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Vejret viser tænder
…Og det gjorde det Søndag den 15. September 2019.
Vandet steg i havnen med omkring en meter over normal stand.

At vejret driller på denne årstid er i sig selv ikke noget spektakulært.
Hvad der til gengæld er spektakulært og fantastisk at se, er det sammenhold
som skabes når vand masserne banker på.

Mange af jer var ude at patruljere på broerne, løsne fortøjninger på nabo
både, og holde hinanden opdateret på Lynettens Facebook gruppe.

Endnu et eksempel på, at man kan være noget så stolt af at være medlem af
Danmarks Flinkeste Havn ! 

I denne udgave af LynetteNyt er der nyt fra Bestyrelsen, Turudvalget, 
Juniorskolen, Havnechefen og Festudvalget.

Der er invitation til den årlige juletræs fest – husk at melde jer til senest den 
22. November 2019.
Og husk julebanko den 1. December kl 15. - kom i god tid. 

Glem heller ikke årets sidste fest – nytårsaften.
Restauranten har fremtryllet en fantastisk fest menu – og husk, som medlem
af Lynetten får du 25 % rabat.

Rigtig god læsning !

MVH Michael Broberg Møller
Vikarierende redaktør

Information fra Bestyrelsen.

Den 29. Oktober 2019 er I alle inviteret til 
Medlemsmøde kl. 19. i Bestikket. 
Punktet på dagsordenen er By&Havns
projekt ” Lynetteholmen ” og hvilke 
konsekvenser det vil have for vores 
lystbådehavn

mailto:maalebrev@gmail.com


Tekst : Mie Roer Jensen, Havnechef

Havnechefen fortæller
Vi rydder op i cyklerne på havnen !

Kære medlemmer, så er det tid til den årlige oprydning i cykelstativerne, og 
sædvanen tro sættes der ” gult tape ” som ikke efterlader limrester på cyklen.
Fjern tapen på din cykel, og den vil ikke blive en del af oprydningen.

Bemærk venligst at cykelstativerne ikke er til opbevaring af reservedele, så løse 
hjul og andet der ikke kan betegnes som transportmiddel vil blive fjernet som en 
del af oprydningen.

Forløbet vil blive i følgende etaper :
Påsætning af gult tape på cykelstyr, tape markeringen vil blive på cyklen i minimum 
30 dage, derefter vil cyklerne blive indsamlet og opbevaret i materialegården i 
minimum 2 uger.
Herefter vil Københavns Politi / Hittegods afhente cyklerne ( det vil ikke være 
muligt at tage reservedele fra cyklerne, i det at de er hittegods. )

1. Lørdag den 5. Oktober 2019 : Opmærkning af cykler med tape omkring 
cykelstyr, så det er synligt at tapen bliver brudt når cyklen tages i brug.

2. Mandag den 18. November 2019 : Her indsamles de cykler hvor tapen ikke er 
brudt, og de placeres i materialegården.

3. Mandag den 20. Januar 2020 : Københavns Politi / Hittegods afhenter 
cyklerne.

MVH Mie Roer Jensen, Havnechef



Bestyrelsen indkalder til medlemsmøde i Bestikket.

Punktet på dagsordenen er By&Havns projekt ” Lynetteholmen ” og konsekvenserne for vores 
lystbådehavn.

Der vil være rig lejlighed til at stille forslag og spørgsmål til bestyrelsen.
Herunder mulighed for også at diskutere eventuelle emner til Generalforsamlingen 2020.

Medlemsmødet afholdes Tirsdag den 29. 
Oktober 2019 kl. 19.00 i Bestikket, Klubhus Øst.

Der vil blive budt på en forfriskning til de fremmødte.

Venlig Hilsen Søren Holbek, Formand. 

Tekst : Søren Holbek, Formand

Medlemsmøde

Tekst : Mie Roer Jensen, Havnechef

Havnechefen fortæller

Information fra Bestyrelsen.

Fremadrettet skal både til en værdi over 
2 millioner kr. henvende til sig 
Havnekontoret inden at kranerne bliver 
benyttet.
For spørgsmål angående denne 
procedure, venligst kontakt 
Havnekontoret i åbningstiden.

Parkering

Bådoptagningen for vinteren er nu i fuld gang.

Vi beder jer derfor om at parkere hensynsfuldt og med telefon nummer i forruden.

Pladserne er lukket for parkering i hverdage mellem 8.30 – 16.00.

Og ydermere de følgende lørdage : 
19. Oktober, 26. Oktober og 2. November 2019 i samme tidsrum 8.30 – 16.00.

Tak for jeres hjælp og forståelse.
MVH Mie Roer Jensen, Havnechef.



Auktion på efterladte både

Torsdag den 24. Oktober kl. 12:00 – 14:00

Efterladte både i Sejlklubben Lynetten, Margretheholm havn, sælges på 
auktion torsdag den 24. Oktober klokken 12:00 – 14:00.

På auktionsdagen er der ligeledes mulighed for besigtelse af bådene.

Auktionen kommer til at foregå således :

I kan komme og besigtige bådene i det givne tidsrum, 12:00 – 14:00.
Derefter kan I afgive bud til havnens personale som er tilstede.

Mindste pris på bådene er 180 kr. svarende til en dagsleje.
Og ved eventuelt køb skal båden være væk fra havnens område senest 
10 dage efter, hvilket vil sige Mandag den 4. November 2019.

Klokken 14:00 vil personen med det højeste bud få besked, og 
overdragelses papirer kan underskrives.

Følgende 5 både er på auktion :
* Uddybende besigtigelses rapporter vil være tilstede på selve dagen.

Tekst : Mie Roer Jensen, Havnechef

Båd 1.
RJ85.
Kravelbygget med glasfiberskrog, 
glasfiberdæk og overbygning.
L: 8,55m. B: 2,05m. D: 1,50
Andet udstyr :
Kompas, log, marinetoilet, 
kogeapparatur.
NB: Ingen motor.
Båden anses for at være i ringe stand 
og bunden har svært osmose angreb

Båd 2.
Drabant 22.
Båden er en kravelbygget 
glasfibersejlbåd med glasfiberdæk og 
overbygning.
Båden har kort køl og ror med forfinne.
L: 6,58m. B: 2,16m. D:1,10
Andet udstyr:
Target 2 lod, Garmin GPS 128, Silva 
kompas, motor: Mariner 15 HK U/B ( 
defekt propeller ) og 4HK Mariner.
Båden anses for at være i ringe stand



Auktion på efterladte både

Tekst : Mie Roer Jensen, Havnechef

Båd 3.
Klinkbygget træ motorbåd.
Båden er klinkbygget spidsgattet 
træbåd med teaktræsdæk og 
krydsfineroverbygning.
L: 8.75m. B: 3,10m. D: 1,10.
Andet udstyr :
Atlas VHF, Seafarer ekkolod, Autohelm 
300, motor: 4. cylinder CT Marine 
diesel.
Båden anses for at være i dårlig stand

Båd 4.
Svensk træ motorbåd.
Båden er en klinkbygget spidsgattet 
med krydsfinerdæk og 
mahognioverbygning.
L: 7,10m. B: 2,08m. D: 0,80.
Andet udstyr:
Isothern køleskab, primus 2 x gas 
kogeapperat, motor: 2 cylinder Albin 
benzinmotor.
Båden anses for at være i dårlig stand

Båd 5.
Klinkbygget træ motorbåd.
Båden er en klinkbygget spidsgattet 
træbåd med teakdæk og 
træoverbygning.
L: 6,40m. B: 2,30m. D: 0,80.
Andet udstyr:
Intet.
Båden anses for at være i ringe stand



Tekst : Mie Roer Jensen, Havnechef
Foto : Hilda Goos, Heinrich Lynge Nielsen, Michael Broberg Møller 

Pligttimer
Arbejdsweekenderne er forløbet storslået

Den 21. og 22. September og den 5. og 6. Oktober var det tid til årets 
sidste pligtarbejde weekender.

Der var godt med tilmeldte til alle fire dage, og de fik virkelig noget for 
hånden.

Dagene startede med morgenmad serveret af MorgenMADammerne, 
Heinrich gik igennem de forskellige opgaver – og så var det ellers om at 
komme i gang :

- Skurene blev malet færdigt.
- Service broen blev repareret.
- Blev ryddet op i masteskuret. 
- Hullerne langs landfæstet er blevet dækket til.
- Trappetrinnet ved slæbestedet blev repareret.
- Blev lavet nye og forbedrede p skilte.
- Cykel mærkning både på p plader og ved cykel stativer.
- Blev fjernet vildskud ved hækkene langs landfæstet.
- Blev samlet nye stativer til bådopbevaring. 

Alle har virkelig knoklet og det var nogle fantastiske dage med rigtig god 
stemning.

Stort tak til alle som deltog i at vedligeholde og forbedre vores havn.

MVH Mie Roer Jensen, Havnechef



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

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


Tekst : Michael Broberg Møller 
Foto : Susanne Thorsen

Turudvalget
Afriggerturen 2019

…Var en kæmpe succes !

De ledige pladser blev revet væk, og weekenden var et hit.

Weekenden den 28. og 29. September sejlede vi mod Dragør hvor vi 
havde fået lov at låne det gamle Tolderhus. 

Turudvalgsformanden var desværre ikke med på turen, men jeg tager 
mig den frihed at citere hans oplæg på Facebook omkring 
arrangementet :

Claus Bendixen :

Dejlige billeder fra en - ser det i hvert fald ud til - hyggelig 
weekend med sejlads og kammeratskab i sejlklubbens ånd.
Det glæder mig, at vore lokale musikere kunne få plads til hele 
“symfoniorkesteret”, så sange fra Lynettesangbogen m. fl. kunne 
høres i hele Dragør gamle havn og skabe lidt sømandsstemning 
på en lørdag aften sidst i september.

Tak til Torben, Jane, Jacob, Gry (og måske flere med de 
hjælpende hænder) samt ikke mindst den altid fulde opbakning 
fra klubbens mest trofaste medlemmer: Når der inviteres til lidt 
mad og drikkelse tilsat gode lynettehistorier “er man der!”

Vi ses snarest
Anne og Claus fra Moab, Utah



Tekst : Henrik Sonne
Foto : Henrik Sonne, Hilda Goos 

Juniorafdelingen
Nyt fra Juniorafdelingen

Den 5. Oktober 2019 blev der afholdt klubmesterskab i 
Juniorafdelingen.

Vi havde to hold, et for optimistjoller og et for zoom 8 joller.

3. Pladsen i optimistjolle gik til Asger.
2. Pladsen gik til Ulf.
Og Noah blev klubmester.

For zoom 8 joller fik Lorenz 2. pladsen og Simon blev klubmester.

Stort tillykke til alle vindere, og til Johannes som blev kåret til Årets 
Sejler.

De fine præmier blev sponsoreret af Lynettens Bådservice – et stort tak 
til dem.

Vores gode instruktører har pga. arbejde og barsel desværre ikke 
mulighed for at fortsætte næste sæson.

Derfor søger vi nye instruktører til hygge, optimist, zoom 8 og fevajolle
sejlads for juniorer i alderen 8 – 24 år.

Ved interesse kan I kontakte Henrik Sonne.
Mail : junior@lynetten.dk
Telefon : 61792997.

MVH Henrik Sonne, Juniorformand

mailto:junior@lynetten.dk


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 : Susanne Thorsen

Mød Lynetterne
Venskab, savsmuld, frihed og et Kim Larsen cover

Disse ord er blevet brugt af jeres med-medlemmer til at beskrive Lynetten 
ud fra duft, lyd og syn.

Hvert af de deltagende medlemmer har sat nogle positive, sjove og 
overraskende ord og vendinger på hvad Lynetten er for dem.

Deres svar har personligt givet mig nye indgangsvinkler, tanker og følelser 
over hvad Lynetten er for netop mig.

Jeg håber at dette nye tiltag har været med til at starte tanker hos jer og 
forhåbentligt også givet et smil på læben.

Denne gang møder vi nye med-medlemmer – tag godt imod dem, og nyd 
deres svar på hvilken duft, lyd og syn Lynetten er for dem.

Hvis du nu skulle få lyst til at dele dine sanse oplevelser af Lynetten, så er du 
hjertens velkommen.

Send en mail med dine svar til : jegelskersko@yahoo.dk

mailto:jegelskersko@yahoo.dk


- Hvilken duft er Lynetten for dig ?
En sjov blanding af diesel, 
industrien omkring os og den natur 
der alligevel får foldet sig ud i 
mellemrummene
- Hvilken lyd er Lynetten for dig ?
Vandet der klukker lige udenfor 
mens jeg ligger i min køje. 
Og lyden af liner der klaprer mod 
masterne
- Hvilket syn er Lynetten for dig ?
Synet af det menneskelige møde –
overalt er det glade og åbne 
ansigter som møder mig

- Hvilken duft er Lynetten for dig ?
Duften af frihed
- Hvilken lyd er Lynetten for dig ?
Vand, fremtiden, unge glade 
mennesker der gerne vil
- Hvilket syn er Lynetten for dig ?
Ungdom, ønskesyn, nye sejlere og 
fremtidssyn

Tekst : Alle de medvirkende.

- Medlemsår : 1 år.
- Beskriv Lynetten med ét ord : 

Mellemrum

- Medlemsår : 7 år.
- Beskriv Lynetten med ét ord : 

Mangfoldighed

- Hvilken duft er Lynetten for dig ?
Grillfest og bundmaling
- Hvilken lyd er Lynetten for dig ?
Syngen i master og rensning af 
skorstene på forbrændingen
- Hvilket syn er Lynetten for dig ?
Forbrænding og vindmøller

- Medlemsår : 6 år.
- Beskriv Lynetten med ét ord : 

Flink

Erik Inger

- Hvilken duft er Lynetten for dig ?
Havets duft blandet med diesel, 
maling, røg og naboens kødgryde i alt 
slags vejr
- Hvilken lyd er Lynetten for dig ?
Wirer der slår på masterne, mens 
flagene blafrer i vinden og stilheden 
brydes af en dieselmotor. 
Fuglene der gækker i alt slags vejr
- Hvilket syn er Lynetten for dig ?
Et postkort : Det blikstille vand og en 
skov af master i alt slags vejr

- Medlemsår : 12 år.
- Beskriv Lynetten med ét ord : 

Ro

MereteVincent



Det er en
grå tid

Tekst : Michael Broberg Møller
Foto : Michael Broberg Møller 

Tåge og dis ruller ind over havnen.
Vandet stiger.
Og det regner, regner – og ja regner.

Efteråret har meldt sin ankomst og svøber til tider havnen ind i et gråt 
tæppe.

Men midt i alt det grå findes der heldigvis små farve klatter rundt omkring.
Farve klatter der kommer til udtryk i blomster, planter, urter og frugter.

Gå en tur langs landfæstet, en tur op i haven ved Vester Søhus eller stop op 
på terrassen og nyd hvordan det stadig spirer og blomstrer.

Så når dagen føles ekstra grå – ja gå en tur og nyd alt det grønne og 
farverige som vi er omgivet af.

Rigtigt godt efterår til alle ! 

MVH Michael Broberg Møller
Vikarierende redaktør


