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SÅ ER DET IGEN DEN TID 
på året, vi alle længes 
efter, nemlig sejlsæsonen. 

Gennem vinterhalv-
året har der som altid været mange forskellige 
aktiviteter. Det er dejligt, at der er så stor op-
bakning til arrangementerne, der jo ruster os til 
sejlsæsonen.

Vi er nu over 1.000 medlemmer, og mærker 
en stadigt stigende interesse for vores forening. 
Derfor er det vigtigt, at vi hele tiden tilpasser 
os de ønsker og behov, der opstår, således at vi 
kan understøtte den mangfoldighed, der ken-
dertegner SSF. Det er også en af årsagerne til, 
at vi som noget nyt har lejet en J/70 båd med 
forkøbsret. Jeg ser hen til, at den får mange ti-
mer på vandet.

Når dette læses, er jeg fratrådt som formand 
for Sundby Sejlforening. Jeg har haft 4 dejlige 
år i bestyrelsen som formand, og har sat pris på 
alle de personer, jeg har samarbejdet med. Jeg 
har nydt det store engagement, der hele tiden 
opleves, og de mange timer medlemmer, frivil-
lige, udvalg og bestyrelsesmedlemmer har lagt, 

FORMANDEN TA’R ORDET

� 
Vi er nu over 1.000 medlemmer, 
og mærker en stadigt stigende 
interesse for vores forening. 

så vores havn hele tiden har formået at udvik-
le sig.

Hermed skal lyde en stort tak til alle jer, der 
bidrager. Uden jer ville det ikke have været det 
samme at være formand.

Jeg glæder mig fortsat som altid, til at hilse 
på jer alle, men nu som menigt medlem.
Jørgen
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NYT FRA HAVNEUDVALGET

PLADSTILDELING 2020
Husk at give besked til havneudvalget senest 
den 1. juni, hvis din båd ikke kommer i vandet 
i denne sæson. Derefter vil din plads i van-
det blive tildelt som låneplads for resten af 
sæsonen til en pladsansøger efter ekspektan-
celisten. 

Der er mange medlemmer, som vil blive gla-
de for en låneplads.

ÅRSMÆRKER
Der skal også i år fremvises gyldig ansvars-
forsikring ved afhentning af 2020 årsmærker. 
Mærkerne udleveres fra havnekontoret eller 
foreningens kontor I KONTORTIDEN. 

Husk at din båd/trailer skal have påsat års-
mærke senest d. 1. juni og altid ved søsætning.

Alle fartøjer og trailerer, der står på forenin-
gens område, skal have årsmærke og være 
registreret i foreningens havnesystem, og der 
skal betales pladsleje for dem. Det gælder alle 
fartøjer også gummibåde, slæbejoller, kajakker, 
trailere osv. Hvis du har et fartøj eller en trailer 
uden årsmærke, så kontakt havneudvalget og 
få bragt tingene i orden.

AFFALDS HÅNDTERING
Da udgifterne til afhentning af affald stadig 
stiger, skal vi opfordre alle til at sortere 
deres affald i de respektive containere. 

Husk også at rydde op på din vinter-
plads, når din båd er kommet i vandet.

Vi håber, I alle får en rigtig god sæson!
Hilsen 
Havneudvalget

VEDRØRENDE 
GTL-BRÆNDSTOF
Ib Petersen har skrevet et gensvar på den 
artikel om GTL-brændstof, som vi bragte i 
sidste nummer af bladet. 

Der er ikke plads til den i bladet, men 
den kan læses i sin fulde udgave på  
hjemmesiden. 

SALG AF EJERLØSE 
FARTØJER!
Søndag den 19. april holdes der auktion over 
ejerløse fartøjer.

Det sker på SSF landplads tv (nord) for 
indkørslen. Man kan besigtige fartøjerne fra 
kl. 10,00 og kl. 11.00 starter auktionen. Salget 
sker uden nogen form for garanti og beta-
lingen skal ske inden 8 dage samtidig med 
at fartøjet – for ikke medlemmer - skal fjer-
nes fra foreningens område. 

På opslagstavlerne er fartøjerne beskrevet.
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NYT FRA UNGDOMSAFDELINGEN.

SÆSONEN ER SKUDT GODT FRA START med 
nye medlemmer, en J/70, som ungdomsafde-
lingen får meget glæde af, og aktive foræl-
dre, som vil være med til at løfte ungdomsaf-
delingens mange arbejdsopgaver. Hannah`s 
far Kasper vil åbne ungdomsafdelingen om 
mandagen ca. kl 15.00 som klubtilbud for 
sejlere. Når sommerferien starter er der 4 af 
vores ungdomssejlere, som afslutter deres 
efterskoleophold, og vi håber, at de vil gen-
optage træningen, især når der er mulighed 
for J/70 sejlads med 3 dygtige trænere: Søren 
Andersen,  Kristian Schaldemose og Marc 
Wain, alle tre svensk mester 2019 i Melges 
24. Vil man lære at sejle J/70 er SSF stedet, 
så lad ikke chancen gå dig forbi! Kontakt 
ungdomslederen, hvis du vil med på holdet. 
Træningsdage er i skreven stund (25/2) ikke 
fastlagt.

Der afholdes igen Youngsters Camp i SSF d. 
24.-26. april, hvor 40-50 unge (13-23år) fra hele 
landet sejler i J/70, og dermed er der stor akti-
vitet i DMU, Fritidshuset og havnen. 

Vi afholder igen socialt arrangement med 
overnatning i DMU til vores standerhejsning. 

Til Vild med Vand d.13/6 afholder vi træ-
ningsdag for alle medlemmer, og det vil være 
muligt at komme ud i en jolle eller følgebåd for 
dem, som vil afprøve livet på vandet.

Vore sejlere deltager i flere stævner i år. Vi er 
blandt andet inviteret til sommerlejr i Holbæk 
Sejlklub den første weekend af skolernes som-
merferie. 

En stor tak til tovværkskursets Karin, Anette 
og Erik for at undervise og gøre det hyggeligt 
for vores pigegruppe i ungdomsafdelingen.  
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AKTIVITETER

:

STANDER- 
HEJSNING
STANDEREN HEJSES den 2. maj og 
signalerer starten på en ny sæson i 
Sundby Sejlforening.

Vi starter med morgenbord fra 
kl. 9.00.

Kl. 11.00 taler formanden, årets 
nye stander sættes til en ka-
nonsalut, der er båddåb, der er be-
stilt solskin og foreningen giver en 
øl/vand.

Morgenbordet vil være gratis, 
men kræver, af hensyn til planlæg-
ning og indkøb, tilmelding i restau-
ranten senest torsdag den 30. april.

LOPPEMARKED 
I SSF
SØNDAG D. 3. MAJ kl. 11 åbner det 
årlige loppemarked på pladsen ved 
Flagmasten – så kig forbi enten 
som sælger eller køber – eller begge 
dele. Der er altid fine sager, enten af 
maritim karakter (kig lige i dit skur),  
eller bare noget, du ikke anede, du 
ikke kunne leve uden. Alle er vel-
komne, men der er kun stadeplads 
til medlemmer af SSF, og du behøver 
ikke at tilmelde dig. 

P.S. Vi sælger også nye standere 
og andet med SSF logo. 

VILD MED VAND
HAVNENS DAG den 13. juni bliver også i år et 
springvand af gode og sjove tilbud til både 
voksne og børn.

- og bedst af alt, du kan komme ud at 
sejle kajak, stå på paddleboard, suse af sted 
i en af de hurtigtgående motorbåde, og er 
du heldig, kan du måske også fange en fisk.

Hvis man ikke selv har båd, kan det være 
spændende at komme om bord i et fartøj 
og snakke med søens folk. Vi appellerer til, 
at mange har lyst til at holde ’Åben Båd’ den 
dag. 

Man kan også besøge foreningens pro-
jekt: delebåden ’Blueberry’.

Igen i år får børnene en søfartsbog med 
forskellige opgaver. Når de er løst og alle 
mærker optjent, er der skattejagt.
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PINSE I SSF
SSF HAR EN GOD TRADITION i pinsen.

De morgenduelige mødes søndag den 
31. maj kl. 09.00 på klubhusets terrasse til 
rundstykker med ost, pølse & en lille én sam-
men med eventuelle gæstesejlere. Solen skin-
ner selvfølgelig, lotterierne bliver hurtigt solgt, 
og humøret er i top. 

Alle medlemmer er selvfølgelig velkomne, 
men husk lige at tage egen kaffe med. 
Arrangementsudvalget 

Pinseturen forventes afholdt fra 30.05 til 
01.06 som sædvanlig. Hold øje med opslag.

SKT. HANS 
er d. 23. juni. Traditionen tro holder vi Skt. Hans 
i Det maritime Ungdomshus. Grillen tændes kl. 
18.00. Medbring egen madkurv og drikkevarer. 
Igen i år vil vi have et bål og naturligvis noget 
underholdning. Båltalen holdes ca kl. 20.50, og 
bålet tændes efterfølgende. Der er ved dette 
arrangement også bestilt dejligt vejr. 
Arrangementsudvalget

FORENINGSDAG/ 
ARBEJDSDAG 
SØNDAG D. 17. MAJ kl. 10.00
Reservér dagen og hold øje med opslag på plad-
sen. Vis klubånd og kom og gør en indsats for din 
forening.

Det kan indeholde oprydning på pladsen, hæk-
klipning, maling af bagsiden af skurene, maling 
af træværket på klubhuset og andre nødvendige 
arbejder.
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KALENDER

APRIL

Kontoret har åbent torsdag d. 2. og 30. 
kl. 19.00 – 20.30

UNGDOM:  
Weekenden 24.-26. holdes Youngsters Camp

SEJLERSKOLEN: 
Onsdag 1.: Følkursus
Torsdag d. 2. kl. 19-21: Startmøde for sejler-
skolens elever
Mandag - torsdag d. 6.-9. kl. 18-20:
Start på klargøring af bådene. 
Eleverne møder op på deres sejldag
Onsdag d. 22.: Følkursus
Mandag d. 27. kl. 18-20: 
Søsætning af bådene
Tirsdag d. 28.- torsdag 30. kl 18 – 20: 
Start på tilrigning af bådene

KAPSEJLADS: 
Weekenden 24.-26. holdes Youngsters Camp 

SENIORERNE: 
Hver onsdag kl. 12.00: Frokostmøde med 
madpakke i Fritidshuset
Skærtorsdag d. 9. kl. 13.00: Påskefrokost. 
Husk at melde til! 

FÆLLES ARRANGEMENTER 
FOR ALLE MEDLEMMER: 
Intet

ANDRE ARRANGEMENTER: 
Søndag d. 5.: Åbent hus for alle interesserede 
piger og kvinder om J/70

NATTEVAGTER: 
Sidste chance for at gå dine nattevagter

MAJ

Kontoret har åbent torsdag d. 7. og 28. 
fra 19.00-20.30

UNGDOM: 
Lørdag d. 2. kl. 9.00 standerhejsning  
Mandage kl. 17.30-ca. 20.00: der sejles
Søndag d. 17. kl. 10.00: Vi deltager i For-
eningsdagen

SEJLERSKOLEN: 
Lørdag d. 2. kl. 09-11: Vi deltager i Stander-
hejsningen
Mandag d. 4. kl. 18-21: Sejladserne starter
Der sejles hver mandag, tirsdag, onsdag og 
torsdag
Søndag d. 17.: Foreningsdag
Fredag d. 29. – mandag d. 1. juni: Pinsetur  

KAPSEJLADS: 
Tirsdag d. 5. kl. 18.00: Tirsdagssejladserne 
starter. Mødested ved mastekranen 

SENIORERNE: 
Hver onsdag kl. 12.00: Frokostmøde med 
madpakke i Fritidshuset
Andre arrangementer annonceres  
i Fritidshuset

FÆLLES ARRANGEMENTER  
FOR ALLE MEDLEMMER
Lørdag d. 2.: STANDERHEJSNING. Der er 
morgenmad fra kl. 09.00 og kl. 11.00 sættes 
standeren
Søndag d. 3.: kl. 11.00 LOPPPEMARKED foran 
klubhuset. 
Søndag d. 17: Foreningsdag/arbejdsdag fra 
kl. 10.00
Søndag d. 31: Pinsemorgen kl. 9,00
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JUNI

Kontoret har åbent torsdag d. 4. og 25. 
fra 19.00-20.30

UNGDOM: 
Der sejles hver mandag
Lørdag d. 13.: Vi deltager i Havnens Dag  
’Vild med Vand’
Tirsdag d. 23. kl. 18.00: Sankt Hans aften

SEJLERSKOLEN: 
Fredag d. 12: Hjælpermøde til Havnens Dag 
’Vild med Vand’
Lørdag d. 13.: Havnens dag ’Vild med Vand’
Fredag d. 19.: Sommermøde
Der sejles mandag, tirsdag, onsdag og tors-
dag kl. 18.00

KAPSEJLADS: 
Tirsdagssejladser. Mødested ved  
mastekranen kl. 18.00

SENIORERNE: 
Hver onsdag kl. 12.00: Frokostmøde med 
madpakke i Fritidshuset

FÆLLES ARRANGEMENTER  
FOR ALLE MEDLEMMER
Lørdag d. 13. kl 11-17 
Havnens Dag ’Vild med Vand’ 
Tirsdag d. 23.: Sankt Hans aften. 
Grillen tændes kl. 18.00 og bålet ca. 21.00

Husk at se de opdaterede informationer på 
hjemmesiden: www.sundby-sejlforening.dk 

JULI
OBS kontoret har lukket
Det næste blad udkommer med nye informa-
tioner
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OM FÅ DAGE forlader vi Caribien, i hvertfald 
den del vi alle kender, med små øer, regnskov 
og palme-strande. Vi kom her til om morgenen 
den 12. december efter knap fjorten dage på 
havet. Om natten havde vi set de første lys, og 
medens solen stod op bag os tegnede silhuet-
terne af en høj klippeø sig på morgenhimlen.

Vi gled ind under land for den friske pas-
satvind, som havde fulgt os hele vejen fra Kap 
Verde, vi hørte for første gang i lang tid bræn-
dingen mod klipperne og lugtede den fremme-
de duft fra regnskoven af jord og planter. Vi ka-
stede anker i Pirates Bay så tæt under land, at 

HILSEN FRA 
NERTHUS 
PÅ JORDOMSEJLINGNG

vi kunne høre alle fuglene og om natten se de 
forunderlige Ildfluer med deres varme lysglimt 
som skjulte indianere, der tænder en pibe midt 
i skoven. Der blev vi længe og sugede naturen 
og det Caribiske liv til os, medens vi skiftede 
besætning i ro og mag. Siden da har vi besøgt 
hele rækken af antiller fra syd mod nord. 

Vi har lært meget om naturen og menneske-
ne i de meget forskellige lande, som ørækken 
består af. Havskildpadder og farverige koraller 
bliver man aldrig træt af, en håndfuld selvfan-
gede languster til frokost er den absolutte far-
voritspise på skibet. 
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CCOOPPEENNHHAAGGEENN SSAAIILLSS
SSEEJJLLMMAAGGEERR  --  CC AANNVVAASS

FFåå  eett  ggooddtt  ttiillbbuudd  ppåå  nnyyee  sseejjll  oogg  ccaannvvaass

UUppllaannddssggaaddee  7700
22330000  KKbbhh  SS
TTLLFF  --  4411  1122  0066  1188

WWeebb  --  ccooppeennhhaaggeennssaaiillss..ddkk

HILSEN FRA 
NERTHUS 
PÅ JORDOMSEJLINGNG

Næsten alle steder, hvor vi er kommet 
frem, har folk været venlige og hjælpsom-
me, men fattigdommen præger også lan-
dene. Det er meget tankevækkende at be-
søge lande, hvor store dele af den helt cen-
trale infrastruktur og boligmasse udraderes 
en gang hver femte til tiende år. Det præger 
virkelig landene, at de jævnligt bliver ramt 
af en cyklon, som bare smadrer alt på sin 
vej. Når man går i gaderne, er der altid en 
stor del af husene, der står tomme som rui-
ner, fordi ingen har haft pengene til at sætte 
dem istand efter den sidste ødelæggende 

storm. Det giver et generelt præg af krigs-
zone de fleste steder, og man tænker, hvor-
dan København ville se ud, hvis store dele af 
byen blev udslettet med jævne mellemrum. 

Nu ligger vi på den nordlige antil St. 
Kitts. Her skulle vi have været på land for at 
bundmale efter over 7000 mil, men kranen 
var i stykker, så det bliver udsat, til vi når 
Panama. Om et par dage stikker vi rig-tig til 
søs igen og tager det lange ben tværs over 
Det caribiske Hav ned til Colombia og den 
farverige havneby Cartagena.
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SIDEN SIDST

JULETRÆSFESTEN
Det sidste officielle arrangement i 2019 var børne-
nes juletræsfest den 8. december. Her var 15 børn 
med 3 gange flere voksne mødt op til nogle festlige 
timer sammen med en fantastisk julemand, der 
både var gammeldags og moderne i sin måde at 
underholde på og til at få alle med på løjerne. Mel-
lem sang og leg blev der budt på glögg og æbleski-
ver, medens julemanden gik rundt og talte med alle 
ved bordene. Børnene – små som større – legede 
med i hans fantasifulde verden. Festen sluttede 
med uddeling af godteposer til stor tilfredshed for 
alle børnene. Forhåbentlig vil mange flere forældre 
og bedsteforældre tage børnene i hånden til den 
kommende juletræsfest den 13.12.2020.  Sæt allere-
de nu X i kalenderen.

NYTÅRSAFTENSDAG
Traditionen tro bød seniorerne alle medlemmer på 
glögg og æbleskiver i Fritidshuset den d. 31.12. kl. 11. 
Der var fuldt hus, folk kom og gik, og henover gene-
rationerne gik snakken lystigt et par timer, inden vi 
alle skulle hjem og forberede aftenens udskejelser.

En rigtig hyggelig dag.

FORENINGENS STORE 
ÅRLIGE BANKOSPIL 
Ca. 150 spillere mødte op den 26.01, og mange kom 
i rigtig god tid for at nyde lidt lækkert, inden vi gik i 
gang med at ’flytte brikker’.

I år havde aktivitetsleder Helle udpeget en ny 
opråber, Kim ’Pisk’, som styrede spillet på bedste 
måde og gik lydmæssigt tydeligt igennem over hele 
salen.

Ikke alle var dog lige begejstrede for Kims formå-
en, idet han, når man sad og ventede på det sidste 
tal, det meste af tiden kom med de ’forkerte’ numre.

Efterhånden som spillepladerne blev fyldt op og 
bordet med de flotte gevinster tømtes, steg spæn-
dingen i salen og kulminationen - den store kurv i 
sidste ekstraspil - blev vundet af et tidligere medlem 
af SSFungdom, Lukas Ronild Hansen, som gentog sin 
10 år gamle succes og gik glad hjem med gevinsten.



13

SIDEN SIDST

Torsdag d. 30. januar holdt Karin Sonne en inte-
ressant temaaften, der gav stof til eftertanke. 
Vi ved alle godt, at kvinder af historiske årsager 
først i nyere tid er blevet synlige i sejlerlivet. 
Derfor er der stadig for - nogles vedkommen-
de - en del barrierer, der skal overvindes, især 
for dem, der er startet i en sen alder. Som Karin 
rigtigt påpegede, er det utrolig vigtigt at turde 
overvinde sig og bytte om på de klassiske 
roller ’skipper’ (mand) og ’gast’ (kvinde). Det er 
selvsagt lettest at holde sig til de roller, man er 
mest vant til og tryg ved. Noget jeg kan nikke 
genkendende til. Men hvad vil konen egentlig 
gøre, hvis manden falder overbord? Her fik vi 
fremvist flere videoer og under Claus Rønnows 
kyndige supplement demonstreret den så-
kaldte ’Handy Billy’, der egentlig ’bare’ er en fi-
re-skåret talje med 20 meter flettet tovværk. Vi 
fik et rigtig godt råd om at få sat nogle beslag 

til sikkerhedslinerne midt på ruffen (søgelæn-
deret duer ikke!) og desuden også i cockpittet, 
så er man godt garderet.

En rundspørge viste, at de færreste af os 
havde prøvet situationen i praksis (heldigvis), 
men at den klart var værd at øve på fladt vand 
en varm sommerdag. Vi fik også opfrisket en 
inspektion af oppustelige redningsveste, og et 
forslag om at bruge de gamle patroner (som vi 
naturligvis har gemt til formålet) til øvelsen.

Godt inspireret af aftenen med Karin (og 
Claus) fik vi opgaver at tage fat på i den kom-
mende sejlersæson, såsom for eksempel at få 
lavet vores egen ’Handy Billy’ og afprøve den 
med topfaldet og winchen. Tilbage er der at 
glæde sig til en god sejlsæson med mange 
varme sommerdage.

Tak til Karin og co for det gode initiativ.  
1284 Vibeke (og Daniel)

TØNDESLAGNING
Årets tøndeslagning foregik i tørvejr og frisk vind. De 24 
børn, der var tilmeldt med deres voksne, fik alle mulighed 
for at få brugt kræfterne. John SIMONsen havde hængt 
tønder op til børn og voksne fyldt med slik. Alle deltagere 
– undtagen herrerne – fik slået mange gange inden det lyk-
kedes at få taget livet af tønderne. For første gang var der 
ikke slagsmål om slikket i tønderne! Ved den efter følgende 
præmieuddeling, blev hos de mindste børn, Wilma, Sia og 
Maya henholdsvis kattekonge, bundkonge og kattedron-
ning. Hos de store børn var det Frederik, der både blev 
katte- og bundkonge, mens Emilie blev dronning. Præmier-
ne var fin chokolade. Hos damerne var det Gerd, Emma og 
Jeanne, der løb med præmierne, medens det hos herrerne 
blev Stefan, Theis og Kevin, der fik vin og chokolade. Den 
fineste udklædning (Pyh – det var svært) blev valgt, og så 
var der underholdning af den dygtige ballondame Rebecca, 
derefter var der var fastelavnsboller og cacaomælk.  Jørgen 
spillede på guitar for børnene, inden arrangementsleder 
Helle sagde tak for i dag og mindede om, at fastelavn er for 
alle aldre! 

TEMAAFTEN: 
’KVINDELIGE SEJLERE I EN MANDEVERDEN
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VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER
Mathias Löke, Jonas Egmose, Michael Petersen, Claus Poulsen, Anne Sina, Lars Sund, Alexander 
Nør-gaard, Laura Bothilde Taisbak, Niels Hvidtfeldt Rasmussen, Philip Byriel Schjødt, Jose Rovira, 
Michael Kjær Andersen, Arne Palle Bruun, Tina Bruun, Ole Laureng, Peter Fogtmann, Betina 
Liliendal, Jesper Sjørvad, Søren Vernegren Kirk, Frederik Orth Kørbel, Line Emma Madsen, Nicolai 
Clemmensen-Rotne, Anders Amsnæs, Solveig Eg Svane, Anton Birk Svane, Joy Anker, Lars 
Saaby Anker og Leif Jørgensen

SIDEN SIDST

MEDLEMSMØDET 
Bestyrelsen havde indkaldt til medlemsmøde 
den 13.02 og ca. 100 medlemmer var mødt op. 

Formanden Jørgen Jensen bød velkommen 
og fremlagde bestyrelsens ønsker og begrun-
delser for ansættelse af en ’havnechef’ med 
ansvar for administration af havnen og for-
eningen. Der er i de sidste år kommet mange 
nye udfordringer fra det offentlige, kommune, 
banker m.m. og det er svært at finde frivillige 
bestyrelsesmedlemmer, som har tid til de me-
get krævende administrative opgaver, der er i 
en forening som SSF.

Det blev pointeret, at vi stadig skal være en 
forening for alle, og at det – i modsætning til 
bestyrelsesarbejde – ikke er svært at få besat 
udvalgene. Han fortalte, at foreningens økono-
mi er god og  med et medlemstal på 1040. Der-
for er det muligt at lønne en kommende admi-
nistrator samt en ’timelønnet’ pladsmand til de 
praktiske opgaver ved en regulering af forenin-
gens indtægter efter 5-6 års stilstand.

Forslaget, som Claus Brask fremlagde, er 
fremkommet efter bestyrelsens research af, 
hvordan man klarer opgaverne i andre klubber, 
fx Lynetten og Svanemøllehavnen. Begge ste-
der har de ansatte til alt vedrørende admini-
stration og daglig drift.

Der kom mange relevante spørgsmål fra 
salen om økonomien, om det var muligt at få 
kvalificerede personer til den pris, der er bud-
getteret med, om den nuværende pladsmands 

fremtid, om forhandlinger med kommunen om 
den fremtidige lejekontrakt, om hvad bestyrel-
sens opgaver så var og om, der var behov for 
så mange bestyrelsesmedlemmer. Alt blev be-
svaret sagligt. Formanden håbede desuden, at 
der er medlemmer med de rette kvalifikationer, 
som går med et ønske om at blive en del af be-
styrelsen, når der skal vælges nye til flere ledige 
poster ved generalforsamlingen. 

Formanden takkede for det fine fremmøde 
og de gode spørgsmål. Han ser frem til gene-
ralforsamlingen, hvor der vil være mere klarhed 
om situationen, og hvor flere ændringsforslag 
vil blive fremlagt fx, at en kasserer ikke skal 
være medlem af bestyrelsen. 

HJÆLP
JEG HAR FÅET BÅD  

IGEN I ÅR har Claus Rønnow holdt sit 
vinterkursus for nye og gamle med-
lemmer af SSF.

Over tre aftener kom 20 deltage-
re vidt omkring i bådejeres og sejleres 
mangfoldige verden.



Som Københavns nye ejendomsmæglerkæde, ved vi at der ikke er to  
boliger der er ens – og det samme gælder boligdrømme.  

Derfor tager vi altid udgangspunkt i dig og dine ønsker og behov.  
Det gælder både når vi skræddersyer markedsføringsplaner, der skal 
være med til at sælge din bolig og når vi hjælper dig videre i jagten på  
at finde din nye drømmebolig, der opfylder alle dine ønsker.
 
Vi ved godt at smarte ord og gyldne løfter ikke automatisk opfylder dine 
boligdrømme. Derfor har vi altid ekstra fokus på at få skabt et tæt  
samarbejde mellem dig og os, hvor en åben dialog hjælper dig med at få 
overblik og indflydelse på dit boligforløb – uanset om du skal sælge eller 
købe. 

På den måde kan vi hos Paulun Bolig  
hjælpe dig med at få opfyldt dine boligdrømme.

Læs mere på
www.paulun.dk

Paulun Bolig Amager
Ved/ Niels Hald
Sundbyvester Plads 2 
2300 København S
Tlf. 32 59 14 07
Mail: amager@paulun.dk
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