


Corona virus

Tekst : Airo Bjarking, Formand



Sejlklubben Lynetten
Refshalevej 200, 1432 K 3257 5778
E-mail: info@lynetten.dk
Web: www.lynetten.dk
Havnechef: Mie Roer Jensen 2073 0050
Restaurant S/K Lynetten 3296 0055

Bestyrelse
Formand: Airo Bjarking 3131 9523
Sekretær: Klaus Sørensen 4018 6096
Kasserer: Ulrik Holt 9393 2909
Kapsejlads: Rahlf Nielsen 2126 4323
Havneudvalg: Jan Stenfatt 4025 8048
Klubhus: Mads Sønderskov 5362 8368
Aktivitetsudvalg: Claus Bendixen 4143 5451
Sejlerskole: Kristine Boesgaard 2072 7448
Junior: Henrik Sonne 6179 2997
Suppleant for 2 år: Finn Eriksen 4241 4746
Suppleant for 1 år: Søren Lykkeager 2614 0715
Kasserersuppleant: Inge Merete Larsen 2624 0870
Kritiske revisorer: Jens Heilesen 1 år og Jørgen 
Beiter 2 år
Kritisk revisorsuppleant: Kirsten Schäffner
Statsautoriseret revisor: Thornton Grant
Klubmålere: Mattias Bodlund, 
mattias@oncotype.dk
Poul Levin, maalebrev@gmail.com

Lynettenyt
Redaktør: Michael Broberg Møller 91997496
jegelskersko@yahoo.dk
Forside: www.google.dk
Næste nummer af LynetteNyt udkommer den 08 
April 2020
Deadline til LynetteNyt nr. 4 er den 05 April 2020

Kære Lynetter

Det begynder så småt at dufte af varmere temperaturer, planter der spirer, 
fuglekvidder og medlemmer der skrubber og vasker både.

- Foråret er på vej !

Der er desværre også noget andet i luften – Corona virus.
Dette betyder at mange af de planlagte arrangementer og kurser er blevet aflyst.
Arrangørerne vender stærkt tilbage med nye datoer.

I denne udgave er der nyt fra Havnechefen, en hilsen fra vores nye Formand og 
invitationer fra Aktivitetsformanden.

Yacht Service fejrer ansættelsen af Christian og Lasse samt ny istandsættelsen af 
deres værftshal, og byder på noget godt til ganen den 11. April 2020 inden 
Standerhejsningen.

MVH Michael Broberg Møller
Redaktør

mailto:maalebrev@gmail.com


Formanden fortæller
Formanden har ordet

Først tak for valget og velkommen til nye tider i såvel klub som havn.
Forandringer tager tid og kræver en stor arbejdsindsats, og som I allerede ved er jeg parat og har 
de bedste ønsker for vores havn og klub.

Vi er i en særlig situation og har lukket ned frem til den 3. April 2020 – pas godt på hinanden !

Siden valget har bestyrelsen haft et møde.
På mødet har vi sat fokus på fordeling af bestyrelsens arbejdsopgaver, og det fremadrettede 
arbejde – vi glæder os alle til at tage fat.

Derudover har der været møde i By & Havn.
Møderne er orienteringsmøder, der er ikke andet nyt end at vi venter på den kommende VVM 
undersøgelse.
By & Havn undersøger en række muligheder blandt andet transport på vandvejen, bro med klap 
eller en anden kørselsvej.

I samme stund som I læser dette udkommer der en artikel i Marina News, hvor jeg har udtalt 
mig, og som de hurtige læsere vil se, tilbyder By & Havn et møde med os.
Jeg har allerede responderet og indbyder os selv til ” kaffe ” hos dem.

Dansk Sejlunion har i en telefonsamtale udtrykt støtte til bevarelsen af vores havn og en række 
andre støtter os, eksempelvis FLID.
Alle vil hjælpe så godt de kan, men det største arbejde ligger hos os selv.

Der er flere aktiviteter og generalforsamlinger rundt i de forskellige interesseorganisationer :
Dansk Sejlunion, Danske Fritidssejlere, FLID og Østersøkredsen.
Vi er repræsenteret og deler i næste udgave af LynetteNyt de informationer vi får – medmindre 
møderne bliver aflyst.

Tekst : Airo Bjarking, Formand

Dansk Sejlunion vil i den kommende periode satse på juniorarbejdet, og de roser vores 
juniorarbejde.
Tak til Henrik Sonne for det store arbejde.

Det er mit håb at vi kan få et godt samarbejde omkring juniorerne med sejlklubberne 
omkring os.
Og med Henrik ved roret er jeg sikker på det nok skal ske.

I den kommende tid vil i fortsat se en indsats omkring oprydning.
Nogle ønsker en hurtig forskønnelsesproces, men reglerne er ikke altid til hurtighed – vi 
er på rette vej.
Tak til personalet for deres store indsats på Sydmolen.

Bestyrelsen tog inden generalforsamlingen initiativ til to nye ansættelser på kontoret.
Der er ansættelsessamtaler i næste uge. ( Udskudt grundet Corona virus – Mie. )
Jeg håber det lykkes så vi i den kommende tid kan møde en ny bogholder og receptionist
på kontoret.

Åbenhed, dialog, inspiration er i fokus.
Senere i bladet kan I se hvilke dage der er Mød Formanden.
I er alle meget velkomne.
Jeg håber at dette skaber dialog.
Jeg kan love, at det som bringes ind i disse møder tages med til bestyrelsesmøderne.
Der kommer ligeledes en række medlemsmøder og datoerne for disse kommer senere på 
hjemmesiden.

Nu er det tid for sommersejlads og jeg glæder mig til at møde jer på havnen, på vandet 
og til møder.

På gensyn i havnen.
/Airo.



Havnechefen fortæller
Corona og havnens drift

Havnekontorets reception holder lukket for personligt fremmøde, men henvendelser pr. 
telefon og e-mail vil blive besvaret.
Hvor længe dette kommer til at vare kommer an på regeringens anvisninger.
Til at starte med vil havnekontorets reception være lukket frem til April.

• Driften af havnen vil stadig bestå. Hvilket vil sige at jeres personale stadig er at se rundt 
omkring.

• Søsætning vil begynde som planlagt.
• Der vil blive åbnet for vand i næste uge ( uge 12. )
• Sommerklargøring fortsætter.

Jeg vil dog opfordre jer alle til at huske Sundhedsstyrelsens anvisninger : Vask hænder og nys / 
host i ærmet, og I bedes venligst undgå at give hånd til – og kramme personalet.

Så frem at situationen forværres / forbedres og regeringens anvisninger ændres, vil vi indrette 
os derefter og informere derom.

Vi ser frem til en dejlig sæson med jer.
De bedste hilsner
Mie og resten af jeres personale. 

Tekst : Mie Roer Jensen, Havnechef

Årsmærke

I de næste par uger har I ikke mulighed for at hente årsmærket på kontoret.
I kan stadig sende jeres forsikringspolice til vores mail info@lynetten.dk og så hente 
årsmærket på et senere tidspunkt – inden 1. Maj om Coronaen vil.

Oprydning på havnen

Vi har igennem vinteren arbejdet på at få ryddet mere op.
Og i særdeleshed har der været tale om stativer på Sydmolen, langtidsstående både på 
land og trailere.
Det har været nogle store projekter, men drengene har gjort et fantastisk stykke arbejde.

mailto:info@lynetten.dk


Havnechefen fortæller
Søsætning og kran

Nu når vi snart starter med søsætning og sejlsæson igen, så bedes I være opmærksom på ;

At forinden et kranløft skal I ;

• Betale for kranløftet i havneautomaten så I kan fremvise kvittering til personalet i kranen.
• Hvis forsikringssummen på båden overstiger 2. millioner skal der laves en tillægsforsikring. 

Dette sker gennem kontoret.
• Hvis I står i eget stativ skal det være fjernet inden 2 dage efter søsætningen ( med tydeligt 

medlemsnummer og skilt ad og samlet på en palle. )
• Masten må max henligge i 1 uge på mastepladsen.
• Både med 2 master bliver ikke løftet op i kranen.
• Kranen har åbent følgende lørdage ;

Den 4. april.
Den 18. April.
Den 25. April.

Tekst : Mie Roer Jensen, Havnechef

Parkering, parkering, parkering

Da det er sin sag at komme rundt med båden på trucken under bådhåndteringen, bedes I 
venligst parkere jeres biler hensigtsmæssigt og med et telefon nummer i forruden, 
således at vi kan ringe til jer hvis det skulle blive nødvendigt.

Vi er alle en del af havnen, og det vil glæde personalet hvis vi her til sommer kan få et 
godt samarbejde vedrørende parkering kørende under bådhåndteringsperioden.

Vi opstiller selvfølgelig skilte på pladsen når der er bådhåndtering.

I hele April måned vil der blive søsat fra 1. Maj pladserne.
Hvilket vil sige A, C og Østmolen.
I henvises til at parkere på parkeringspladsen ved Klubhus Øst, så vi kan komme forbi 
med trucken og jeres både kan blive søsat.

Trailer plads

Som noget nyt i år vil vi ifølge regler og vedtægter lave trailer parkering på C pladsen.
Alle medlemmer med trailerplads skal stille deres trailer med båd der.
Dette gælder i perioden 1. maj til 30. September.
Den 1. Oktober skal trailer og båd være ude af havnen.



Tekst : Gabriele Andersen og Ilse Jespersen
Foto : Kai Gøtsche og Jesper Hasseltoft Larsen

Susanne & Mads

Ren dag
Gør noget godt for din havn !

Meld dig til – Ren Dag – Lørdag den 28. Marts 2020 kl. 08. ( Der kommer en ny dato. ) 

Hvem – Hvad – Hvor – Hvornår og Hvorfor ?

Frivillige ildsjæle som vil være med til at højne standarden i vores klubhuse.

Vi giver lokalerne et skrub – en hovedrengøring.
Vi styrker det sociale fællesskab, vi møder hinanden, vi spiser sammen :
Morgenkaffe – sandwich til frokost, og suppe før vi går hjem.

Vi mødes på terrassen ( Klubhus Øst ) til morgenkaffe kl. 08.
Der er frokost kl. 12. og suppe kl. 17.
MorgenMADamerne står for kaffe og brød, og ved samme lejlighed uddelegeres opgaverne.
( Ingen malerarbejde, kun rengøring. )

Vi vil gerne styrke det sociale og stå sammen om det klubliv, vi ønsker at bevare.

PS : Vi er frivillige ( timerne tæller ikke som pligtarbejde. )

Kom og vær med – unge og gamle !

Tilmelding på liste på Havnekontoret.

Venlig hilsen
Klubhusudvalget. 

Ren Dag er indtil videre udsat på grund af Corona virus.
MEN arrangementet vender stærkt tilbage !
Klubhusudvalget vender tilbage med en ny dato. 



Susanne & Mads



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

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
DIT BÅDVÆRFT PÅ LYNETTEN

www.yase.dk jb@yase.dk
Refshalevej 200                     Tlf. 26243045     

I anledning af nyansættelsen af faguddannet bådebygger Christian 
og klargøringsmand Lasse samt ny istandsættelsen af vores værftshal,

inviterer Yacht Service til reception / åbent hus :
Lørdag den 11. april 2020 kl. 13:00 – 15:00.

inden standerhejsningen hvor vi byder på en snitte og en forfriskning 
samt muligheden for en god sejlersnak.

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


Forbered dig til foråret

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.

http://www.baadservice.dk/
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Mød Formanden
Dialog, åbenhed og inspiration

Mange medlemmer har efterlyst en åbenhed omkring såvel havnen som klubbens aktiviteter.

Resten af året prøver vi noget nyt – Mød Formanden.

Det betyder, du har mulighed for en direkte linje ind i bestyrelsen, få en snak, tilbyd hjælp eller 
på anden måde få dialog på tværs af havn og klub.

Mød Formanden er på følgende datoer :

25. marts 2020 Hyggeriet 17.00 – 18.30   Aflyst 

29. april 2020 Vester Søhus 17.00 – 18.30

20. maj 2020 Hyggeriet 17.00 – 18.30

9. september 2020 Vester Søhus 17.00 – 18.30

7. oktober 2020 Hyggeriet 17.00 – 18.30

4. november 2020 Vester Søhus 17.00 – 18.30

2. december 2020 Hyggeriet 17.00 – 18.30 

Udover disse datoer vil der blive udmeldt omkring medlemsmøder.
Det første bliver afholdt i April, men vi afventer situationen omkring Corona epidemien.

Jeg glæder mig til at se jer alle.
/Airo.



Tekst : Claus Bendixen, Aktivitetsformand

Aktivitetsformanden inviterer
Sommertur til Rügen

Sidste sommer forsøgte seniorklubben ” Lynetten +60 ” at samle medlemmer til en sommertur 
til Rügen – men forgæves.

Måske var de lidt sent ude ?
Måske de ikke fik mulighed for at annoncere initiativet bredt nok ud ?

Ideen er i hvert fald så god, at forsøget hermed gentages.
Rügen er nemlig et oplagt sejlermål til os, der starter i og fra Øresund.

Nu griber sejlklubbens aktivitetsudvalg initiativet og tilslutter os flotillen.

I samarbejde med ” Lynetten +60 ” senior arrangeres nu en sommertur i Juli 2020.
Foreløbig er rammen fra den 4. til den 19. Juli, men så snart at den endelige plan er på plads, 
annonceres der yderligere og mere specifikt på hjemmesiden samt ved opslag ved broerne og i 
klubhusene.

Her er chancen for at opleve Tysklands angiveligt smukkeste ø fra vand siden, snuse lidt til 
sejlads ved Polen og gøre det hele i et trygt fællesskab med klubkammerater.

Tilmelding nødvendig – efter Standerhejs den 11. April 2020.

MVH Claus Bendixen, Aktivitetsformand.



Aktivitetsformanden inviterer

Tekst : Claus Bendixen, Aktivitetsformand

Pinsetur til Råå

Der er tradition for en pinsetur – og gerne en pinsetur til Råå lige syd for Hälsingborg.

Aktivitetsudvalget tør ganske enkelt ikke bryde denne tradition, så igen i år får medlemmerne 
og medsejlende gæster tilbuddet at nyde sommerens komme i godt selskab i denne dejlige 
havn.

Som også er traditionen : Turen og deltagerbetingelser opslås i løbet af foråret i klubhusene og 
ved broerne samt naturligvis på klubbens hjemmeside
www.lynetten.dk

Tilmelding nødvendig – efter Standerhejs den 11. April 2020.

MVH Claus Bendixen, Aktivitetsformand.

http://www.lynetten.dk/
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Festudvalget
Fest og farver i Lynetten 2020

Kære Lynetter.

Her sender vi datoerne for årets fest og farver i Sejlklubben Lynetten.
Husk at skriv dem ind i kalenderen.
Vi i festudvalget glæder os til at se jer alle til hyggeligt samvær, løftede 
glas, noget godt til ganen og grin og smil.

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

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

💋💋💋

MorgenMADamerne



Tekst : Ib Skaale
Foto : Sune Skov Svendsen

Nødkommunikation og sikkerhed til søs
Tirsdag den 24. Marts 2020 kl. 18:00 – 22:00 – S/K Lynetten og Sejl Sikkert sekretariatet afholder :

SEJLSIKKERT NØDKOMMUNIKATION OG SIKKERHED TIL SØS.

Vi inviterer alle til en spændende aften med fokus på sikkerhed.

Vi er så heldige at denne aften har besøg af en ekspert fra Søsportens Sikkerhedsråd, som er en 
del af Sejl Sikkert kampagnen.
Du vil blive præsenteret for et oplæg om de muligheder du som sejler har for at få den rigtige 
hjælp, hvis du skulle komme i en nødsituation.

Der vil også være mulighed for at se forskellige redningsveste.

Du vil få tips om hvilke sikkerhedsforanstaltninger der er hensigtsmæssige i netop din situation.
Og der vil være diskussion undervejs.

Da der kan være risiko for, at det er dig der en dag falder overbord, er det en god ide at invitere 
dine gaster / medsejlere til at deltage denne aften, og give dem et grundkursus i redningsveste og 
påklædning.

Underviser denne aften er John Strøbæk.

Aftenen starter kl. 18:00 med middag i restauranten, og vi forventer at være færdige ca. kl. 22:00.

Vi glæder os til en spændende aften.

Tilmelding sker ved at indbetale 200 kr. på MobilePay 60733626.

Mange Hilsner Ib Skaale.
S/K Lynetten, Sejlerskolen.

Pga. situationen med Corona virus er dieselmotor, bådpolering og sø 
sikkerheds kurser aflyst. Deltagerbetaling bliver returneret via MobilPay.



Redaktøren efterlyser
…Tegninger, malerier og andet kreativt 

Kære Lynetter.

Lige nu befinder vi os midt i en storm – bogstaveligt talt.
Vi har stormen Laura der brager løs udenfor ( Torsdag den 12. Marts )

Og så har vi hele Corona stormen som har taget sit greb i Danmark, og dermed også i vores havn.

Jeg håber at I alle får redet disse storme af uden de større komplikationer og gener.

Jeg går og leger lidt med en ide til en udgave af LynetteNyt, som jeg håber at I har lyst til at hjælpe mig med.

Jeg vil gerne dedikere en udgave til kreativitet og leg – en mulighed for os alle at finde frem til det indre barn 
vi render rundt med.

Så i stedet for at vise billeder af vores skønne havn, vil jeg gerne bruge tegninger,  malerier, papirklip osv. 
som illustrationer i bladet.

Og her kommer I ind i billedet ;
Hvordan ser Lynetten og / eller Margretheholms Havn ud for dig, dine børn eller børnebørn hvis I skal tegne, 
male eller noget helt tredje ?

Grib penslen, farveblyanten, saksen eller sprittuschen og lad kreativiteten tage over.

Når mesterværket er klar, tag et billede af det og send til jegelskersko@yahoo.dk
Gerne send navnet på kunstneren så vedkommende kan blive takket for den fine indsats. 

Jeg glæder mig meget til at se jeres mesterværker, og til at kunne sende en udgave af LynetteNyt ud som er 
dedikeret til glæde, optimisme og forhåbningen om en fantastisk sommer.

KH. Michael. 

Tekst : Michael Broberg Møller

mailto:jegelskersko@yahoo.dk



