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Medlemsblad for
Sundby Sejlforening
Amager Strandvej 15, 2300 København S.

INFO:
Tilsluttet Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion

Kontoret er åbent den første og sidste torsdag i 
måneden mellem kl.19,00 og 20,30. I kontortiden 
træffes formand, kasserer og havneudvalg  
(lukket jan. og juli)

FORENINGENS TELEFONER:
Kontor og vagtlokale: 3259 3580
Havnekontoret: 3258 1424
(åbent man-ons. kl. 12-14 & tors. Kl. 16-17)
Restaurationen: 3259 4130
Bankkonto: Bank Nordik – 6506-3050513512
Postgiro: 7 05 65 16
Foreningens mail adr.: ssf@sundby-sejlforening.dk
SSF’s hjemmeside: www.sundby-sejlforening.dk

Husk adresseændring til Sundby Sejlforening  

Formand
Tonny Pedersen  tlf. 23243264
Mail: wain.fam@mail.dk

Næstformand – Motorbåd & sikkerhed
Flemming von Wowern tlf. 53633200
Mail: havneudvalget@sundby-sejlforening.dk

Havneudvalg
Fritz Meiniche tlf. 20482556
Mail: f.meiniche@webspeed.dk

Havneudvalg
Tom Høst tlf. 27730863
Mail: tj.hoest@gmail.com

Havneudvalg
John Jacobsen tlf. 21858679
Mail: john-jacobsen@hotmail.com 

Sekretær 
Poul Christensen tlf. 20320238
Mail: pc@chiep.dk
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Ungdomsleder 
Lena Skov Andersen
Mail: ssf.ungdom@gmail.com

Sejladschef 
Jan Lauridsen tlf. 29287225
Mail: cdogjal@youmail.dk 

Aktivitetsleder
Joan Høst tlf. 31100862
Mail: tj.hoest@gmail.com

Kasserer (ej bestyrelsesmedlem)
Britta Scharff tlf. 21818094
Mail: kasserer.ssf@sundby-sejlforening.dk 

Webredaktør
Svend Erik Sokkelund tlf. 20250240
Mail: sally@sokkelund.net 
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INDHOLD:

Ja, så gik der endnu et år. Jeg håber, I alle har 
haft en fantastisk jul og et dejligt nytår.
 Undertegnede har i foreningen haft et begi-
venhedsrigt år med mange opgaver, der er løst 
på bedst mulig måde af vores gode bestyrelse 
og de frivillige i havnen. Stor tak til alle jer, der 
virkelig gør en forskel i vores allesammens travle 
hverdag. Tak til vores pladsmand Kim og vores 
kasserer Britta, som begge tager sig af mange 
ting i foreningen.
 Der er også en tak til jer alle i foreningen for 
det forgangne år. Jeg håber, at interessen for det 
nye vil være lige så stor, ikke mindst omkring den 
kommende generalforsamling, hvor der bliver 
behov for, at en del frivillige melder sig til besty-
relsesarbejdet i vores dejlige forening. Der bliver 
behov for engagement, lyst, arbejdsiver, godt 
humør og også nogen tålmodighed til at involvere 
sig i arbejdet i foreningen, men mon ikke at der 
er nogen, der står på spring. Der er i hvert fald 
mange, som holder bestyrelsen på tæerne med 
konstruktiv kritik, en masse spørgsmål, og ikke 
mindst en del gode ideer.

Sejlerskolen .......................................................... 4
Velkommen til nye medlemmer .............................. 4
Sammendrag af generalforsamlingen ...................... 5
Bodil på besøg ...................................................... 5
Banko og Fastelavn ............................................... 6
Godt gået ungdom og Frivillighed ............................ 7
Kalender ........................................................... 8-9
Siden sidst ....................................................... 10-11

Redaktion:  
Elin Brinkland  
(ansvarshavende)  3033 7897 
Grethe Jacobsen  2466 5170  
Lillian Green Jensen 2483 6563  
Jonnie Ronild  4053 6195
Trykning: Prinfo
Layout: Per 
Teknisk hjælp: Bjørka

Mail: bladet@sundby-sejl-
forening.dk

DEADLINE for indlæg til 
næste udgivelse:  
3. marts 2014

Forsidebilledet:
På selve dagen…

Fotograf:  
Michael Chr. Paldan

Undertegnede siger stop ved generalforsamlin-
gen. Ikke fordi jeg er træt af arbejdet, men SSF 
fortjener at prøve noget nyt. Jeg skal passe mit 
arbejde, som er blevet noget mere krævende, og 
skal måske efter 13½ år i bestyrelsen søge nye 
veje inden for sejlsportens verden. Som mange 
af jer ved, har jeg i mange år forsøgt at starte 
både det ene og det andet op indenfor sejlsport, 
både med naboklubber og omkring ungdom såvel 
som voksensejlsport. Da interessen for sejlsport 
er for nedadgående i Danmark, kunne det være 
at sejlunionens nye tiltag, måske skulle have lidt 
interesse fra min side. Der er nogen, der vil gøre 
noget ved det.
 Stor tak for det gamle år, og velkommen til 
alle i det nye, som vil byde på mange opgaver og 
beslutninger der skal tages.Vi glæder os allerede.
Lov mig, at I alle vil bevare jeres lyst til at gøre 
foreningen bedre, holde fremtidige bestyrelser 
på tæerne, og gøre det til et endnu bedre sted at 
komme.

GODT NYTÅR
Formanden

5
90 års fødselsdagen .......................................... 12-13
Havnerundfart og Andemor ................................... 14

Velkommen og…
godt nytår til jer alle!
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Nu er sæsonen slut og skolebådene står 
højt på land. Dette års sæson vil blive 
husket som en herlig sæson, hvor vejret var 
med os og vi havde mange gode aftener på 
vandet. Som vanligt gik eleverne til sagerne 
med højt humør og lyst til at blive dygtige. 
Der er også meget at tage fat på, hvis man 
er ny i sejlsporten. Alene ”sproget” med 
de mange uvante udtryk kan give sved på 
panden – men det er jo en del af løjerne. 
Der blev gået til den med skøder og hal, 
knob og stik, sø, vind og strøm. Alene det 
at holde en kurs så søslangen ikke brækker 
ryggen, når den skal forsøge at holde sig i 
vort kølvand kræver lidt tid og øvelse. Men 
som tiden går, bliver eleverne bedre og kan 
mere og mere. 
 Eleverne på andet år mærker sveden 
på panden, når eksamen nærmer sig. De 
kæmper med bjærgemærs og opskud og 
er meget opsatte på, at manøvrerne skal 
”sidde lige i skabet”. Det er en fornøjelse at 
se dem lyse i øjnene, når det går godt!
Vores ”Sejl noget andet”-dag var spænden-

SEJLERSKOLE SÆSON 2013

VELKOMMEN TIL  NYE MEDLEMMER

de. Sejlerskolens elever fik lejlighed til at prøve Yngling 
eller joller og juniorerne var ude med Spækhuggere. Fin 
dag med godt vejr.
 Vi havde 19 elever til duelighedsprøve – og alle bestod. 
Stort tillykke til dem.
Vores afslutning var, som sædvanlig, hyggelig og festlig. 
Diplomer blev overrakt, taler blev holdt og alle hyggede 
sig med hinanden.
 Vi havde også den glæde at endnu et ”føl” blev færdig 
som instruktør. Fra næste sæson er Line instruktør – et 
godt skridt til fornyelse på sejlerskolen, da vi efterhånden 
er en del ”gamle nisser”, som måske snart burde jages på 
pension.

Vi ønsker alle i SSF en god vinter.
Sejlerskolen

Jonas Skovgaard-Hansen, Jesper Kranker Larsen, Bjarne 
Mühldorf Sigurd, Hans Chr.Jensen, Sanne Birgitta Illum, 
Morten Villekjær, Maud Jacobsen, Pernille Maskell, Jimmie 
Beckerlee, Peter Sigsgaard, Peter Vallentin Overgaard, 
Tobias Truelsen Basse, Dorte Barslund

Bine Sørvin, Morten Træholt, Bo Bugge, 
Anne Marie Vangsted, Peter Rasmussen, 
Kim Callaghan Olsen, Morten Kenneth 
Jensen, Bo Tengberg, Ulf Trollesborg, 
Ebba Bodlund, Mikkel Holme Nyegaard, 
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Kort sammedrag af den ekstraordinære 
generalforsamling 07.11.13

Formand Tonny Pedersen åbnede den ekstraordinære gene-
ralforsamling og foreslog efterfølgende Claus Rønnow som 
dirigent. Dette blev vedtaget.  
 Dirigenten takkede for valget og konstaterede efterfølgende, 
at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Herefter udpege-
des et stemmeudvalg. 
 Lewis protesterede, som den første på talerstolen, både 
mod indkaldelse og dagsorden, henviste til de eksisterende 
love og foreslog en ny dagsorden. Jonny Hedegaard mente, at 
vore vedtægter skulle ændres, såfremt der skulle ansættes en 
kasserer.
 Inger Pheiffer henviste til arbejdsgangen for Britta, som er 
blevet mere og mere omfattende og appellerede til bestyrelsen 
om at trække i arbejdstøjet og udføre blot nogle af de opgaver, 
som de oprindeligt var valgt til.
 Mange medlemmer var på talerstolen for at ytre deres util-
fredshed. Der blev foreslået forskellige ændrings-dagsordner, 
og fremført mange kritikpunkter. Nogle talere mente, at det vil 
koste for mange udmeldelser, hvis kontingentet kom for højt 
op, hvilket vi har oplevet før i foreningens historie. Bestyrelsen 
oplyste, at man vil holde et medlemsmøde inden den kom-
mende generalforsamling. 
 Afslutningsvis blev det foreslået, at vi fandt en ny kasserer, 
som skal efterfølge Britta (på de nuværende vilkår) og kom-
binere det med enten at tilkøbe professionel  regnskabsassi-
stance eller købe et regnskabsprogram, som kan tilpasses det 
eksisterende edb-anlæg.
 Herefter fulgte afstemning om kontingentforhøjelse på kr. 
150.-. Af de 95 tilstedeværende stemmeberettigede stemte 58 
for forslaget, som således blev vedtaget.
 Fra salen blev Ole Steffensen, som er bankmand, foreslået 
som Brittas efterfølger, hvilket mange mente, var en god ide.
Formanden afsluttede generalforsamlingen kl. 21.10.

Læs det fulde referat på hjemmesiden.

OBS! Vigtigt! Vi har efterfølgende erfaret, at der er indkaldt til 
medlemsmøde torsdag den 9. januar kl. 19. Se dagsorden på 
hjemmesiden. BO
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Stor FASTELAVNS- FEST 
søndag den 9. marts kl. 12.00 
(OBS dato!)
Tøndeslagning for børn og 
voksne. Fastelavnsboller og 
kakaomælk til børnene. Præ-
mier til bedst udklædte.
Gratis adgang, men tilmelding 
af børn er nødvendig af hensyn til 
indkøbene.
Billetter kan hentes i restauranten. 
Tilmelding kan også ske ved mail til 
aktivitetslederen via SSF’s hjemme-
side senest onsdag den 5. marts. 
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Så er der BANKOSPIL. 
Det er den 2. februar 2014 og vi begynder kl. 14
Der er 8 gennegående spil plus 3 ekstraspil og som 
sædvanlig flotte præmier
Adgangsbillet kr. 10.- og plader kr. 10.- pr stk
Kom og vær med til en festlig dag.
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HUSK

Godt gået UngdomANNONCER:
Året 2013 er gået. Der har været travlhed i SSF’s 
Ungdomsafdeling, hvor vi kan glæde os over, at 
SSF igen er blevet godkendt som Ungdomsvenlig 
Sejlklub. Ikke mindst har Dansk Sejlunion præmi-
eret SSF for den store tilgang af nye unge sejlere. 
Denne medlemstilvækst af unge op til 25 år har 

udløst et sæt sejlerbeklædning i form af en vest 
og en våddragt til hvert nye medlem. Godt gået 
og til lykke med det.
 I næste nummer af medlemsbladet vil vi sætte 
fokus på Ungdomsafdelingen med interview af 
ungdomsleder Lena og nogle af trænerne.

I SSF har vi altid været afhængig af fri-
villig arbejdskraft. I den forbindelse vil vi 
gerne provokere lidt, idet vi har erfaret, 
at der er medlemmer, der gerne vil give 
en praktisk hånd med.
 Er det en ide, at søge medlemmer til 
specifikke opgaver, der ikke skal udføres 
af autoriserede håndværkere, f.eks. re-
novering af et utæt masteskur, udskift-
ning af hammere, måske (såfremt Allan 
får brug for assistance) hjælpe med alt 
det grønne, opgradering af Skipperstu-
en, renovering af udendørs toiletter og 
diverse andre opgaver?
 Er vi opmærksomme nok  på de 
medlemmer, der tilbyder deres arbejds-
kraft, og hvor kan de i givet fald hen-
vende sig?
 Skal vi have en jobbørs eller noget 
andet, hvor man kan tilmelde sig med 
sin håndværksmæssige kunnen eller 
måske som hjælper ved diverse arran-
gementer?

at se til din båd i løbet af 
vinteren. Både hvis den 
står på land eller ligger i 
vandet



JANUAR
Kontoret er lukket hele januar måned

Ungdom: Afdelingen holder lukket i januar måned
  Der afholdes weekendtur fredag. d.10. – søndag d.12. januar 
  Navigationsundervisning og tovværkskursus – se under sejlerskolen   
  Se i øvrigt den opdaterede information på hjemmesiden
Sejlerskolen:  Der holdes vinterpause 
   Navigationsundervisning for medlemmer hver tirsdag i Det maritime Ungdomshus 
   Tovværkskursus starter mandag d. 6. januar kl. 19.00 i Skipperstuen (tilmelding se 

special annonce)
  Aktuel information se hjemmesiden
Kapsejlads: Der holdes vinterpause
Seniorerne: Fælles frokost med madpakke hver onsdag kl. 12.00 i fritidshuset
  Andre arrangementer vil blive annonceret i Fritidshuset

Fælles arrangementer for alle medlemmer:
  Torsdag den 9. kl. 19.00 Medlemsmøde (se seperat annonce)
  Der undervises i navigation hver tirsdag 
  Der er tovværkskursus hver mandag i Skipperstuen (se separat annonce)
  Der gåes nattevagt (husk at tilmelde dig)
  Klubhusets restaurant holder åbent hele januar 

   
FEBRUAR
Kontoret holder åbent torsdagene d. 6. og 27. februar kl. 19.00 – 20.30

Ungdom: Vinterundervisning mandagene d. 17. og 24. februar Kl. 17.30 – 19.30   
  Aktuel information se hjemmesiden
Sejlerskolen: Navigationsundervisning hver tirsdag kl 19.00
  Tovværkskursus hver mandag kl. 19.00
  Aktuel information se hjemmesiden
Kapsejlads: Der holdes vinterpause  
Seniorerne: Frokostmøde hver onsdag kl. 12.00 med madpakke i fritidshuset
  Andre aktiviteter annonceres i Fritidshuset  
Fælles arrangementer for alle medlemmer:
  Søndag d. 2. kl. 14.00 Sæsonen startes med SSF’s store årlige BANKO SPIL 
  (se separat annonce)
  Torsdag d. 6. kl. 19.00 i Pejsestuen spiller Eva og Stig til fællessang
  Der er stadig undervisning i navigation og tovværk
  Der er endnu ledige datoer til at gå nattevagt
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vinteren og det tidlige forår 2014
K A L E N D E R
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MARTS
Kontoret holder åbent torsdagene d. 6. og 27. marts fra 19.00 – 20.30

Ungdom: Vinterundervisning hver mandag fra 17.30 – 19.30 
  Aktuelle informationer – se hjemmesiden
Sejlerskolen: Navigationsundervisning hver tirsdag kl. 19.00
  Tovværkskursus hver mandag kl. 19.00
  Aktuel information se hjemmesiden 
Kapsejlads: Der holdes vinterpause 
Seniorerne: Frokostmøde hver onsdag kl. 12.00 med madpakke i fritidshuset
  Yderligere information se opslag i fritidshuset
Fælles arrangementer for alle medlemmer:
  Stor Fastelavnsfest med tøndeslagning søndag d. 9. marts kl. 12
  mange flotte præmier - (se separat annonce)
  Der bliver stadig undervist i navigation og tovværk.
  Der er stadig ledige datoer til at gå nattevagt 
  Den årlige Generalforsamling søndag d. 30. marts kl. 9.00 
  Mere information på hjemmeside og på opslag når tiden nærmer sig.
  Se endvidere opslaget nederst på denne side. 
 
Husk at se de opdaterede informationer på hjemmesiden: www.sundby-sejlforening.dk
og husk at tilmelde dig hjemmesiden, således at du modtager en mail om de seneste nyheder. 

APRIL
Der udkommer nyt medlemsblad med nye orienteringer og der gåes stadig nattevagter.

K A L E N D E R

På generalforsamlingen den 30. marts er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg: 
Formanden Tonny Pedersen har sidste år meddelt, at han ikke ønsker genvalg,  
2 Havneudvalgsmedlemmer John Jacobsen og Fritz Meinicke (sidstnævnte  
ønsker ikke genvalg), 
Sejladschef Jan Lauridsen
Ungdomsleder Lena Skov Andersen
Motorbåds- & sikkerhedschef Flemming von Wowern (ønsker at stoppe)
Kasserer Britta Scharff (ønsker ikke at fortsætte)



10 • SSF nr. 5 juli 2013

SIDEN SIDST:
FISKEKONKURRENCEN lørdag den 14. september 2013
Kl. 8 var der morgenkaffe, friske rundstykker og lidt 
stærkt. Vejret var strålende, der var ikke for megen vind. 
Kl. 9 startede konkurrencen med 37 deltagere og kl. 16 var 
alle i havn rettidigt, og indvejningen af de ikke så store 
fangster gav følgende resultater: 
 Bådnavnene i parentes. Ivan (Birthe): 2,0 kg torsk, Leif 
(Guldfisken): torsk, Ole (Annette): torsk, Lucas (Gisha): 
torsk og han vandt sin første fiskestang, Henrik (Aviaja): 
flest fisk, Marli (Bimmer): 2,1kg sej, John (Birthe): sej, Ole 
(Annette) tangplante m. muslinger, Per (Bimmer): mind-
ste ising, Ib (Lady Tamara): hornfisk og sild. Karl på 4 år 
fik en spand og krabbefanger.
 Til slut var der amerikansk lotteri og dejlig forloren 
skildpadde.
 De mange fine præmier var doneret af SSF, Hellers og 
seniorafdelingen. Tak for det.
 Også stor tak til Marianne, Poul Erik, Lange Kim, Jette 
og Lillian for hjælpen.
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Torsdag d. 7.november – inden den ekstraordinære 
generalforsamling – inviterede Eva på violin og Stig på 
harmonika til fællessang i Pejsestuen. Det blev igen 
rigtig hyggeligt.
 Torsdag den 6. februar kl. 19.00 spiller Eva og Stig 
atter til fællessang med forårs- og sømandsviser. 
Kjøbenhavns Træsejlere kommer og deltager sammen 
med os andre. 

Så er det nu du skal lære om knuder og knob
Tovværkskursus starter mandag d. 6. januar kl. 19.00 i 
Skipperstuen
Underviser: Erik Povlsen. Gebyr kr. 100 til materialer. 
Tilmelding: senest 5. januar på tlf. 23209789 eller på 
mail povlsen@brinkland.dk

Årets Seniorbankospil 
blev afholdt søndag d. 
17. november. Der var 8 
gennemgående spil og 3 
ekstra spil med mulighed 
for at vinde de flotte præ-
mier. Jens var onkel oplæ-
ser og hurtigløberne var 
som vanligt Mogens og Basse, som afleverede 
de vundne rare sager. Der var en god stemning,  
mange gæster og kendte ansigter.
 På indgangsbilletten blev det bl.a. udtruk-
ket 3 gavekort. Et fra Hellers og de to andre var 
en middag for to i restauranten. STOR TAK TIL 
VORE SPONSORER.
 Dagens store præmie i sidste spil - den store 
kurv - blev vundet af Lis og Ole. Det var en fin 
eftermiddag og selv om man ikke hørte til de 
heldige vindere, var det dejligt med  lidt spæn-
ding og forventning.

Søndag den 3. november havde vores 
aktivitetsleder Joan indbudt til Klippe-Klistre- 
eftermiddag i Pejsestuen. Der var medbragt 
diverse materialer til både voksne og børn. 
Det blev en rigtig hyggelig eftermiddag, hvor 
der blev udvist stor kreativitet. Arrangemen-
tet var en stor succes.Vi håber, det bliver 
gentaget til næste år - måske i slutningen af 
november, så endnu flere møder op.

SIDST:

HUSK:
at betale kontingent senst 1. februar .

at søge om plads og skur inden 1. 
marts – se ansøgningsskema på hjem-
mesiden.

at give din mailadresse til foreningen 
og at tilmelde dig nyhedsbrevet.

at der skal være medlemsnummer på 
master, bukke, klodser, stativer og alt, 
der står på pladsen.
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Den 26. oktober var dagen, hvor vi skulle fejre 
SSF med reception fra 11-14. Jørgen ”Langhår” og 
hans 2 musikere spillede en times tid, mens for-
mand, næstformand og aktivitetsleder cirkulerede 
og bød velkommen til medlemmer og gæster. 
Indgangen til klubhuset og hele salen var pyntet 
flot. Køkkenet havde kreeret en formidabet buffet 
med lækkerier, sundt grønt og nogle fantastisk 
dekorerede lagkager
•
Rigtig mange medlemmer kom for at fejre dagen 
sammen med repræsentanter fra 6 af vore nabo-
klubber på Amager, Haveforeningen H/F Ama-
ger Strand, og DMU, som medbragte smukke 
blomster, flasker og pengegaver. En sjov gave fra 
Sejlklubben Lynetten bestod i 350 kuponer til en 
øl i Lynettens restaurant. 
 SSF-standeren i gulvet i foyeen har Lars Schal-
demose doneret, og et gavebrev på kr. 25.000 
fra et medlem er øremærket til renovering af 
Skipperstuen. Fra medlemmerne er der samlet 
ind til, at foreningens navn kan komme til at stå i 
messingbogstaver over indgangsdøren. 
 Der var gaver fra en af vore bankforbindelser 
- Arbejdernes Landsbank, fra Østersøkredsen og 
fra Hellers. Fra et medlem var der en fin gam-
mel SSF årsberetning. Fra vore restauratører var 
gaven receptionens flotte traktement til en meget 
favorabel pris.
 Formanden tog ordet, ønskede os til lykke med 
dagen, fortalte lidt om de forgangne mange år og 
lidt om, hvad vi kunne se frem til i den kommen-
de tid, såsom molebygning her i vinter, færdiggø-
relse af toiletterne og hallen i klubhuset og meget 
andet. (Læs hele den flotte tale på hjemmesiden).
Så var det tid til en fødselsdagssang for forenin-
gen forfattet af Benny Andersen og med akkom-
pagnement af Jens Svendborg. 
 I Erik Hauerbergs lykønskningstale, fortalte han 
om samarbejdet mellem Det Maritime Ungdoms-
hus og Sejlforeningen igennem snart 10 år, om 
hvordan han nød af arbejde et sted, hvor han var 
kommet lige fra han var barn.
 Det blev tid til at synge den omdelte sang, der 
var skrevet til dagen af nogle af os gamle tøser, 
der i dagens anledning havde fået arrangeret et 
lille damekor, der sang for.
 Dagens clou – præsentationen af ”bogen”, der 

var blevet til igennem det sidste år og omhand-
ler livet på havnen, blev fremført af ”forfatterne” 
Svend Erik, Karen, Karin, William og Svend, som 
kom ind iført sydveste og redningsveste om med 
bogkasser på skuldrene. Claus Rønnow, også skri-
bent på bogen, holdt en pragtfuld tale om bogens 
tilblivelse, og gav morsom beretning om, hvordan 
Svend havde fået taget billedet til forsiden af 
bogen fra en af de øverste etager på ejendom-
men overfor. Bogen er bestilt i så stort et oplag, 
at alle medlemmer kan få et gratis eksemplar 
ved henvendelse på kontoret. Andre kan erhverve 
bogen for kr. 90,-.
 Fotograf Michael Paldan fra Amagerbladet tog 
en masse billeder (en del kan ses på hjemmesi-
den), ligesom vi fra bladet havde fået Jamina til at 
tage billeder gennem hele dagen.
 Standeren blev halet kl. 17. Formanden holdt 
en kort tale, den omdelte sang blev sunget inden 
kanonerne bragede og en genstand kunne nydes. 
 Kl. 18 fordelte de 175 festdeltagere sig ved de 
mange borde. Joan bød velkommen, hvorefter den 
herlige tre-retters menu blev serveret. Efter forret-
ten var det tid til at afsynge den første sang, som 
vi også sang ved receptionen. Claus Rønnow holdt 



90 ÅRS FØDSELSDAGEN

en flot tale, og huskede os på, at det ikke altid har 
været lige let at være formand og sidde i bestyrel-
sen i en sejlforening som vores, der ligger på kom-
munal grund. De siddende bestyrelser har klaret 
forhandlingerne gennem årene med at få tilladelse 
til, at vi kan forblive, hvor vi er. Claus fortalte 
endvidere om Strandparken, der i Hans Guldagers 
formandstid, blev udtænkt som en Rivieraplan, 
og om hvordan foreningen ved forhandlinger har 
medvirket til at undgå højhuse på søndre mole. 
 Efter hovedretten var det tid til underholdning. 
En tryllekunstner tog mange af os ved næsen. 
Herefter endnu en sang, og så var der dejlig des-
sert. Ved kaffen skulle Tonny afsløre navnet på 
årets Sundbyer, og til stor overraskelse blev det os 
fra BLADHOLDET, der fik overrakt det flotte krus. 
Sammen med kruset fik vi også årets brugte stan-
der fra flagmasten. Den blev i aftenens løb fyldt 
med underskrifter fra festens deltagere. TUSIND 
TAK FOR DET.
 Aftenen sluttede med en DJ, som underholdt 
med megen god musik, der fik lokket mange på 
dansegulvet indtil festen sluttede lidt over mid-
nat. Det var en meget fin dag. 

Lillian Green
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Havnerundfart uden master den 12. oktober.
Selve sejlturen blev aflyst på grund af kraftig vind fra 
øst. De 45, der mødte op, fik en lille en til halsen og selv 
om det var ærgerligt, så var vi enige om, at vejret var for 
voldsomt. Vi aftalte derfor, at spise den medbragte fro-
kost sammen i fritidshuset. Det blev et hyggeligt måltid. 
Det var første gang i 25 år, at vi ikke kom på vandet. 
Hanne inviterede alle til at drikke den medbragte kaffe i 
sin have i læ af huset. Det var rigtig hyggeligt. 
 Nogle foreslog at vi skulle prøve at sejle lørdagen 
efter. To bådhold mødte op, men kun det ene tog af sted.
 Vi overvejer at flytte datoen til næste år, idet vi gerne 
vil undgå de mange roere, der konkurrerer i Københavns 
havn netop den lørdag.

Dansk Sejlunion startede i 2013 med flotillesejlads for 
fritidssejlere i sommerferien. Det var en stor succes, 
både for dem, der sejlede til Rügen og til Bornholm, 
samt for den børneflotille, der sejlede rundt i Danmark 
i tre uger. 
 Kunne du tænke dig at deltage i en flotille, eller 
måske være ”andemor” for en sejlads i sommerferien i 
år, så kontakt carsten@sejlsport.dk. Læs mere i bladet 
Sejler nr. 3. 
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HAV N E R U N D FA R T

Vil du være

”ANDEMOR”? HUSK:
at se til din båd i løbet af vinteren, 
både hvis den står på land eller ligger 
i vandet.

at gå din nattevagt inden udgangen 
af april. Tilmeld dig på hjemmesiden 
eller udfyld en blanket fra vagtskabet i 
skipperstuen.

at der udsendes opkrævninger til 
betaling af kontingent og pladsleje i 
januar.
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HUSK:
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HEJ ALLE SAMMEN 

Efter mange opfordringer har vi valgt at holde åbent i hele januar måned.
Vi holder derfor åbent mandag til søndag fra kl. 11.00 til 20.00

Første åbningsdag: mandag den. 6. januar 2013.
Specialtilbud i januar kun for medl. Af SSF: stor fadøl og dagens ret 100 Kr.

Kun mod oplysning af medlemsnummer

Vi glæder os til at se jer. 
 Med Venlig Hilsen 
Gert og Karsten

Sundby Sejl cafe & restaurant 
Amager Strandvej 15 2300 København 
www.sundbysejl.dk • 3259 4130

SundbySejl


