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2020
Kære Lynetter

Rigtigt godt nytår til jer alle !
Jeg håber at I alle hoppede glade og lykkelige ind i det nye år.

I denne udgave af LynetteNyt er der nyt fra Havnechefen, 
tilbageblik på SneCup 2019, kalender over festlighederne i
havnen 2020, Vild Med Vand arrangement og en hilsen fra
MorgenMADamerne.

I kan møde tre medlemmer af vores sejlklub som alle stiller op 
til bestyrelsesposter ved generalforsamlingen.

Husk at sætte kryds i kalenderen den 25. Februar 2020 klokken
19:00 hvor der bliver afholdt generalforsamling i Klubhus Øst. 

Jeg ønsker jer alle et lykkebringende og godt 2020.

Rigtig 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


Havnechefen fortæller
Årsmærke 2020

Kære medlemmer.

Så er vi gået ind i det nye år, hvilket vil sige at en ny sejlsæson starter snart og vi skal alle have 
vores nye årsmærke.
Årsmærkerne er grønne i år og kan allerede afhentes på kontoret.

For at få udleveret et årsmærke skal der fremvises gyldig forsikringspapirer – min. 
ansvarsforsikring.

Deadline for årsmærket er den 1. Maj 2020.
( Venligst bemærk at kontoret er lukket den 1. Maj 2020. )
Så frem du ikke har hentet og sat dit årsmærke på båden inden den 1. Maj 2020, vil du blive 
krævet en afgift på 500 kr.

Lad i år blive året hvor vi gør det - hvor det lykkedes for os at få årsmærke på alle vores både !

Tekst : Mie Roer Jensen, Havnechef

Vind og vejr

Kære medlemmer.

Vandstanden stiger og vandstanden falder.
Vinde tager til og vinde aftager.

Alt dette er hårdt for jeres fortøjninger, så I bedes med jævne mellemrum komme forbi 
og sikre jer at alt er i orden med jeres både.

Jeg håber at I alle er kommet godt ind i det nye år.
Vi glæder os til år 2020 sammen med jer, og vi håber at det bliver et godt år med gode 
nyheder.

Venlige hilsner Mie, Havnechef.

Husk :
Oprydning på Sydmolen skal sættes i gang.
Deadline for at fjerne tape på de stativer og støtter
som I ønsker at beholde er fredag den 28. Februar
2020.



Havnechefen fortæller

Tekst : Mie Roer Jensen, Havnechef

Kran …

Søsæt

Kran sommer 
åben

Op for 
vinteren Vinter lukket

April - søsæt

1. maj - 1. okt sommer
åben

1. okt - 30. nov.
Vinteropbevaring

Kran åbne & lukke tider

Kære medlemmer.

For at imødekomme manges ønske om at vide hvornår kranen kan benyttes kommer her en grafisk oversigt.

Kranen holder lukket fra midt December til slut Marts.
Grunden til dette er at vi kan koncentrere os om større opgaver rundt omkring i havnen.
Så længe at pladserne er brugt til vinter opbevaring, er der ikke plads til det samme flow med at tage både op
og ned.

April måned er forbeholdt søsætning af de både der er opbevaret på land for vinteren.
I henhold til havnereglementet skal Øst, A og C pladserne være tomme inden den 1. Maj. For at dette skal
kunne nås, skal kranen køre intensivt med søsætning i April måned. 

Sommerperioden hvor I så kan benytte kranen til alt godt, løber fra 1. Maj til 30. September – fri leg !
For at vi kan få alle op for vinteren, kører vi i Oktober og November udelukket optagning for vinterperioden.

MHT kranen, når den starter op i April, så husk venligst at der skal fremvises kvittering inden du bliver løftet 
med kranen.
Dette gælder både når bådene skal op og ned.

Endvidere er der kommet ny forsikring for havnen, hvilket vil sige at forsikringsværdien for din båd må være 
maksimum 2. millioner kr.
Så frem at forsikringsværdien overstiger 2. millioner kr. skal der tegnes en ekstra forsikring.
Førhen var forsikringsværdien på 1. million kr. 
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Tekst : Jan Stenfatt

Svære tider for S/K Lynetten kræver en troværdig
og handlekraftig formand
Bestyrelsens bud på kommende formand ; Jan Stenfatt

Vores sejlklub Lynetten står i de kommende år overfor en række udfordringer.
Som aktivt medlem i 10 år og de sidste to år i bestyrelsen plus havneudvalget, 
stiller jeg op som formand for at bruge mine kompetencer, evner og kvaliteter på 
at give klubben de bedste betingelser for en sejlsikker fremtid.
Bestyrelsen støtter op om mit kandidatur – og det er jeg både stolt og 
taknemmelig over.

Med mig som formand får du :
En formand  som vil samle klubben til en fælles kurs ( sejlerskolen, kapsejlads, 
juniorafdelingen, seniorafdelingen og delebåde. )
Rummelighed og mangfoldighed skal omsættes i den kurs, der fremover vil favne 
alle.

En formand der vil sikre bedre åben dialog med og imellem bestyrelse, 
medlemmer, sponsorer, By&Havn og samarbejde på tværs af havnene.
En ny hjemmeside, Facebook og LynetteNyt skal støtte op om dagsordener, 
referater, aktiviteter, medlemmer og kommende sejlere.

En formand som allerede er inde i klubbens projekter og samarbejder målrettet for 
løsningerne.
Med 27 år succesfuld virksomhedsdrift ( speditør og logistikvirksomhed ) bruger 
jeg allerede mine erhverv kontakter, personligt netværk, politiske kontakter, 
poster i havneudvalget, og følge gruppen til By&Havn til at fremme S/K Lynettens 
interesser.
Jeg ønsker at følge alle projekter til dørs for vores alles bedste.

En formand der vil sikre klubbens fremtid i forhold til enten forlængelse af 
kontrakten eller flytning.
Selvom vi endnu ikke ved hvilke af de to det bliver, så sætter jeg ( fortsat ) mine 
mæglingserfaringer, forhandlingsevner, projektstyringsrutine, ledelsesekspertise 
og handlekraft i spil, så vi får de bedste betingelser for klubben.

En formand som midt i opgaverne ikke glemmer hvorfor S/K Lynetten er den 
skønne forening som vi alle holder af.
Som sejler fra barnsben elsker jeg havet og klublivet.
Sammen med min kære Anette og vores sammenbragte børn, nyder vi klubbens 
sammenhold og fællesskab.

Det glæder mig, at vi er flere der søger aktivt kandidatur – det lover godt for 
klubbens fremtid, at der er mange der vil være endnu mere aktive, og jeg ser frem 
til et godt samarbejde omkring udfordringer og klublivet i S/K Lynetten.

Jeg håber på jeres støtte og opbakning.

De bedste hilsner.
Jan. 



Tekst : Airo Bjarking

Sejlklubben skal have ny formand
Sejlklubben Lynetten skal have ny formand i en tid hvor selve havnen er på 
dagsordenen såvel kommunalpolitisk som landspolitisk – jeg stiller op !

Jeg mener at kunne tilbyde jer en handlekraftig, inddragende, lyttende og en 
forhandlingsvant formand, som kan forene medlemmernes mange forskellige 
interesser med båden som et aktivt udgangspunkt i Margretheholm Havn.

Nysgerrig – læs videre nedenfor.

Jeg har sejlet siden jeg var barn, været medlem af Lynetten i mange år, har lang 
forhandlings – og formidlingserfaring. 

Jeg er 64 år, sejler stadig og har mod på, trods stærke vinde, at sejle S/K Lynetten 
og Margretheholm Havn ind i smult vande.

Da jeg fik mulighed for en bådplads første gang, var B&W ikke lukket og jeg spiste 
tit i marketenderiet, sejlede med Black and White og var med i diskussionerne om 
beklædningen af det nye klubhus og dets funktion.

Jeg har altid mødt venlige og hjælpsomme mennesker i havnen og efter et kort 
visit i Sletten Havn valgte jeg at sejle tilbage til Lynetten – båden og jeg hører 
hjemme her.

Når jeg selv skal sige det er jeg rimelig stabil, med blik for fremtiden og visioner.
Jeg er gift og har været gift med Lennart i over 40 år.
Vi har efter 30 år byttet maxien ud med en lidt mere aldersvenlig båd, en Malö 40 
H fra 82 og ligger nu ved bro 3. 
Blikket går stadig til bro 4, men hjælpsomme mennesker har gjort flytningen til bro 
3 lidt enklere.

Hvorfor stiller jeg op?

Nogle vil mene – hende kender jeg ikke – andre ved hvem jeg er.
Det er altid usikkert når der skal ske et skift – det er en stor satsning.
Jeg satser på OS og jeg håber du satser på mig.

Jeg holder meget af at hjælpe, at organisere, at forhandle, at få noget til at udvikle 
sig.
På den anden side er det vigtigt for mig, at gøre tingene på et solidt fagligt 
fundament og uden de store armbevægelser.
Jeg søger ikke magt eller andet.
Andre siger – et er sikkert, når hun gør noget, er det ikke for egen vindings skyld, 
men hun kan godt være lidt tydelig i sin forhandlingsstil. 

Kender jeg den situation vi står i ? Ja, det gør jeg.

Siden det blev kendt, at der var forandringer på vej, har jeg sammen med andre og 
i et bredt fællesskab forsøgt at få et oplyst grundlag frem, at påvirke og søge efter 
indflydelse og delt min viden på Facebook.

Jeg stiller op i håb og forventning om at Klaus Sørensen også bliver valgt til 
sekretær, fordi jeg tror vi med hver vores styrker og sammen med de andre i 
bestyrelsen kan sikre os alle en fremtid på vand og på land.

Til de nysgerrige – jeg er lektor i socialt arbejde, bidt af IKT og Læring, har et 
mindre firma, er censor og har igennem mange år udviklet og samarbejdet med 
kommuner, regioner, Folketinget og været tillidsvalgt såvel lokalt som på 
landsplan.
Jeg har været leder på flere niveauer og startede i en alder af 19 år som leder af et 
medborgerhus i Skagen.
På min sidste arbejdsplads havde vi glæde af hinanden i 17 år.

MVH Airo.



Tekst : Klaus Sørensen

Opstilling som sekretær for sejlklubben Lynetten
Generalforsamling Februar 2020

Gry Hegelund har desværre valgt at træde ud af bestyrelsen ved næste 
generalforsamling. Derfor er posten som sekretær i bestyrelsen på valg.
Jeg, Klaus Sørensen opstiller gerne til denne post.

Jeg har medlemsnummer 5079 og har været et aktivt medlem i mere end 11 år.
Har desuden før været klubhus formand.
Jeg har ligeledes været aktiv i festudvalget og andre projekter med henblik på at 
samle vor havn og modtage nye medlemmer, men også sikre en åbenhed udadtil 
der gør opmærksom på vores havn.

Jeg er nu klar til en ny tørn i bestyrelsen og som udgangspunkt vil jeg arbejde for 
en større åbenhed, mere dialog med medlemmer og i høj grad også mere 
information gennem vores LynetteNyt og hjemmeside www.lynetten.dk

Det gælder sig referater, men ligeledes også en orientering om dagsorden for 
bestyrelsesmøder, og en aktiv dialog på vores Facebook medlemsside.
I samarbejde med bestyrelsen vil jeg ligeledes arbejde seriøst på at vi kan bevare 
vor havn ved deltagelse i forhandlingerne med By&Havn, men ligeledes i 
samarbejde med jer og bestyrelsen søge den politiske indflydelse der sikrer 
opmærksomhed på at vi med vor kontrakt med By&Havn kan risikere en opsigelse 
uden kompensation i 2022.

Det betyder at jeg sammen med bestyrelsen vil arbejde hårdt på at vi forbliver på 
Margretheholm eller alternativt Prøvestenen, at vi så får kompensation så vi 
eventuelt flytter til den nye havn uden omkostninger og ekstraudgifter for vore 
medlemmer.
Desuden at Margretheholm Havn og eventuelt Prøvestenen stadig administreres 
af vores sejlklub S/K Lynetten.
Jeg kan ikke love at det sker, men det er målet.

Jeg stiller op i håb og forventning om at Airo Bjarking også bliver valgt til formand, 
fordi jeg tror vi med vores styrker og sammen med de andre i bestyrelsen, kan 
sikre os alle en fremtid på vand og på land.

Lidt om mig

Jeg er gift med Hilda Goos der ligeledes er aktiv på havnen.
Jeg har nu små konsulent opgaver, men tid til en aktiv indsats for vores havn i den 
situation vi nu er havnet i.
Jeg har en fortid som diplomat i udenrigstjenesten og før denne, konsulent for 
mange nationale og internationale organisationer.

Jeg er forhandlingsvant på alle niveauer, men også en glad sejler der gerne vil 
bruge min fritid på aktiv deltagelse i vort fællesskab.
I kan læse mere om mig på www.klaus-sorensen.dk

MVH Klaus.

http://www.lynetten.dk/
http://www.klaus-sorensen.dk/


Forsikringsskader

Værfts arbejde efter faste priser:
Vi kører tilbud efter fastprissystem på konservering og service på Volvo Penta, Yanmar
m.m. resten af året

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

Yacht Service byder velkommen til to nye medarbejdere :
Uddannet bådebygger Christian og klargøringsmand Lasse.
Begge glæder sig til at indgå i Yacht Service teamet og til at levere den bedste kvalitet til de 
bedste priser. 

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


Tekst : Michael Broberg Møller
Foto : Rahlf Nielsen

SneCup 2019
Kapsejlads S/K Lynetten

Den 26. December 2019 blev der traditionen tro afholdt SneCup.

Ikke mindre end 11 både deltog på denne smukke anden juledag.

Det var herligt at se både store og små både i vandet.

Vejret gav os en vind fra NNV med en styrke på 4 til 6 m/s, samt enkelte 
solstrejf.

Et stort tak til alle som deltog på denne traditionelle dag, som er en 
tradition vi har afholdt siden 1980´erne. 



Festudvalget
Fest og farver i Lynetten 2020

Kære Lynetter.
Vi ønsker jer alle en god start på det nye år – og vil samtidigt sige tak for 
et selskabeligt og hyggeligt 2019 i vores havn.

Hermed sender vi datoerne for de forskellige arrangementer i 2020.
Husk at skriv dem ind i kalenderen.

Vi glæder os til at se jer alle til endnu flere festligheder !

11. April 2020 : Maritimt loppemarked i Vestersøhusets have.
11. April 2020 : Stander op.
13. Juni 2020 : Vild Med Vand.
23. Juni 2020 : Sankt Hans.
14. November 2020 : Stander ned.
06. December 2020 : Lynettens Julebanko.
13. December 2020 : Lynettens Juletræsfest.

Tekst : Michael Broberg Møller
Foto : Hilda Goos ( Sankt Hans 2019 )



Tekst : Hilda Goos

Vild Med Vand

S/K Lynettens bestyrelse og medlemmer har bakket op om at vi igen arrangerer Vild Med Vand.
I år med et ekstra tema på dagsordenen :

Bevar Margretheholm Havn
Udgangspunktet for programmet kunne derfor være målrettede aktioner som 
borgerinddragelse, deltagelse i Vild Med Vand hvor mere end 100 havne kan hjælpe med 
opbakning til bevarelse af Margretheholm Havn.
Derudover plakater, stickers, beach flag, arrangementer der skaber opmærksomhed på 
problematikken med Lynetteholmen.
Den foreningsejede havn er så truet at vi kan blive opsagt og anmodet om retablering allerede i 
2022.
Det kræver en politisk og folkelig opbakning for at kunne hjælpe os med bevarelse af havnen.

Vild Med Vand og andre arrangementer vil derfor være ” Det Maritime København ” hvor ikke 
kun S/K Lynettens 1300 medlemmer og deres familier, men hele København er bekymrede for 
om der bliver plads til sejlerfrirum i fremtidens København.

Det er naturligvis ikke kun vor havn på Margretheholm Havn, men også de mange sejlklubber i 
København som Langelinie Havns sejlklub, BVK, Christianshavns sejlklub, Motorbåds 
sejlklubben, Svaneholmen, Sundby Sejl forening mfl. der bliver berørt.
Flere havne har deres eget Vild Med Vand arrangement, og derfor vil vi tage kontakt til 
havnene og ser hvor vi kan arbejde sammen om at skabe opmærksomhed omkring Det 
Maritime København.

Vi vil således samarbejde med de 2000 familier der bor naboer til havnen.
Samarbejde med Refshaleøen, Christianshavn og lokaludvalgene på Amager og vore 
naboklubber. 

Formålet er at skabe en bred folkelig og politisk opbakning om at vurdere de reelle 
konsekvenser af planen om Lynetteholmen.
Derudover sikre opbakning af vor selvbyggede og egenfinansierede havn overlever.
Vi er 1300 medlemmer, 780 både og direkte konsekvens kunne være vi skal flytte til en ny havn 
på Prøvestenen, som ikke er færdig, ikke finansieret, ikke har infrastruktur og dette skal i 
forløbet også afklares. 

S/K Lynetten har gennem de sidste mere end 40 år investeret mere and 50 millioner i 
Margretheholm Havn baseret på en kontrakt der som udgangspunkt sikrede havnens 
nuværende placering.
Ved at flytte 780 både til en ny destination, fjerner man en kulturarv men samtidig en 
væsentlig del af det maritime miljø på Amager / Refshaleøen.
Et område der gennem de sidste 40 år har fungeret som fristed for dedikerede sejlere, gennem 
kapsejladser, uddannelsen af juniorer til sejlads samt sejlerskolen der forbereder og lærer en 
ny generation om kulturarven – Det Maritime Danmark.

Kriterierne for vores projekt er at sikre opmærksomhed på området og synliggøre 
konsekvenserne ved at fjerne et fristed til gavn for Christianshavnere, bådejere der viser et 
spejlbillede af Danmark, og ikke har råd til at finansiere så store omvæltninger som 
Lynetteholmen kan vise sig at udgøre for vores havn.
S/K Lynettens medlemsskare er en bred vifte af vores Danmark, og vi håber vi kan gøre 
opmærksom på at der skal være plads til os i fremtiden.



Tekst : Hilda Goos
Foto : Jesper Andersen ( Vild Med Vand 2019 )

Forberedelses gruppen

Er du opfindsom eller kreativ, god til kommunikation eller kan en masse andre spændende ting 
i forbindelse med projektet, så håber vi at kontakter os og er med i vores Vild Med Vand team 
som glæder sig til at have dig med i gruppen.

Frivillige på dagen gruppen

Har du lyst og tid til at være frivillig på selve dagen, så hører vi gerne fra dig.
Her drejer det sig for eksempel om betjening i info teltet, skattejagt for børn, indrette havnens 
areal til Vild Med Vand, tænde grillene på havnen osv.

Vi indkalder til et møde medio Februar 2020 for forberedelses gruppen, og senere i April 2020 
for frivilligheds gruppen.

Igen, det er et stort projekt som kræver mange frivillige – rigtig mange !
Så hjælp os ☺

Tilmeld dig enten i ” forberedelses gruppen ” eller i ” frivillig på dagen gruppen ” ved at 
henvende dig til Hilda Goos på mail hilda@goos.nu eller ring på 40923821.

MVH Hilda. 

mailto:hilda@goos.nu


Tekst : Ib Skaale

Tema aftener indenfor
bådteknik
Bådteknik

Der er nu blevet afholdt to dieselkurser i Bestikket.
Tirsdag deltog 23 sejlere, og onsdag var vi 27 glade sejlere.

For dem der kom tidligt var der kaffe, the, kaffe, vin og øl i klublokalet i stueetagen.

Det officielle arrangement startede med dagens ret i restauranten – tak til Kasper og hans 
personale for fantastisk service.

Efter middagen underviste Jergvan i 3,5 time kun afbrudt af to pauser.
Der var megen spørgelyst men Jergvan nåede igennem programmet begge dage.

Jeg har modtaget mange meget positive tilkendegivelser, forslag til forbedringer og 
forslag til fortsætter kurser.
Jeg modtager stadigt positive tilbagemeldinger, forbedringer og forslag til fremtidige 
kurser.

Begynder kursus gentages igen den 21. og 22. Januar 2020.
Disse kurser har været optaget i lang tid.

Jeg skal have justeret setuppet, det har været et større stykke arbejde end jeg havde 
regnet med, men så er jeg klar igen med flere begynder kurser og nogle forsætter kurser.

Et stort tak for alle der har deltaget og bakket op om kurserne.

MVH Ib Skaale



ER KOMMET FOR AT BLIVE, FORDI DET ER SJOVT AT VÆRE MORGENMADAME !
OG TÆNK – HVOR MANGE MENNESKER VI MØDER TIDLIGT OM MORGENEN, DE SIGER HEJ OG GODMORGEN, 
OG ER GLADE OG DEN GLÆDE SMITTER AF PÅ OS.
MEN VI VIL GERNE HAVE DIN HJÆLP. MÅSKE DU KAN KØRE TIL BAGEREN OG HENTE VORES SKØNNE 
MORGENBRØD, MÅSKE DU KUNNE TÆNKE DIG AT SERVERE MORGENBRØDET TIL VORES DEJLIGE MEDLEMMER, 
MÅSKE DU KUNNE TÆNKE DIG AT STÅ FOR INDKØB.DET HELE VIL VÆRE EN KÆMPE STOR HJÆLP.
DU KAN BARE RINGE TIL OS PÅ NR 40923821 ELLER SENDE EN SMS OG VI KONTAKTER DIG.
HVOR VILLE DET VÆRE DEJLIGT HVIS NETOP DU VÆLGER AT VÆRE MORGENGLAD OG FRISK SAMMEN MED OS. 
VI STARTER SNART SÆSONEN OP IGEN.

KH MORGENMADAMERNE

Tekst : MorgenMADamerne

MorgenMADamerne

Susanne & Mads

💋💋💋


