rabat.

Rigtig glædelig jul, godt nytår
og god læsning.

MVH Michael Broberg Møller
Vikarierende redaktør

Bestyrelsen inviterer til Generalforsamling den 25. 
Februar 2020 kl. 19:00 i sejlklubbens lokaler i
Klubhus Øst.
Frist for at indsende forslag til Generalforsamlingen
er den 21. Januar 2020 kl. 12:00

mailto:maalebrev@gmail.com


Tekst : Michael Broberg Møller på vegne af Bestyrelsen

Generalforsamling 2020
Indkaldelse til Generalforsamling 2020

Hermed indkaldes til Generalforsamling den 25. Februar 2020 kl. 19:00 i 
sejlklubbens lokaler i klubhus Øst.

Dagsorden ifølge lovene :
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning, herunder uddeling af Lynettenålen og Lynettekosten
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
4. Forelæggelse og godkendelse af ydelser til klubben
5. Fremlæggelse af budget
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg i lige år er :
• Formand – Søren Holbek genopstiller ikke
• Kapsejladsformand – Rahlf Nielsen genopstiller
• Havneudvalgsformand
• Juniorformand – Henrik Sonne genopstiller
• Én bestyrelsessuppleant
• Kasserersuppleant – Leif Tvede genopstiller

Gry Hegelund har valgt at fratræde som sekretær, så derfor skal der vælges en ny 
sekretær til Generalforsamlingen 2020.

8.     Valg af statsautoriseret revisor
9.     Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
10.   Valg af redaktør og webmaster
11.   Eventuelt

Hvem skal have Lynettekosten 2020

Hermed indkaldes forslag til hvem, som på Generalforsamlingen skal have årets 
Lynettekost.

Lynettekosten gives til et medlem, som har udført et stort stykke uegennyttigt 
arbejde for klubben i løbet af året.

Alle medlemmer kan indstille kandidater til bestyrelsen, som træffer den endelige 
beslutning om hvem der skal have prisen.
Forslag til kandidater skal være bestyrelsen i hænde senest den 21. Januar kl. 12:00.

Forslag sendes til info@lynetten.dk
Eller til :
Bestyrelsen, Sejlklubben Lynetten.
Refshalevej 200.
1432 København K.

MVH Bestyrelsen

Forslag der ønskes forelagt Generalforsamlingen til vedtagelse, skal være klubben i 
hænde senest 35 dage før Generalforsamlingens afholdelse.
Forslag skal derfor være klubben i hænde senest den 21. Januar 2020 kl. 12:00.
Indkomne forslag samt regnskab, budget og revisionsprotokollatet fra de kritiske 
revisorer bekendtgøres senest 2 uger før Generalforsamlingen i LynetteNyt, på 
Facebook medlemsgruppen samt ved udsendelse af e-mail eller skriftlig 
meddelelse til medlemmer.

Forslag sendes til bestyrelsen enten på mail info@lynetten.dk
Eller til :
Bestyrelsen, Sejlklubben Lynetten.
Refshalevej 200.
1432 København K.
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Tekst : Mie Roer Jensen, Havnechef

Havnechefen fortæller
Glædelig jul !

Kære alle.

Vi, jeres personale ønsker jer en god og dejlig jul.

Vi glæder os til det kommende år sammen med jer, og håber på at det bringer os gode 
nyheder.

Over julen vil kontoret være lukket.
Vi holder åben til og med den 23. December 2019 og vender stærkt tilbage torsdag den 2. 
Januar 2020.

Der vil selvfølgelig blive holdt jævnligt opsyn med havnen over julen.

Glædelig jul og godt nytår !

Bedste hilsner
Mie og resten af jeres personale.



Havnechefen fortæller
Vi rydder op på Sydmolen

Kære medlemmer.

Så er det tid til oprydning på Sydmolen – stativopbevaringsområdet.

Der er sat gult tape på alle stativer og støtter.
I skal fjerne det gule tape.

Når det gule tape er fjernet vil stativet / støtterne ikke blive omfattet af oprydningen.

Stativer, støtter og andre brugsgenstande der stadig er markeret med gult tape på 
skæringsdatoen vil blive bortskaffet.

Sidste mulighed for at fjerne det gule tape er Fredag den 28. Februar 2020.

Med Venlig Hilsen Mie, Havnechef

Tekst : Mie Roer Jensen, Havnechef

Eksempel på påsat gult tape

Det er vinter, hvilket betyder mere ekstremt vejr.
Hårde vinde og konstante ændringer i
vandstanden, gør at I skal huske at komme og se til
jeres fortøjninger.

Med Venlig Hilsen Mie, Havnechef



Tekst : Ib Skaale

Tema aftener indenfor bådteknik
Bådmotor og diesel

For det første vil jeg gerne sige et stort tak for den opbakning og entusiasme 
som I har udvist angående disse tema aftener.

Jeg var lidt i tvivl om hvor vidt der var nok interesse fra medlemmernes side af 
for disse tema aftener.
Så derfor slog jeg kurserne op i de andre sejlklubber i hovedstadsområdet.

Min antagelse omkring deltagelse af Lynette medlemmer var forkert, så derfor 
er cirka 40 % af pladserne besat af sejlere fra andre sejlklubber.
Fremover vil tilsvarende arrangementer blive slået op i LynetteNyt før andre 
steder, så S/K Lynetten medlemmer får fordelen af at deltage, i det at det er jo 
vores sejlklub og vores faciliteter hvor kurserne bliver afholdt.

7. Januar 2020 : Bådmotor, diesel begynder – udsolgt.
8. Januar 2020 : Bådmotor, diesel begynder – udsolgt.
14. Januar 2020 : Bådpolering og bundmaling – udsolgt.
15. Januar 2020 : Bådpolering og bundmaling – ledige pladser.
Tilmelding er først sikret når du er tilmeldt arrangementet via Facebook samt 
har indbetalt på Mobilepay 60733626.
https://www.facebook.com/events/1202459576607459/
21. Januar 2020 : Bådmotor, diesel begynder – udsolgt.
22. Januar 2020 : Bådmotor, diesel begynder – udsolgt.

Bådmotor og diesel

Før jeg planlægger vil jeg se hvordan de første af kurserne kommer til at forløbe.
Hvis de første kurser bliver en succes, fortsætter jeg med at afholde dem, indtil I selv 
skal begynde at lege med jeres både og gøre dem forårs klare.

Bådmotor, diesel begynder – regner med at afholde kurser i Marts 2020.
Bådmotor, benzin, påhæng – regner med at afholde kurser i Marts 2020.
Dæk, antifriktionsbelægning, teak, flexiteak, friktionsmaling – regner med at afholde 
kurser i Marts 2020.

Jeg glæder mig til at se jer til de første kurser, og vil også benytte denne lejlighed til at 
ønske jer alle en glædelig jul.

MVH Ib Skaale. 

https://www.facebook.com/events/1202459576607459/


Forsikringsskader

Værfts arbejde efter faste priser:
Vi kører tilbud efter fastprissystem på konservering og service på Volvo Penta, Yanmar
m.m. her i efteråret

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

Tekst : MorgenMADammerne

MorgenMADammerne
siger tak for i år
MorgenMADammerne inviterer

Efter en dejlig sæson i vores hyggelige havn vil vi gerne ønske en glædelig jul til 
alle jer fra alle os.

Vi serverer et glas Lynette gløgg og julekager for 10 kr. 
Datoen for dette jule arrangement er Torsdag den 19. December kl. 15-18.

Vi glæder os til at se jer alle i Hyggeriet, vores nye klubhus, som i øvrigt fejrer 1. 
års fødselsdag denne dag.

Mange glædelige julehilsener fra

MorgenMADammerne 💋💋💋

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


Tekst : Michael Broberg Møller
Foto : Hilda Goos 

Og der er banko
Tillykke til Jakob ! 

Jakob Hillerup løb afsted med hovedgevinsten – et gavekort til 
Lynettens Bådservice på 2500 kr.
Stort tillykke ! 

Traditionen tro var der Lynetten Banko den 1. December 2019 fra kl. 
15:00.

Dagen var vel arrangeret som vanligt af Mr. Banko himself – Jan-Erik 
Messmann.
Stort tak til Jan for et – som altid – fint arrangeret og hyggeligt 
arrangement.

Efter banko, æbleskiver, gløgg og hyggeligt samvær var der jule 
fællesspisning, flæskesteg med det hele.

Tak til Festudvalget, restauranten, alle der sponsorerede præmier og 
sidst men ikke mindst alle juleglade medlemmer som var med til at gøre 
denne dag hyggelig og lige i Lynette ånden.



Tekst : Michael Broberg Møller
Foto : Jesper Andersen

Julemanden
kom sejlende
Så blev det endelig jul

Søndag den 8. December 2019 kl. 14:00 blev det endelig jul i 
Lynetten.

Traditionen tro kom julemanden sejlende fra Grønland.
Han blev vel modtaget af entusiastiske børn og voksne som alle 
havde julelys i øjnene.

Eftermiddagen bød på masser af jule hygge, dansen rundt om 
træet, der blev tryllet og leget.
Og sidst men ikke mindst blev der delt store fine gaver ud.

Et kæmpe stort jule tak til Yvonne, Kirsten, Jørgen og Roland for 
et – som altid – velarrangeret og super hyggeligt arrangement. 
Også et stort tak til restauranten for lækkert julemad.

Rigtig glædelig jul til alle ! 





- Hvilken duft er Lynetten for jer ?
Bundmaling og kaffe – som dominerende overtoner
Og så har Mumrikken, vores Targa 96, sin helt egen duft – lidt solvarmt teakdæk blandet med 
lige dele gammel glasfiber og motorrum med et lille bådtoilet der trænger til nye slanger
- Hvilken lyd er Lynetten for jer ?
Fortøjninger der knager og havnens rå industrielle lyde fra ihærdige bådejere der sliber, mens 
kraftværkshalvøen spiller bas på de store kedler og flyene brummer og luft forurener oppe over 
alle de klaprende master
- Hvilket syn er Lynetten for jer ?
Skorstene, bådmaster samt Ninja Turtles på fladskærmen i Vester Søhus

Tekst : De medvirkende

- Medlemsår :
Susanne 12 år.
Mads 3 år. 
- Beskriv Lynetten med ét ord : 

Fristed

Mød Lynetterne

Susanne & Mads



Året der gik

Tekst : Michael Broberg Møller
Foto : Susanne Thorsen, Erik Riis, Rahlf Nielsen

2019

Et år der har budt på lidt af hvert.

Vi har fejret og skålet årstiderne ind.
Vi har slået rekorden i flest gæstesejlere på en måned.
Vi har været på ture – både med Turudvalget og egne sejlture.
Vi har fået nyheder omkring havnen og Lynetteholmen.
Vi er blevet rystet sammen som en forening der ikke vil give op.

Der er taget godt imod nye medlemmer af klubben.
Og der er sagt farvel til de medlemmer der er taget ud på deres sidste sejl 
eventyr.

Forud venter de mørke vinter måneder, hvor aktiviteten i havnen er på et
lavere blus end om sommeren.
En tid hvor at det kan føles som om at dag og nat smelter sammen.

Jeg håber at disse billeder fra vores sommer i havnen kan være med til at
varme på de grå og kolde dage.

Jeg ønsker alle Lynetter en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår ! 

MVH Michael Broberg Møller
Vikarierende redaktør


