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Margretheholm Havn

Foreningen blev stiftet i 1975 udfra en ide og en vision om at skabe et 
fællesskab.

41 år senere er der sket meget i foreningen og i havnen - nye medlemmer, 
nye bygninger, nye både og nye udfordringer.
Men en ting som består fra dengang, det er følelsen af fællesskab.

Denne udgave af LynetteNyt er en hyldest udgave.
En udgave som hylder alle de ildsjæle, som startede vores forening og
byggede vores havn.
Der er rig mulighed for at kigge tilbage på dengang hvor det hele startede, se 
udviklingen i havnen og sende et stort tak til de originale Lynetter. 

I denne udgave af LynetteNyt er der nyt fra Havnechefen, 
Kapsejladsudvalget, der er info omkring vores hjemmeside og du kan møde
dine med-medlemmer.
Der er invitation til tema aftener omkring bådteknik ved Ib Skaale.

Julen banker på og Festudvalget inviterer til masser af jule hygge.
Der er Lynette banko den 1. December 2019 kl. 15 – kom i god tid.
Og glem ej juletræ festen den 8. December 2019 kl. 14 – tilmelding er senest
den 22. November 2019.

Og hvis du ikke har lyst til at tilbringe nytårs aften med næsen i en kogebog, 
så husk at restauranten har fremtryllet en fest af en nytårs menu.
Som Lynette medlem – ja, der får du 25% rabat ! 

Rigtig god læsning. 

MVH Michael Broberg Møller
Vikarierende redaktør

Medlemsmøde i Vestersøhus den 3. December 2019.
Alle medlemmer inviteres til et møde, hvor vi kan drøfte alle 
de klub emner, der rører sig blandt medlemmerne.
Mødet starter kl. 19 og slutter senest kl. 22.
MVH Bestyrelsen. 

mailto:maalebrev@gmail.com


Tekst : Mie Roer Jensen, Havnechef

Havnechefen fortæller
Kære Alle

Vintersæson:
Vi er i gang med at tage de sidste både op på land og klargøre havnen for vinteren.
Hvilket vil sige at :
Hoppeborgen er gået i vinterhi.
Badebroerne er på vej op.
Vandet vil snarligt blive 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.
I bedes jævnligt tilse jeres både.
Vi vil selvfølgelig gøre vores for at informere jer hvis vejret spidser til.

Over vinteren vil der blive taget fat i ejerne af de både der har ligget på land i lang tid, for 
at have en dialog omkring deres planer.

De efterladte både vi ikke havde held med at få solgt på auktion vil blive skrottet.

Der vil blive ryddet op på Sydmolen – venligst se opslag derom.

Handel med euforiserende stoffer på S/K Lynettens område:
Der tages stor afstand til al handel med euforiserende stoffer på sejlklubben Lynettens 
område, og der vil blive slået hårdt ned på sådanne sager.
Havnekontoret vil til enhver tid samarbejde med politiet.

Vi ser frem til en stille og rolig vinter med jer.

Bedste hilsner
Mie og resten af jeres personale.

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.

Eksempel på påsat gult tape



Tekst : Claus Bendixen

Info om info og debat om debat
Der var engang

Engang var det nemlig sådan, at det var nødvendigt hver eneste dag at komme 
forbi på broen, værkstederne, klubhusene eller på kontoret for at være 
velorienteret om alt det, der skete i klubben og på havnen.

Sådan var det engang – men ikke længere.
For vores sejlklub betjener sig naturligvis af nye kommunikationsveje, der gør det 
muligt at orientere både bredt og hurtigt om hvad der rør sig i klubben og havnen.

Klubbladet ” LynetteNyt ” er flagskibet, som vores  tidligere redaktør Bjørn i de 
seneste år dygtigt fik digitaliseret.
Du læser netop en udgivelse af ” LynetteNyt ” nu.
I samme proces suppleredes der med de kortere nyhedsbreve ” LynetteInfo. ”

Klubben sparede mange penge ved denne digitalisering og medlemmerne har 
kvitteret med stor tilfredshed.
Vi kan konstatere, at kun ganske få besværes ved at skulle hente et ” print ” på 
kontoret.

Klubbens hjemmeside www.lynetten.dk varetager så supplerende 
informationsopgaver.
Gæster og andre, der søger viden om klub og havn, skal her kunne finde hvad de 
har brug for.
Hjemmesiden er offentlig, men referater og andre interne dokumenter er 
beskyttet af adgangskoder, som kun få medlemmer kan få.

En kalender og et væld af oplysninger om klubbens tilbud, prislister, 
kontaktinformationer mv. giver et hurtigt svar på mange forhold – for både 
medlemmer og ikke – medlemmer.

Beklageligvis er hjemmesiden i den seneste tid sandet lidt til og har derfor ikke levet op til den 
standard, vi alle ønsker.
Ansvaret for dette ligger hos bestyrelsen og ikke webmasteren.
I løbet af vinteren vil vi udbedre de største mangler.
Hjemmesiden er klubbens visitkort.
Den helt aktuelle trussel mod havnens fremtid fordrer en velfungerende hjemmeside.

Som det mange steder på hjemmesiden kan læses, inviteres medlemmerne indenfor i 
Facebook gruppen ” S/K Lynettens medlemsgruppe. ”
Et godt sted at ” mødes ”, men det er jo ikke alle der ønsker at bruge dette medie.
Og derfor kan dette forum for videredeling og meningsudvikling aldrig blive en 
tilfredsstillende scene for en egentlig medlemsdebat. 
Der findes i øvrigt mindst fem andre Facebook grupper, der kan have relevans for vore 
medlemmer.
Spændende at følge hver især, men det er ikke her, du kommer i en forpligtende kontakt med 
hverken Bestyrelse eller Havnechef.

Derfor…
Hvis der er noget du vil ?
Hvis der er noget du vil vide ?

Så…
Mød frem til medlemsmøderne og generalforsamlingen – det gør heldigvis mange !
Skriv et brev, en mail eller ring til Bestyrelsen eller klubbens administration ( i åbningstiden. )
Få en god sludder med kammeraterne på broerne eller i vores dejlige klubhuse.
Henvend dig personligt til vores altid hjælpsomme personale – Mie, Tina og ” drengene. ”

Med ønsket om en god debat og fremtid for S/K Lynetten.

Bedste hilsner 
Claus Bendixen.
Bestyrelsesmedlem, Turudvalgsformand og midlertidigt assisterende webmaster. 

http://www.lynetten.dk/




Tekst : Bjarne Hansen
Foto : Bjarne Hansen, Flemming Saaek

SneCup 2019
I gamle dage faldt der sne – både før og efter SneCup

SneCup afholder vi traditionen tro den 26. December 2. juledag - hvis vandet 
ikke fryser til.

Vi har afholdt dette stævne siden firserne, og det er kun blevet aflyst tre gange.
To gange på grund af for meget vind, og en gang fordi der var så meget is, at 
dommerbåden var frosset fast i 10 cm. is.

Vi glæder os til at se de friske sejlere der udnytter at vandet er flydende også i 
julen, som vi også forventer i år.

Det plejer at være hyggeligt at møde sejlere der er friske til en sejlads, hvor det 
at vinde er en mindre vigtig ting.

Vi ses og ønsker hinanden en glædelig jul.

Med Venlig Hilsen Bjarne Hansen.



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 : Bjarne Hansen 
Foto : Bjarne Hansen 

Kapsejlads

Så er kapsejlads sæsonen ved at være færdig for i år, og mærkerne er 
taget op for rengøring og eftersyn.

Vi må klare os uden dem 2. juledag hvor vi sejler årets sidste stævne –
snecup.

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


Tekst : Ib Skaale

Tema aftener indenfor bådteknik
Dieselmotor

Reparerer du selv din motor eller har et ønske om det, og ikke har lyst til bare at udskrive 
en check til mekanikeren – så er denne tema aften noget for dig.

Programmet forløber således:
17:30 – 18:30 middag i restauranten.
19:00 – 22:00 Gennemgang af bådmotor installation, almindelig vedligeholdelse, almene 
forekomne fejl og snak om at kende sine egne begrænsninger indenfor motorer.

Underviseren denne aften er Jegvan Barlo og undervisningen vil blive afholdt i Bestikket, 
Klubhus Øst 1. sal.
Der er plads til max 25 deltagere og det er efter først til mølle princippet der gælder.

Datoerne for disse tema aftener er :
7. Januar 2020 – Fuldt booket. Pris 301 kr.
8. Januar 2020 – Fuldt booket. Pris 302 kr.
21. Januar 2020 – Fuldt booket. Pris 304 kr.
22. Januar 2020 – Enkelte ledige pladser. Pris 303 kr.

Priserne dækker undervisning, middag, en øl eller vand samt kage og kaffe.

Tilmelding er først sikret når du er tilmeldt arrangementet via Facebook samt har 
indbetalt på Mobilepay 60733626.
https://www.facebook.com/events/1202459576607459/

Hvis der er stor interesse for disse aftener, så gentager jeg succesen i Marts 2020.

Restauranten

Middagen der bliver serveret er dagens ret.
Hvis du er vegetar eller veganer, så har Kasper tilbudt at, hvis du i forvejen oplyser 
omkring dette, så bliver din middag tilpasset efter dine kostvaner.

En fantastisk service som Kasper og restauranten giver !

Fremtidige tema aftener i Marts 2020

Fra April måned begynder I at lege med jeres både, og jeg sejler selv rundt i Kroatien.
Så i Marts måned har jeg nogle ideer om tema aftener der kan blive afholdt.

Jeg har en ide om en tema aften der omhandler dæksbeklædning som teak, flexiteak
og malet friktionsbelægning.

Jeg har en underviser til flexiteak, men mangler en underviser til teakbelægning og / 
eller malet friktionsbelægning.
Kender du en – endelig giv mig besked.
ibskaale@gmail.com

Hvis du har ideer til andre emner, så er alle forslag mere end velkomne.

Med Venlig Hilsen Ib Skaale.

https://www.facebook.com/events/1202459576607459/
mailto:ibskaale@gmail.com


Tekst : Ib Skaale

Tema aftener indenfor bådteknik
Polering

Polerer du selv din båd, eller undlader du at polere fordi det er for stort et arbejde ?
Ordner du din bundmaling, eller undlader du at ordne bunden fordi det er for stort et 
arbejde ?
Så er denne tema aften noget for dig.

Per Ullehus fra www.baadplejegruppen.dk kommer og fortæller og viser hvordan de 
professionelle polerer både og biler så de er til at spejle sig i – selvom de var matte før.

Programmet forløber således:
17:30 – 18:30 middag i restauranten.
19:00 – 22:00 Teoretisk og praktisk gennemgang af hvordan professionelle kan få 
båden til at se ny ud på en rationel måde.
Der bliver mulighed for at afprøve materialer som www.baadeplejegruppen.dk
medbringer.
( Dog ikke rigtigt bundmaling af sikkerhedsmæssige årsager. )

Polering

Undervisningen vil blive afholdt i Bestikket, Klubhus Øst 1. sal.
Der er plads til max 25 deltagere og det er først til mølle princippet der gælder. 

Datoen for denne tema aften er den 14. Januar 2020.
Og bliver det fuldt hus, så er der reserveret til endnu en aften den 15. Januar 2020.

Prisen for denne tema aften er 299 kr. og dækker undervisning, middag i 
restauranten samt kaffe og kage.

14. Januar 2020 – der er stadig 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/

Med Venlig Hilsen Ib Skaale.

http://www.baadplejegruppen.dk/
http://www.baadeplejegruppen.dk/
https://www.facebook.com/events/1202459576607459/


Julemanden kommer
Søndag den 8. December 2019 kl. 14 skal alle børnene i S/K Lynetten være 
klar til at byde julemanden velkommen.
Han kommer sejlende helt fra Grønland – og han har hele skibet fuldt med 
gaver til børnene.
Vi beder alle børn om at lave et stykke julepynt, som hænges på træet af 
kunstneren selv.
Børn og voksne skal sammen med julemanden danse rundt om det store, 
flot pyntede juletræ til musik fra julemandens orkester.
Og så skal vi lege, inden at julemanden deler gaver og store flotte 
godteposer ud.
Senere på eftermiddagen kommer den verdensberømte tryllekunstner 
Henrik fra Aarhus for at trylle for børnene.
Al erfaring viser, at forældre og bedsteforældre nyder showet mindst ligeså 
meget som børnene.
Vi skal have god tid til at finde de rigtige julegaver, så derfor er vi nødt til at 
have Jeres tilmeldinger til kontoret senest den 22. November. Det gælder 
antal børn såvel som voksne.
Der er kun gaver til børn til og med 15 år.
Telefonnummeret til kontoret er 32575778.
Julemanden vil gerne at I oplyser børnenes navn, alder og køn.
Husk at brandvæsenet har fastsat en øvre grænse for hvor mange vi må 
være.
Derfor gælder ” først til mølle ” princippet. Vi modtager ingen tilmeldinger 
efter den 22. November.

Pris pr. barn 100,00 kr.

Restauranten tilbyder en julebuffet til 150,00 kr. Børn under 12 år 50 kr. fra 
klokken 12,30.
Af hensyn til restauratøren bedes I ved tilmeldingen oplyse hvor mange der 
ønsker at spise.
Juleudvalget glæder sig til at byde velkommen til årets glade begivenhed i 
sejlklubbens dejlige klubhus.
Vi håber på et rigtig stort fremmøde.

På gensyn søndag den 8. December klokken 14. 



Tekst : Michael Broberg Møller
Foto : Finn Eriksen 

Stander Hal
Bang – Bang – Bang

…Og så var traditionen Stander Hal skudt i gang!

Dagen startede med at Formand Søren Holbek holdt tale, hvorefter at standeren 
blev taget ned af juniorerne.

Dagen var grå og kølig i det, men humøret fejlede intet hos alle de fremmødte 
medlemmer og gæster.

Efter stander ceremonien var det tid til noget til maven og noget til ganen.
Stort tak til Festudvalget og til restauranten for det flotte arrangement og den –
som altid – gode service.

Duoen TO blev midt i underholdningen til Duoen TRE da et af vores yngste 
medlemmer besluttede sig for at melde sig ind i gruppen, og give en hånd med.

Dagen var som altid præget af hygge, højt humør, sejlerånd og gode venner.

Et stort tak til alle som deltog, og til alle de hjælpende hænder der gjorde denne 
dag til endnu en traditionsrig oplevelse i Lynetten.







- Hvilken duft er Lynetten for dig ?
Havduft
- Hvilken lyd er Lynetten for dig ?
For det meste ro
- Hvilket syn er Lynetten for dig ?
Havnemiljø

Tekst : De medvirkende og Michael Broberg Møller

- Medlemsår : 2 år.
- Beskriv Lynetten med ét ord : 

Hjem

- Hvilken duft er Lynetten for dig ?
Duften af paella, alt hvad du har i 
skabet på en pande
- Hvilken lyd er Lynetten for dig ?
Blob og et blidt klask under hækken 
af båden
- Hvilket syn er Lynetten for dig ?
Lys grå fordi det er den eneste farve 
der med et lille strejf af en anden 
farve skifter kulør. 
Når den grå farve blander sig med 
solnedgangen så bliver himlen lys lilla

- Medlemsår : 35 år.
- Beskriv Lynetten med ét ord : 

Hjem

Kenneth Helle

Mød Lynetterne
Hjem

Et simpelt ord på fire bogstaver.
Men et ord med så utroligt stor kraft og betydning bag det.

Hjem for mig er mange ting:

Det er blandt andet at ligge under dynen og lytte til vandet der skvulper og
fortøjninger der knager.

Det er at sidde på terrassen med venner og grine og nyde udsigten.

Det er at lege med alle de skønne firbenede venner vi har i havnen.

Det er at rode rundt i plantekasserne i haven ved Vester Søhus, og lade som 
om jeg ved hvad jeg laver.

Hjem for mig – det er Margretheholm Havn !

Hvad er hjem for dig ?

I denne udgave møder vi Helle og Kenneth – tag godt imod dem !



3. April 1975

Tekst : Michael Broberg Møller
Foto : Lånt fra Bevar Margretheholm Havn Facebook gruppe 

…En dato som er værd at huske.
Denne dato er nemlig den dag hvor vores sejlklub Lynetten blev stiftet.

En sejlklub som har udviklet og vokset sig større igennem tiden.
Men som heldigvis har bevaret kendetegnene : 
Sejlerånd og rummelighed. 

De ildsjæle som tog initiativet til at starte Lynetten sejlklub knoklede og 
svedte med at udgrave og bygge vores havn.
Og den 6. April 1978 kunne portene åbnes op til Danmarks største 
selvbyggede lystbådehavn – Margretheholm Havn !

Den 26. Maj 2018 fejrede vi vores 40 års jubilæum – en kæmpe fejring !

Med denne udgave af LynetteNyt vil jeg gerne opfordre jer alle til at blive 
ved med at fejre.

Fejre vores havn – fejre vores sejlklub.
Og fejre og hylde de ildsjæle som har lagt grundstenen til hvad vi i dag 
kalder for Margretheholm Havn. 

MVH Michael Broberg Møller
Vikarierende redaktør


