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Ja så hedder det 2009, jeg håber i er kommet 
godt og helskindet gennem jul og nytåret. 

Denne klumme er vel egentlig tænkt, som en 
mulighed for at komme med opfordringer til 
jer, og selvfølgelig også at komme med nyhe
der, på en anden måde end i referater fra besty
relsesmøder. 

Lad os starte med opfordringerne og en af de 
alvorlige, det er med den nye rygelov, blevet 
strengt forbudt at ryge i klubhuset, men da vi 
er en forening, er det strengt forbudt at ryge i 
alle foreningens bygninger, dette gælder hav
nekontoret, vore sejlerskolelokaler, vore værk
steder, fritidshuset, og alt andet, som der er ad
gang til for klubbens medlemmer, dette forbud 
gælder for alle vore lokaler, der har status af 
SSF lokaler, også selv om disse er under 40 m2, 
dette skyldes ganske enkelt den fortolkning af 
reglerne, som man kan læse på DIFs hjemme
side, jeg forventer selvfølgelig at i, kære med
lemmer, overholder de regler, der er foreskre
vet, ganske som i plejer. 

En anden opfordring må være til medlemmer 
af foreningen med båd i vand eller på land, 
husk at melde jer til nattevagten, 2 vagter i vin
ter og undgå betaling. 

Til alle medlemmer vil jeg lige nævne, restau
ranten vil ikke være lukket i vintermånederne, 
så brug den endelig, maden er lækker og nu er 
der også smørrebrød for 15 kr. pr. stk. 
Er i utilfredse med maden, betjeningen eller 
andet i restauranten, så sig det, eller smid en 
seddel ind til forpagter, den eneste ting, der gør 
os bedre, er saglig kritik, og muligheden for at 
reagere på denne. 

En anden god ide er at gå ind på hjemmesiden 
og se hvad der er på menuen, eller om der er et 
arrangement i gære, der kommer en del af dis
se fremover, blandt andet filmaftener. 

Jeg må jo indrømme, at de sidste par måneder i 
førersædet, har været hårde, ikke så meget for 
mig, men for en del af de nyankomne i besty
relsen. Jeg oplever en rigtig god stemning i be
styrelsen, samt ikke mindst en iver for at arbej
de med tingene. 

Der er fuld gang i vintertræningen i ungdoms
afdelingen om søndagen, og forældrene er med 
hver gang og sørger for varm mad, når de kol
de unger kommer ind fra vandet. Der er stort 
fremmøde hver søndag, og Martin har virkelig 
sat system i tingene. 

I kapsejladsafdelingen kommer der stadig til
bud om stævner. Marc er gået i tænkeboks og 
vil uden tvivl rådføre sig med de rutinerede 
samt søge efter nye interesserede. 
Da vore tre tidligere ynglingesejlere, også er 
startet i matchrace afdelingen i Skovshoved, 
kan det være at der kommer et matchracestæv
ne til klubben, man ved aldrig. 

En ide til de nærmeste klubber til SSF, Lynet
ten, Kastrup og Dragør, skal Amager stå tilbage 
uden muligheden for at tilbyde vore sejlere, 
muligheden for at dyrke matchrace lokalt, og 
være med til at præge sejlsporten også her, som 
vi gør indenfor traditionel sejlsport. 
Dette blot et opråb om at vågne op og vise fæl
les fodslag imellem klubberne, det er vel ikke 
kun i ungdomsafdelingerne det kan lade sig 
gøre. 
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I havneudvalget bliver der arbejdet på højtryk, 
der er mange ting der skal ordnes og gøres. I 
havnen er der moler der skal eftergås, nogle af 
disse er havnesjakket i gang med, men vi må 
nok se os nødsaget til at få hjælp udefra, dette 
ikke for at forklejne vores senior superteam, 
dem har vi andre projekter til, så de ikke ligger 
og bader rundt i havnen, de er jo ikke 20 mere, 
vi skal passe på dem. 
Der skal laves en lokalplan over SSF, dette ik
ke i forbindelse med kommunen, men af, og til 
os selv, vi skal lave en lokalplan eller logbog 
over alt hvad der er i havnen, hvordan, hvor
for, hvornår, og af hvem, de?tte for at gøre det 
nemmere for dem som skal efterfølge os. 
Vi skal ganske simpelthen have alle de oplys
ninger medlemmerne ligger inde med, og så 
skal vi bruge nogle til at skr ive og registrere 
det hele, her mener jeg nogle af jer medlem
mer, der har interesse i havnen og dens miljø, 
så bare meld jer. 

På klubhuset har Fritz fået sin sag for, der er 
bundstykker i vinduerne der skal skiftes, væg
ge i pejsestuen der skal repareres og isoleres, 
der skal lægges fjernvarme ind, der er mur
værk mod øst der er revnet og skal laves, 
gulvtæppe der skal renses. 
I køkkenet arbejder vi på i fællesskab med for
pagter at nedbringe det kæmpestore elforbrug. 

Til sidst vil jeg ønske jer alk; en rigtig god 2009 
sæson, jeg håber at vende tilbage med nyheder 
omkring lejekontrakt i næste blad, jeg ved god 
det er kommunalt anliggende, men der er vel 
grænser for hvor kommunalt det kan blive. 

Lad os glæde os over at vi er på vej mod sæ
sonstart, og husk at behandle medlemmerne, 
som du gerne vil behandles selv. 

Venlig hilsen 
Tonny 

Tips fra 
Dansk Sejlunions hjemmeside 

Skal du sejle i udlandet? 
Fritidssejleruddannelserne inden for EU er ikke 
harmoniseret, hvorfor Søfartsstyrelsen anbefaler 
at fritidssejlere, som skal sejle i udlandet, kon
takter det pågældende lands repræsentation i 
Danmark i god tid før sejladsen skal foregå, for 
at få en tilkendegivelse af, om det/ de pågæl
dende lande accepterer de danske fritidssejler-
beviser. 

Kanalbeviser (CEVNI) 
Hvis du skal sejle på de europæiske indre vand
veje, kan du orientere dig om CEVNI-
forordningen. 
En række europæiske lande med et net af indre 
vandveje har for en række år siden tiltrådt den 
såkaldte CEVNI-forordning, som er udformet af 
FN's økonomiske komité for Europa. 
CEVNI står for "Code Européen des Voies de la 
Navigation Intérieure", hvilket betyder forskrif
ter for sejlads på de indre vandveje. 

Yderligere oplysninger kan indhentes i sejleror-
ganisationerne. 
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'Sedna' i Sundkrogen (Svanemøllen) 

Med 'Sedna' gennem Gøta kanalen 2008 

I første afsnit gik sommertogtet syd om Sverige via Ålandsøer
ne til Åbo/Finland og tilbage til Gota kanalens begyndelse i 
øst. Nu går turen videre gennem kanalen og over Vanern. 

Med SEDNA gennemføres et 8 uger langt sommertogt, 
med det formål at afprøve båden inden langtur til Mid
delhavet i kølvandet på Goran Schildt's 'Daphne'. I 1. 
afsnit af denne turbeskrivelse er den til Finland hjem
vendte ketch 'Daphne' blevet besøgt i Åbo, og Sedna er 
nået til Soderkoping. 

I maj 1948 ankommer 'Daphne' også til Soderkoping - på 
vej til Middelhavet. Dengang kostede det bare 33 kr, at 
passere kanalen til Vanern i vest. Om det er 33 danske 
eller svenske kroner er for så vidt ligegyldigt i betragt
ning af, at det i 2008 koster SEK 5.000 svarende til DKK 
4.000. 
Gota kanalen går fra Mem i øst til Sjotorp ved Vanern, og 
er 190 km lang. Kanalen kaldes også Sveriges Blå Bånd, 
anlagt i årene 1810 - 1832. Kanalturen opleves bedst, når 
man sejler fra øst mod vest, idet man så har solen i nak
ken hele formiddagen, og derfor ikke behøver at knibe 
øjnene i. 

Efter vores ankomst til Soderkoping søndag d. 29/6 har 
vi god tid til at forberede modtagelsen af yderligere en 
gast. Det regner 'skomager' flere gange i løbet af manda
gen d. 30/6, hvor min søster Jette ankommer noget for
sinket kl. 17:14, med bus fra Norrkoping. Hun måtte løse 
1. klasses billet til X2000-toget fra Malmø, 2 timer senere 
end planlagt, fordi der var udsolgt. Årsag: skoleferien er 
lige startet i DK, og hun havde ikke bestilt plads. Vi går 
på den spanske restaurant La Uva i Soderkoping og spi
ser tapas, og bliver underholdt af indehaver + tjener. 

Togtets 3. etape = kanal-sejlads til Sjotorp + Vanern til 
Vanersborg starter tirsdag d. 1/7, kl 09:10. 
Det går hurtigt fremad. Sluserne er åbne, når vi ankom
mer. De 9 sluser + distancen fra Soderkoping til søen 
Asplången er klaret på knap 4 timer, så vi 'står af' og 
holder frokost efter Snovelstorp-broen - ud for en golf
bane. 14:30 fortsættes, og 2 timer senere lægger vi ind i 
Norsholm, lige inden de sidste 2 broer + slusen til søen 
Roxen. 
Allerede kl. 07:50 næste dag er de første både klar til pas
sage af sluse + jernbanebro, når der åbnes kl 08. Da vi 

afgår onsdag d. 2/7 kl. 08:50 er vi heldige, og kommer 
straks igennem, så vi er hurtig ude på Roxen, der er 15 
sømil lang. 

Ved ankomst til slu
setrappen i Berg kl. 
12:05, er der kun 4 
ventende både foran 
os (husk: der er kø-
kultur i sluserne, og 
man sejler ud af slu
sen i den orden, man 
kom ind!). 
Ved Berg's sluse

trappe må vi afvente ankomsten af 'Juno', men kort efter 
er vi på vej op gennem de 6 sluser] 
Dagens første hold er på vej op gennem slusetrappen, 
men vi får oplyst, at vi skal afvente ankomst af passager
båden 'Juno' (passagerbådene 
har forrang), hvorefter vi kom
mer op i dens kølvand. 
Efter frokost klares alle 7 sluser 
på ca. 1 time og 20 min, fra 13:40 
- 15:00, og vi finder straks efter 
en plads i 'mellembassinet'. 
Cyklerne findes frem og gaster
ne kører til den lokale ICA, for 
at handle. De kender området, 
da de for 15 - 20 år siden til
bragte ferien her i et lejet hus. 
Jeg rigger solsejlet til for som
meren er kommet. Der er lovet sol, sol og sol med 30° C 
de næste dage. 
Ganske rigtig: det blev en varm dag torsdag d. 3/7. Sky
fri himmel. De første både er igen klar 07:50. Kl. 08:40 er 
vi i slusen som 'hold 2' på 3 både, der følges ad hele for
middagen. Vi holder frokost i Borensberg og fortsætter 
14:45 for at stå ud på søen Boren, der er ca. 6 sømil lang. 
For enden af søen venter der os endnu en slusetrappe på 
5 sluser i Borenshult. Vi ankommer som 7. båd og det 
viser sig at 2 hold både er i færd med at sluse nedad -
imod os. Første hold opad går ind, men det er kun på 3 
både, selv om en 'pigebåd' sagtens kunne have været 
med. Andet hold bliver så på 4 både. Pigerne og vi ligger 
til bagbord, men de ønsker ikke at ligge forrest i slusen, 
hvor vandet strømmer ind med stor kraft. Om ikke vi vil 
tage den plads? så de ligger bag os? Jeg har set, hvor 
kraftig vandet strømmer ind, og har hurtig rigget en lang 
fortøjning til, så den kan hales ind over en blok i stævnen 

Din Sundbystander vender forkert... 
2. afsnit af beretningen om et sommertogt S SF's sekretær 
J. Tlwmas Jensen gennemførte i juni/juli 2008 
med S/Y 'Sedna', en Albatros 33 
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og tottes på BB spilkop i cockpit, så det er OK at ligge 

forrest. 
Imidlertid lægger en tysk HR-båd sig forrest i slusen til 

BB, og det ser jeg så sent, at min gast allerede er sprunget 

i land til BB, hvorfor jeg må lægge mig bag tyskeren. Rå

ber til pigerne, at de derfor skal gå til SB, men de fortry
der helt, og vil vente til det 'hold 3', der nu tegner sig, 
fordi der er kommet yderligere en båd til. På den måde 
er vi sprunget frem i køen, og forærer pigerne en flaske 
hvidvin, som kompensation. De er særdeles tilfredse 
med forløbet. De kommer da også op ad slusetrappen 
blot 20 min. senere. Kl 15 er vi oppe, men der venter 
yderligere et antal broer, så vi er først i Motala kl 18. Den 
tyske HR-båd fra Grossenbrode må være en udleje-båd: 
først ved 4. forsøg lykkes det dem at få båden sikkert 
fortøjet i Motala. Det forklarer deres lidt uheldige opfør
sel i slusen. 

Fredag d. 4/7 : det blev en lang dag i går, så vi tager os 
nu en fridag. I Motala er der et motormuseum, og der er 
'træf' i dag af ældre biler. Der kommer Cadillac'er, 
Chevrolet'ter m. fl., mange med soltag (Coupé), der me
kanisk placeres i det store bagagerum. 'Flydere' kaldte 
man dem engang, disse store amerikanske vogne. Men 
der er også gamle Volvo'er (kendt fra Matador) og en 
enkelt Buick. De sanitære forhold er fortræffelige her, og 
på kanalkontoret er der internet-adgang, og så er her 
mulighed for at købe bådudstyr. I Soderkoping havde 
jeg bestilt et service-kit til lænsepumpen, og det blev le
veret, da vi ankom hertil, fordi det er samme indehaver. 

Lørdag d. 5/7: Motala ligger 
ud til den 100 km lange sø Vat
tern, og vi sejler en kort tur 
sydpå til klosterbyen Vadstena. 

11980, dvs for 28 år siden, kom 
jeg hertil med min familie for 
at overtage en kammerats båd, 
en B31. Ejer og skipper havde 
været min læremester, da jeg 
gik på sejlerskolen i Hvidovre 
Sejlklub Suset. Efter bestået 
Duelighedsprøve i 1976, var jeg 

blevet hyret som gast hos ham for at sejle kapsejlads. 
Nu var han så sejlet til Vadstena på sommertogt, og afta
len var, at jeg skulle sejle den hjem, medens han kørte 
hjem i vor bil. Det havde dengang været en fantastisk 
oplevelse at ankomme til båden, der lå i Vadstena slots 
voldgrav, og det ville jeg gerne genopleve, og gentage 
med egen båd. Vejret er nu slået om, og det er oversky
et. Lørdag aften og natten til søndag regner det rigtig 
meget. 

Søndag d. 6/7 tager vi den med ro. Har droppet tanken 
om at gå videre sydpå på Vattern, og Hjo på den anden 
side bliver også fravalgt. Vinden står i øst, så det vil blive 
en hurtig sejlads på tværs af søen til Karlsborg. Kl. 11 

starter første rundvisning på slottet, og vi går med. Un

der besøget går det op for mig, hvorfor jeg ikke har no

gen erindring om slottet fra 1980: dengang var det under 
renovering, og har derfor været lukket. Efter frokost er 

vinden taget til, men for en plat læns, bliver det en god 

sejltur over Vattern, - indimellem surfer vi med vore 
godt 7 tons ned ad bølgerne, som vi holder fart med. I 
1980 skete noget ganske andet. Straks vi kom ud af hav
nen, kom der en kraftig byge, der fik storsejlet til at flæn
ge lige under en sejlpind. I Karlsborg lykkedes det dog at 
finde en ældre sejlmager, der endnu havde sin symaski
ne intakt, og han reparerede storsejlet, så det holdt i flere 
år derefter. Derfor fik uheldet ikke noget efterspil: min 
læremester var tilfreds med forløbet og reparationen. 
På vej ind til Karlsborg bliver jeg lidt betænkelig, for 
med den kraftige vind fra øst, vil der nok være megen 
uro i havnen? Vel inde viste det sig dog, at næsset med 
skov ydede fint læ for vinden, og bag molen af granit lå 
vi vindret, og i læ for bølgerne. Men det regnede og reg
nede, så vi krøb i læ. 

Det regnede hele natten - og det meste af dagen derpå = 
mandag d. 7/7. Inden frokost begav vi os mod Rode
sund, hvor broen åbner hver hele time. Vi ankom 10:50 
og kom hurtig igennem, men blev i Rodesund. Vi skulle 
handle, og især var byens Systembolaget vigtig for os, 
for vi var ved at udgå for dåseøl og rødvin. Det lykkedes 
(katastrofe undgået!). 

Tirsdag d. 8/7 regner det fortsat hele morgenen, så vi 
tager den med ro. Afgår først kl. 10:30 og lægger ind i 
Forsvik, for at besøge musseet, hvor man er igang med at 
bygge en kopi af den gamle hjuldamper 'Erik Norde-
vall', som sank på Vattern i 1856. Den var bygget i 1836, 
og med den blev det for første gang muligt at sejle med 
fast ruteplan mellem Goteborg og Stockholm via Gota 
kanalen. Efter planen skal fartøjet søsættes i septem-
ber'08, men det er tvivlsomt, om det kan nås. Imidlertid 
skal dampmaskinen først lægges i efter søsætningen. Det 
skal ske i Motala, hvorefter den skal returnere til Forsvik 
for færdig-aptering. 14:55 fortsætter vi over søen Viken, 
og går videre fra Tåtorp til Vassbacken, hvor vi ankom
mer lige efter 'lukketid' kl 18. 

Da broen åbner onsdag d. 9/7 ligger vi klar sammen 
med 2 danske kuttere fra Doverodde i Limfjorden. Dem 
hilste vi første gang på, da vi tankede diesel i Arkøsund. 
Nu danner vi 'hold' med dem og en tysk båd frem til 
Tørreboda, hvor vi lægger ind allerede kl 10:35. Gasterne 
handler i ICA og jeg finder internet-adgang på jernbane
stationen. Resten af dagen benyttes til tørring og udluft
ning for nu er solen tilbage, med rigtigt sommervejr. 

Det gode vejr fortsætter torsdag d. 10/7 og det gør vi 
også: Afgår kl 08:40, så vi er ved første bro kl 09. Det bli
ver et hold på 3 både gennem de næste 11 broer, selv om 
en kæmpe motorbåd, omtrent på størrelse med passager
båden 'Juno', egentlig afgik som 3. båd. Den må vige, og 

'Sedna' i Vadstena slotsgrav 
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kraftig sø, men fart og kurs vælges, så det bliver udhol

deligt, og vi går for motor til Dalbergså.. Det er en meget 
lille havn, hvor hamnkaptenen anviser de ankommende 
en plads. Der er en større campingplads på stedet, og vi 
deles om faciliteterne. Fra gammel tid har åens udløb 
været udskibningshavn for større fartøjer, og her er end
nu en meget gammel landhandel (nu nærmest museum). 
Jeg ringer til min datter for at aftale nærmere om skifte
dagen i Vanersborg lørdag 19/7, der kun ligger 17 sømil 
mod syd. Vi finder programmet for Tallens Dagar' i 
Trollhåttan i kommende weekend. Det vil vi gøre brug af 
senere. 

Efter klargøring fredag d. 18/7 lister vi for motor ned 
langs kysten. Vinden er fortsat i SW, så det er lige imod. 
Undervejs kommer der et par byger, men det lykkes no
genlunde at holde dem om BB. 
Højden under Dalbobron ved indløb til Vanersborg er 
15,5 - 17 m, så vi kan fortsætte mod jernbanebroen, der 
længe har stået åben. Mon vi når at komme med? Det 
viser sig, at broen kun lukkes, når der kommer tog, så 
efter at have slækket lidt op på farten, får vi signal for 
gennemsejling. Lige øst for jernbanebroen ligger en gæ
stehavn, og her finder vi kl 11:30 en plads, hvor man kan 
komme til med bil. Det viser sig at være et rigtig godt 
sted at holde skiftedag. Her er Blå Flagg og Guldstjærne-
prædikat for forholdene. Og her kan tankes diesel og 
vand. På biblioteket er der interriet-adgang, jo det er et 
godt valg. 

Lørdag d. 19/7 sover vi længe. Da ICA åbner kl. 09 hen
ter jeg kontanter, og går en tur langs den gamle havn og 
den lokale sejlklub. Vejret er lidt vekslende med sol og 
mange skyer. På hjemturen henter jeg på turistkontoret 
en køreplan for bussen (linie 65) til Trollhåttan, og 10:48 
kører vi af sted med ankomst midt i en feststemt by 
11:10. Dagens første udslip af vand foregår kl. 12, og vi 
har af hamnkaptenen i Vanersborg fået oplyst, at vi skal 
gå til Oscarsbron, for her er bedste udsigt, når 300.000 
liter pr. sekund ( -300 m3) lukkes ud. Gennem tiderne er 
der anlagt forskellige sluser og overløb. Da 'showet' be

gynder, startes med de små overløb i vest, men afstemt, 
så når det store overløb åbnes, så mødes vandene i bun
den af slugten nedenfor. Efter 10 - 12 minutter lukkes 
igen for skuespillet, men der går en rum tid, før det stil
ner af, og slugten er tømt for vand. 

Men sa begynder et 'Sångkalas' i et til formålet opstillet 
telt. Det er mest for børn, så vi finder et roligt sted, og 
nyder 3 medbragte dåseøl i solen. Vi slentrer tilbage mod 
byen; her er rigtig mange aktiviteter for børn, så jeg glæ
der mig allerede til at vise mine 2 små gaster (børnebørn) 
det hele, når vi i morgen ankommer til Trollhåttan med 
SEDNA. 
På en terrasse direkte ud til Gota Ålven får vi et bravt 
måltid, og kan herfra overskue gæstehavnen på Spikoen 
på den anden side af elven. Lidt i kl. 15 går bussen tilba
ge, så vi er tilbage, når min datter kommer med sin fami
lie. En SMS kl 17 fortæller imidlertid, at de først nu pas
serer Varberg, så de er først fremme kl 19:15. Det bliver 
en meget hurtig omlastning, og 19:35 kan min søster og 
svoger køre hjemover. Hermed slutter togtets 3. etape. 
'Sedna' har på togtet tilbagelagt 1.101 sømil og styrmand 
Asger har sejlet de 654, medens kokken Jette har sejlet de 
229 heraf. 

Fra midt i maj 2009 mangler jeg en fast gast. På det tids
punkt ligger jeg med 'Sedna' 
midt i blomsterdistriktet i Nederland, og fortsætter gen
nem Nederland og langs kysten af den engelske kanal til 
Seinen og Paris. Hvis du er interesseret i at sejle med til 
Paris, så ring til mig på tlf.nr. 2621 8508. Ankomst til Pa
ris er planlagt til lige inden starten af skoleferien 2009, 
dvs sidst i juni. Efter skoleferien 2009, dvs fra ca. 1. au
gust søger jeg igen en fast gast. På det tidspunkt forven
tes 'Sedna' at være nået igennem Bourgogne kanalen i 
Frankrig, og ligge i Dijon på Saone. 

(fortsættes) 

Når udløbet åbnes er der fart på vandet 

En hyggelig fiskebod i Hoviken i Ekens skærgård på Vånern 
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Returneres ved varig adresseændring 

rø POST> Afsender (C$L 

Sundby Sejlforening 
Amager Strandvej 15 DANMARK 

DK 2300 København S 
pp 

Café Sundby Sejl 
Sundby Sejlforening 
Amager Strand vej 15 
Tel: 3259 4130 

• 

Ny køkkenchef i Café Sundby Sejl 

Det er lykkedes Sundby Sejlforening at overtale den dygtige og erfarne Iben Kellerman 
til at slinge gryderne og stå for det kulinariske, så nu kan vi igen sætte lækker mad på 
bordet i Sundby Sejlforenings restaurant med herlig udsigt til Øresund og det maritime 
miljø i sejlklubbens gamle ham. 

Kig ned i vores hyggelige lokaler og nyd den gode mad for næsten ingen penge. 

Vi har åben hver dag fra kl. 11 - 20, søndag dog til kl. 19, og vi har selvfølgelig gratis, 
trådløst internet i cafeen. 

Vores juleprogram er snart klart og vil inden længe kunne ses på www.sundby-
sejlforening.dk. Vi lover dig julemad hele december, så nisserne synger! 

Hvis I er mange, kan I få Pejsestuen for jer selv til en hyggelig julefrokost eller familie
fest. Ring til os eller læg vejen omkring Café Sundby Sejl og tag en snak med Iben Kel
lerman eller Nan Staten, der står bag baren, så vi sammen kan se på, hvad der kan lade 
sig gøre. 

Mangler du og kollegerne et godt sted til firmaets julefrokost, så skynd dig at ringe til 
Iben Kellerman på 2618 2929! 

Mange julehilsner 
Iben Kellerman & Nan Staten 



tf Seniorerne 

Glimt fra Seniorernes bankospil 
søndag den 8. november 
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Præmiebordet inden spillet 
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Vinderne af den store kurv 
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51 
Præmiebordet efter spillet og tak for en 

god dag til alle 

Aktiviteter i SSF i 2009 

www.sundby-sejlforening.dk 

5. dec. Julefrokost 
13. dec. Børnenes juletræ 

Aktiviteter i SSF i 2010 
7. feb. Bankospil 

Sundby Sejlforening 
ønsker følgende ny medlemmer 
velkommen: 
Niels Anker Lund 
Fasanvænget 62, 2791 Dragør 
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Amagerbanken 
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Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 

Vinduer - døre - foldedøre 
Kvalitet fra 

VELFAC& KPK 
DE LUXE - PELLA 

også opmaling & montering 

Tømrer & Snedker Flemming Wulff ApS 
Tømmerupvej 174, 2791 Dragør 

Tlf. 32940051 
Info@flemmingwulff.dk 
www.flemmingwulff.dk 
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i Klubhuset er lukket i januar måned 
p.g.a. rengøring og vedligeholdelse. 

Klubhuset åbner igen 
søndag den 7. februar kl. 14 
med et stort bankospil 

Bestyrelsen og redaktionen 
ønsker alle 
en god jul og et godt nytår 
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så de kan være med til at konstatere, 
om bådene faktisk eksisterer. 
Vedrørende isoleringen vil man få 
bygningen gennemgået af en energi
konsulent, som også kan rådgive 
om, hvilket arbejde, der bør udføres. 
Tonny tager kontakt og undersøger 
også økonomien. 
Når klubhuset er lukket i januar, 
skal der være udarbejdet en oversigt 
over de arbejder, der skal udføres. 
Arne Olsen har stor erfaring på det
te område også om, hvilke arbejder 
foreningens medlemmer selv kan 
udføre. Der skal sættes en opfor
dring i bladet og på internettet til 
medlemmerne om at melde sig til at 
deltage i arbejdet. 
Lars Fure har indkøbt et nyt inter
net, som kan række længere, end 
det nuværende, så flere kan bruge 
det. 

Punkt 5. Fester: 
Julefrokosten er aftalt til den 5. de
cember. Børnenes juletræsfest er 

også aftalt. Begge annonceres i bla
det og på internettet. 

Punkt 6. Sejlerskolen: Intet. 

Punkt 7. Ungdom og joller: 
Lena Skov Andersen deltager i for
ældremødet den 2. november. Hun 
efterlyste en beskrivelse af de funk
tioner, der hører under hendes ar
bejdsområde. Det blev besluttet, a t 
der skal udarbejdes en sådan til alle 
de arbejdsområder, de forskellige 
udvalg arbejder med. I den forbin
delse efterlystes den hvidbog, der 
tidligere stod i bestyrelseslokalet. 1 
den står mange af opgaverne, men 
den skal ajourføres. 
For at lette kommunikationen har 
hvert udvalg en mailadresse. Det 

blev diskuteret, hvilke mailadresser, 
der skulle bruges, og hvordan de 
kunne bruges mest hensigtsmæs
sigt. 

Punkt 8. Kapsejlads: Intet 

Punkt 9. Motorbåde og sikkerhed: 
Intet. 

Punkt 10. Bladet: 
Inden det lovede medlemsmøde om 
bladet skal bestyrelsen beslutte sig 
for, hvad man ønsker. Bestyrelsens 
holdning er, at man skal beholde 
bladet indtil videre, men at det på 
længere sigt skal udfases. 
Inden det sker, skal der udarbejdes 
en web-politik og en reklamepolitik. 
Problematikken omkring bladet skal 
diskuteres, og skal det erstattes af et 
website, skal vi kunne garantere, at 
dette virker. 
Sokkelund ønskede at foreningens 
historik skulle ligge tilgængeligt for 
alle på nettet, men redaktøren me
ner, at omfanget er uoverskueligt. 
Andre metoder må anvendes til det
te. 
Redaktøren påpegede, at det vi kan 
købe på nettet, er en ramme. Vi skal 
selv beslutte, hvad indholdet skal 
være. Fritz syntes, at diskussionen 
kører i ring og begynder forfra hver 
gang. Han foreslog nedsættelse af et 
udvalg, der skal arbejde med det og 
orientere de andre. 
Inden næste generalforsamling skal 
der være styr på foreningens love 
og vedtægter. Diskussionen om web 
og blad fortsætter, men bestyrelsen 
bedes lægge hovederne i blød m.h.t. 
overvejelserne og valgene i den for
bindelse. 
Punkt 11. Eventuelt: 
Der blev fremsat et ønske om at 

genoptage den årlige bestyrelsesfest. 
Tonny vil se på det. 
Mødet sluttede klokken 20.30. Næ
ste ordinære møde er den 30. no
vember. 

Tonny PedersenB jørka Schandorff 
Formand referent 
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Referat af 

bestyrelsesmøde 
mandag den 26. oktober 2009 

Afbud fra Marc Wain Pedersen, 
Kim P. Andersen og Flemming von 
Wowern 

Formanden bød den nye ungdoms
leder Lena Skov Andersen velkom
men i bestyrelsen. 

Punkt 1. Protokol: DS's klubkonfe
rence i Odense holdes den 6.-8. No
vember. Tonny deltager fredag og 
lørdag i de punkter, der er vedkom
mende. 
Sven Erik Sokkelund refererede fra 
DFÆL's formand om stævnet i år i 
Stege. Han kunne oplyse, at stævnet 
havde givet et overskud på kr. 8000, 
-. Bestyrelsen er positivt indstillet i 
forhold til DFÆL's forespørgsel om 
at måtte holde sommerstævne en 
torsdag-søndag i 2010. Sokkelund 
blev bedt om at arbejde videre med 
projektet og komme med et budget 
for stævnet inden bestyrelsen tager 
endelig stilling. 

Punkt 2. Beretning: 
En enig bestyrelse konstituerede sig 
med Flemming von Wowern som 
næstformand. 
Der var tilfredshed med forløbet af 
generalforsamlingen, og formanden 
takkede de enkelte bestyrelsesmed
lemmer for medvirken til, at hans 
beretning åbenbart havde været så 
fyldestgørende, at der ikke havde 
været spørgsmål til den. På general
forsamlingen kom nogle problem
stillinger frem, som der skal arbej
des videre med: 
Vejrstationen: Fritz Meinicke sagde, 
at en decideret vejrstation ikke er 
anvendelig for SSF. Han arbejder på 
en anden løsning via en pc. En løs
ning, der kan vise vind og vejr på 
angivne steder er en mulighed, der 

overvejes. 
Leif Henriksen vil indhente tilbud 
på en hjertestarter til opsætning i 
eller lige udenfor klubhuset. 
Generalforsamlingsdagene skal ta
ges med i flagdagene. 
Der skal findes en dato til et med
lemsmøde om klubbladet inden næ
ste generalforsamling. 
Alle i bestyrelsen bedes gennemlæse 
de nye love og vedtægter. De sidste 
ændringer er lagt ind. Især skal mu
ligheden for en ændring til én årlig 
generalforsamling og et eller flere 
medlemsmøder overvejes. 
På baggrund af den seneste tids ty
verier på pladsen forslog Vagn 
Preisler kontrolure opsat forskellige 
steder på pladsen, så man kunne 
dokumentere, at vagterne havde 
været der. Her fulgte en længere 
diskussion om emnet. Konklusionen 
blev, at vagternes job udelukkende 
er præventivt, og foreningens for
mål med vagternes tilstedeværelse 
er, at gøre det så besværligt som 
muligt for eventuelle tyve vel viden
de, at det er nærmest umuligt at 
dæmme op for "bestillingsarbejder". 
En længere diskussion om emnet 
mundede ud i, at der eventuelt kun
ne opsættes lys med følere, som 
tændes ved bevægelse, forskellige 
steder på området. 

Punkt 3. Havn og Plads:l 
Vedtagelsen af bestyrelsens forslag 
om muligheden for at kunne udleje 
vinterpladser, hvis en båd forbliver i 
vandet om vinteren, får følgende 
konsekvens: Pladsmanden kan for
lange eventuelle stativer, der står på 
en plads, der bliver udlejet, flyttet til 
et af ham anvist sted. Samtidig skal 
der slås et slag for, at foreningens 
regler om at flytte sammen på diver
se stativer og bukke i sommerperio

den bliver overholdt. Formålet er, at 
pladsen ser mere ordentlig ud. Det 
er vigtigt, at vi selv gør noget ved 
tingene, inden naboerne begynder 
at klage. 
Bestyrelsen besluttede, at havneud
valget må anskaffe en mini pc til 
deres registreringsarbejde. 

Punkt 4. Klubhus: 
Samarbejdet med kølefirmaet Cool-
Aid er opsagt, da det ikke har været 
muligt at få dem til at udføre aftalte 
arbejder som ønsket. Der er i stedet 
for indgået aftale med firmaet Lø
venkjær A/S. 
Yderdøren ved automattelefonen 
står åben året rundt. Det giver et 
stort varmetab, og derfor er krogen 
fjernet, så døren lukker. Den skal 
være ulåst, så man kan komme til 
telefonen i nødstilfælde. Charlie vil 
blive bedt om at slå låsen på døren 
fra, når hun møder ind. Vagterne 
skal til gengæld huske at tage nøg
ler med, når de går deres runder, så 
de ikke kommer til at smække sig 
ude. 
Der er købt et nyt fladskærms-tv til 
brug for vagterne. SSF's navn vil 
blive graveret ned i det. 
I forbindelse med arbejdet med at få 
en permanent ordning med restau
ranten står firmaet Asnæs og 
Vangstrup, som er konsulenter in
denfor restaurantbranchen, til rådig
hed. 
Codan har fået en liste over forenin
gens både, som der betales forsik
ring for. Fritz vil undersøge om bå
dene også forefindes. Trods rykkere 
er det ikke lykkedes at få fremskaf
fet de policer, vi skal have. Sker det
te ikke i løbet af kort tid, vil forman
den tage affære. Alle i bestyrelsen 
får tilsendt oversigten over bådene, 
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ske var af høflighed han lod mig mærke dette. Det blev til et møde mere med madpakken på den grønne græsskråning 
og denne gang havde han blok og pen med sig, og ville gerne vide mere om arealet og vanddybderne på området. Han 
tegnede op og skrev ned, men han vidste ikke rigtigt hvad han skulle sige til mine ideer. Men jeg kunne se og høre på 
ham, at jeg havde givet ham nogle tanker, hvad jeg var tilfreds med. 
Jeg tænkte ikke meget mere på dette projekt, selv om jeg aldrig har glemt disse samtaler med maleren. Hvis jeg fortæl
ler at maleren var et meget venligt og beskedent meneske med rolige øjne og et skævt smil på læben når han talte. Og 
imens han stoppede sin uundværlige pibe møjsommeligt og grundigt, måtte man vente på svar til dette ritual var vel 
overstået. 
Ja, så vil mange endnu kunne huske Reinhart Hansen der som bestyrelsmedlem altid tog problemer op på sin rolige 
måde og løste dem. Det Reinhart vel nok mest vil blive husket for var hans interesse for radioens og walki-talkiens be
tydning for sikkerhed til søs og hurtig hjælp. Jeg var derfor glad for at jeg havde betroet mine tanker til netop denne 
mand. 

Senere fik jeg at vide at der var fundet gehør for ideen, med at bygge havn på fladvandsområdet. 
Det glædede mig naturligvis meget da vi i Sundby Sejlforening havde stor søgning og mangel på bådepladser, så fem, 
seks års ventetid for en moring uden for havnen på åben kyst, var hvad vi kunne tilbyde nye medlemmer. 
En havn ude ved Margretheholmen var naturligvis en ønske drøm til aflastning af det store pres der var på bådeplad
ser. 
Og det kunne også nemt være blevet ved drømmen, hvis ikke vi i vores forening havde haft medlemmer der ville påta
ge sig dette kæmpe arbejde. 
Der var ingen økonomisk støtte til at bygge selve havnen op, så foruden det meget arbejde skulle der hverves medlem
mer til dette store selvbygger havneprojekt, der både måtte udføre pligtarbejde og betale til forening og bådeplads. Der 
var indkøb,udgifter,Planlægning,Regnskaber, osv. osv... 

Vognmand Preben Jacobsen med sin fru Grethe Jacobsen samt flere Sundby medlemmer kastede sig ind i dette enorme 
store arbejde, med materiel og gratis arbejdskraft. Optog nye medlemmer, samlede en bestyrelse og fik det hele på 
skinner og i store træk helt færdigt. Hvorefter disse to ildsjæle vendte tilbage til Sundby Sejlforening og forsatte hvor 
de havde sluppet deres tag i foreningen. 

Der havde uundgåeligt været nogle knuder på livlinen imens dette. 

Det største selvbygger havne-projekt i Danmark havde stået på. 
Og været under opførelse. 

Men alt faldt til ro som tiden gik og der er absolut grund til at takke og være stolte af at det var Sundby Sejlforenings 
medlemmer der tog iniativet og løftede Sejlklubben Lynetten op af den urgamle havbund på fladvandsområdet ude i 
Margrethebugten. 

Få ord kan dække den insats som disse mennesker udførte, men det var og vil altid huskes som 

Et Bådefolks mesterværk. 

Mange år er gået og jeg er på vej til julemiddag i Sejlklubben Lynettens Restuarant for at sige god jul til mine venner, 
men da jeg skal til at gå ind i de oplyste lokaler, vender jeg om og går ud på ydermolen med faste men dog ydmyge 
skridt og ser, både med små juletræer i mastetoppen der spejler sig i det rolige havnevand. 
Jeg står længe stille, og tænker og ser efter den grønne græsskråning hvor maleren og jeg talte sammen. Jeg ser efter en 
lille båd med en ældre fisker, og en ivrig dreng der drager båden frem med fangsten. 
Jeg vender om og går med stille sind og tanker og nogle minder der er gode at have, over til de oplyste lokaler for at 
sige god Jul til mine venner i Lynettens julepyntede, julestue og det samme vil jeg sige til til alle i vores egen for

ening ... 

GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR . 
Med venlig hilsen 
Henning Andersen 
Kraken. " GERTY VI " 
SSF 
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En julehilsen til sejlklubben Lynetten. 
Med ønsker om en god jul og et godt Nytår. 
En beretning om et Bådefolks mesterværk. 
Af Henning Andersen, medl. 552 

Jeg sidder på en grøn græsskråning på skibsværftet B & W's bagside mod syd. 
Sådan vil jeg begynde min fortælling. 
Indenfor ligger Margretheholmen, hvor jeg som værnepligtig i den kgl. Danske marine sidst i 1950erne var med til at 
rydde op efter den Tyske besættelse af Flådestationen. Længere inde bag lossepladsvejen ligger de gamle Kløvermarks 
haveforeninger, og ovre mod syd ser man Skansen på Prøvestenens gamle mørkegrå mure med skydeskår og græs på 
taget, og bag den og indenfor ser man de store olietanke og de stærke elektrodelys fra svejsere der bygger nye tanke. 

Ud imod Øresund ligger Mellemfortet og Pumpestationen der rager op som et fyrtårn, som det ligner, men ikke er, det 
pumper Sundbys toilet og kloakvand ud i Øresund, hvilket udløbet lidt længere ude viser meget tydeligt, med hund
redevis af måger der sørger for at intet i fødekæden går tabt og skulle det ske, er der en stor fiskerigdom der tager sig 
af resten, og ikke langt fra udløbet der med korte mellemrum bobler op som en olieagtig masse i vandet, ligger der 
både med lystfiskere der også altid er sikker på fangst. 

Herfra kan jeg også se ud over det store fladvandsområde der når helt over til Prøvestensfortet og hvor Sundby Sejl
forening ligger bagved imod syd. 
Jeg fiskede her som dreng med en ældre fisker der kendte alle de bedste og fleste fiskepladser i Øresund og tænker på 
dette store fladvands område, som jeg kendte ud og ind, fra mine skoleferier. 
Vi trak agnvod, havde rejeruser og lagde ofte ålekroge og havde god fangst, herinde var vandet rent da pumpe udlø
bet var på dybt vand ude i strømmen der altid løb stærkt uden for Prøvestenshavnen. 
Jeg tænker tilbage på de smukke og spændene sommer morgener kl. 03-04, man må tidligt op når man er fisker, hvor 
Solen stod op af Øresund i øst og begynder dagens gang, det gul orange skær der først er et lysskær på nattehimmelen 
som langsomt fortrænges og gør hele universet til et stort rent og frisk rum og derefter med urokkelig ro slippe Øre
sundets spejlblanke overflade og en ny dag var begyndt her på det store fladsvandsområde, hvor ålegræset flere ste
der stod helt op i vand overfladen og glimtede i morgenlyset, da gennemsnits dybden kun var en halv meter. 

Her i frokostpausen hvor jeg sidder med min madpakke og mine kreative tanker, ser jeg muligheden for at bygge en 
stor lystbådehavn, og det kunne man vel gøre ved at lave en spundsvæg ud imod Øresund, dræne vandet væk indefra 
og grave ud to meter overalt, og skabe hvad der hører til en god havn, nå ja, det var dejligt at leje med tanken, men 
mere kunne det vel heller ikke blive til. Min interesse og muligheder lå heller ikke i at bygge havne, men i at bygge 
både som jeg kunne sejle i. 
På mit Svendebrev som smed havde jeg søgt arbejde på B&W, da jeg gerne ville være med til at bygge et stort skib der 
skulle sejle på verdens havene. Jeg blev antaget som skibsbygger til at færdiggøre en Ø.K nybygning der blev døbt 
Basra. 
Nå, men nu må jeg se at komme tilbage til den historie som jeg gerne vil fortælle, den er meget kort, men får et langt 
liv til glæde for mange, og er det stadigvæk. 

Jeg sidder også stadigvæk her i græsset og filosoferer, helt alene med mine tanker. Mine 3-4 tusinde arbejds kammera
ter sidder i den kæmpe store kantine, hvor fuglene fløj højt under loftet, og af og til slog ned og snuppede en glemt 
pølsemad. Der var en utrolig støj, da arkustikken var som at sidde inde i en højtaler, meget råben imellem bordene, 
det lød som at alle kendte hinanden og ville sætte dagsordenen samtidig. Men for pokker da, det er jo ikke det jeg vil 
fortælle. 

Jeg venter på en mand som er maler, jeg har mødt ham nede i min sejlforening og fortalt ham at jeg arbejdede på B&W 
hvilket han også gjorde, jeg har også fortalt ham lidt om mine ideer, som var fostret ude på græsskråningen. Vi har 
derfor aftalt at mødes her i frokost pausen, det kunne måske være rart at få snakket og vurderet sine fantasier og få 
dem kulkastet så man ikke gik og rodede sig ud i noget, der i andres øre lød helt tosset. 

Nu ser jeg maleren i sit hvide arbejdstøj komme ud af stien imod mig. 

Imens vi spiste vores madpakker lyttede maleren, først lidt tvilsom overfor min ungdommelige ivrige agitation, og 
min viden om dette store fladsvands område. Men da han forstod at jeg var sikker på mit kendskab, mente han at pro
jektet med den lange spunsvæg ud imod Øresund, og udgravning af dette store område var et umuligt stort projekt. 
Som nok ingen ville høre på eller tage alvorligt. Men jeg kunne alligevel spore en hvis interesse, men tænkte at det må-
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som kommer i rigtig mange havne, 

og som havde udtrykt sig positiv 
over den måde tingene fungerede i 
SSF, og de mange medlemmer, der 
frivilligt påtog sig opgaver af for-
skellig art. Det var han meget im
poneret over. 
Dirigenten takkede forsamlingen 
for god ro og orden under general
forsamlingen og gav ordet til for
manden. 
Formanden oplyste, at SSF har fået 
en officiel forespørgsel fra Dansk 
Folkebådsklub om at afholde VM i 
2011. Vi har fået en forespørgsel fra 
DFÆL, om de må afholde deres 
træf i SSF i juni 2010, og begge dele 
vil der blive arbejdet videre med. 1 
Han takkede herefter for god ro og 
orden under en generalforsamling, 
der i første omgang tegnede til at 
slå rekord i korthed. 
Han takkede også dirigenten for 
vel udført arbejde. 
Generalforsamlingen sluttede 
kl. Ilos 

Søren Bødtker Bjørka Schandorff 
Dirigent referent 

Margretheholm havn er dit næste waypoint 
med mere end 30.000 artikler på lager 

Du kan også besøge vores nye hjemmesider 
www.baadservice.dk og www.daeon.dk 

- med masser af gode tilbud 

Faste åbningstider: 
Sommerhalvåret fra 1. Marts - 30. September 

Hverdage 10:00 - 18.00 Lørdage 9:00 - 15:00 
Mellem Påske og Pinse også Søn- og helligdage 9:00 -15:00 

Vinterhalvåret fra 1. Oktober - 28. Februar. 
Hverdage 10:00 - 17:00 Lørdage 10:00 - 15:00 

^/Ignettens Jgådservice 
- mest udstyr for pengene og øltid billigst på ^mager 

Telefon: 32£7 6106 

Luksus lejlighed, 6-(8)perso 
Ind. adgang til spa/wellness 
Østrigs bedste ski områder 
Kun 25 meter til skilift 
10 min. sans til centrum 

NYD DENNE UDSIGT 
Bad Gastern er 200 km skiløb, afterski, kasino, 

kurbade og en fantastisk natur oplevelse  ̂

adgastemTdK*  ̂
2434 iEnfåil 
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om arbejdet med både bladet og 
hjemmesiden. Han mangler også 
indlæg fra nogen, der kan fortælle 
om alt det, der foregår forskellige 
steder i havnen. Han undrede sig 
desuden over, at meget få at de 
mange billeder, der altid blev taget 
ved forskellige arrangementer, kun 
yderst sjældent nåede frem til ham, 
så de kunne sættes i bladet. Skal 
bladet fungere, skal der komme stof 
fra medlemmerne. 
230 Mogens Møller Iversen accepte
rede, at der kan ske en smutter, men 
at baggrunden for det, han havde 
omtalt var ret alvorlig. Det var også 
godt, at den automatiske dyrtidsre
gulering blev dementeret, så for
eningen står mere frit for at kunne 
opkræve højere kontingent. På sam
me måde kunne man ved afstem
ning vedtage at opkræve et en
gangsbeløb til brug for isoleringen, 
ligesom man tidligere har gjort i 
forbindelse med molerne. Et beløb 
på 75 kr. pr. medlem ville sikkert 
løse problemet med isoleringen. 
345 Erling Ekegren: Som medlem af 
Wilders Plads Bådelaug udtrykte 
han glæde og tak for opbakningen, 
man havde fået fra flere sider i for
bindelse med planerne om broer 
over havnen og kanalerne, og han 
opfordrede til at deltage i diskussio
nen, hvor den foregår og holde sig 
orienteret på de hjemmesider, hvor 
diskussionen foregår. 
888 Thomas Meisl fremviste en 
håndfuld blade fra forskellige sejl
klubber og fortalte, at han fik mange 
positive tilbagemeldinger om SSF's 
blad, som blev set og læst i mange 
klubber, fordi det var iøjnefaldende 
bl.a. på grund af sin røde farve på 
forsiden. De folk, som har besøgt 
SSF, husker vores blad og læser det, 
når de ser det i de andre sejlklubber. 
Vi er den anden største sejlklub i 
landet efter medlemstal, og bladet 
er det, vi skal sælge os på. Hjemme
sider o.l. er ok, men bladet er det 
vigtigste. 
791 Else Thuring oplyste, at senio
rerne afholder bankospil den 8. no
vember. Billetter å kr. 10 sælges nu i 
Cafe Sundby Sejl, hos seniorerne og 
ved indgangen. Alle er velkomne. Et 
evt. overskud går til seniorerne. 

891 Poul Christensen takkede for 
rosen for bladet. Han er selv glad 
for at lave det og ønsker det ikke 
nedlagt, men er enig i, at det må 
tilpasses efter tiden, og at diskussio
nen må tages derfra. Han oplyste, at 
bladet ikke sendes til samtlige sejl
klubber i landet, men til 35 klubber 
og hvis det skulle sendes til alle sejl
klubber ville udgifterne blive yderli
gere forøget. 
889 Karin Sonne mente, at man kun
ne spare lidt ved kun at sende 1 
blad til hver husstand. 
Redaktøren svarede, at dette længe 
havde kunnet lade sig gøre ved en 
henvendelse på kontoret til Lillian 
Green, men man skal selv huske at 
gøre det. 
230 Mogens Møller Iversen foreslog, 
at man også sendte bladet til de 
svenske havne mellem Skanør og 
Halmstad. Det kunne lokke endnu 
flere svenske sejlere hertil. Bestyrel
sen vil tage dette op. 
På baggrund af en radioudsendelse, 
hun havde hørt, hvor almindelige 
mennesker fortalte om deres ferie
oplevelser, opfordrede 473 Lillian 
Green Jensen til, at hvis bare nogle 
at SSF's 1000 medlemmer på samme 
måde skrev lidt om deres egne dejli
ge ferieoplevelser og sendte det til 
redaktøren, ville bladet hurtigt blive 
fyldt. 
Dirigenten foretog her en lynhurtig 
brugerundersøgelse af, hvor mange 
af de tilstedeværende, der ejede et 
digital kamera og sagde, at hvis alle 
bare sendte 1 billede og en lille hi
storie hver, ville der blive masser af 
stof til bladet. 
248 Nicolaj Mau ville vide, hvad en 
ændring af oplaget ville betyde. 
Han ville selv gerne nøjes med at 
læse bladet på hjemmesiden. 
550 Lewis Zachariassen spurgte om 
bestyrelsen har lavet en kalkule 
over, hvor meget, der kan spares, 
hvis medlemmerne selv hentede 
bladet i klubhuset? Man kunne evt. 
lave en liste over de medlemmer, 
der selv ville hente bladet. 
248 Nicolaj Mau foreslog, at lige 
som man kunne lave reduktion i 
postforsendelserne, kan man også 
lægge i systemet, hvem der vil læse 
bladet ad den vej. 

Redaktøren svarede, at bladet er et 
stort og svært emne. Der er mange 
muligheder og pc'erne er kommet 
for at blive, og de oplysninger, der 

lægges på hjemmesiden er de sam
me som dem i bladet. Rigtig mange 
ideer er blevet fremsat, men intet er 
vedtaget, men der arbejdes stadig 
på at finde den rigtige løsning. 
524 Jørgen Zeiner ville gerne vide, 
hvordan en båd kunne få lov til at 
ligge uberørt i havnen i fem år. 
Formanden svarede, at det er et af 
den slags problematikker bestyrel
sen er opmærksom på og arbejder 
på foruden andre ting, fx standere, 
der er helt falmede, manglende 
navn på bådene. Man har valgt i år 
at prioritere tingene lidt anderledes, 
men der vil blive gjort noget ved 
det. 
429 Finn Hendil foreslog, at interes
serede medlemmer kunne få en e-
mail med meddelelse om, at bladet 
nu var kommet og kunne hentes på 
hjemmesiden. Det koster ikke ret 
meget, d 
Formanden konstaterede, at med
lemsbladet kunne diskuteres fra nu 
af og langt ud i fremtiden, men vi 
har indført medlemsmøder, og her 
kunne bladet være et oplagt emne 
til diskussion på et møde inden for-
årsgeneralforsamlingen. 
891 Poul Christensen svarede Finn 
Hendil, at den nye hjemmeside in
deholder rigtig mange muligheder, 
og at han er ved at lære, hvordan 
han skal bruge den. Foreningen skal 
også finde ud af, hvad man vil have 
og selv om det tager nogen tid, så 
kommer det. 
230 Mogens Møller Iversen foreslog, 
at adgangskoden til foreningens 
hjemmesides stryges, så alle kan se 
indholdet. 
633 Lars Fure svarede, at fordi net
adgangen ejes af en forening står til 
ansvar overfor enhver, der bruger 
nettet. Derfor skal hver bruger skal 
have sin egen adgangskode og det 
er omstændeligt. Vi kommer aldrig 
til at slippe adgangskoden, men vi 
har valgt at få et nyt internet, som 
måske kan fungere lidt bedre end 
det nuværende. 
888 Thomas Meisl overbragte en 
kommentar fra den bådtransport, 
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blev det indskærpet af dirigenten, 

at det altid skulle fremgå af et for
slag, hvem, der havde stillet det. 
Forslaget var en ændring af ordens
reglement for havnen §21 de første 
to afsnit. En vedtagelse vil give mu
lighed for, at de pladser på land, der 
i vintersæsonen ikke bliver brugt, 
fordi båden bliver liggende i vandet, 
kan udlejes til andre vinteroplægge
re. Leif Henriksen uddybede den 
trykte begrundelse med, at der sid
ste vinter lå 45 både i vandet, og at 
en udlejning af disse pladser kunne 
have givet foreningen en pæn ekstra 
indtægt, hvis de var blevet lejet ud. 
Forslaget kan sammenlignes med 
det forhold, der gælder, hvis en 
bådejer ikke skal i vandet en sæson, 
og hvor pladsen i vandet så kan ud
lejes til andre. 
1003 Poul Olsen var tilhænger af 
forslaget, men ønskede, at der skal 
stå: "Dette meddeles bestyrelsen 
hvert år senest 1. oktober." 
550 Lewis Zachariasen havde yderli
gere en præcisering: det skal med
deles skriftligt. 
Leif Henriksen undskyldte, at han 
ikke havde husket at sige, at det 
selvfølgelig skulle være skriftligt, og 
at der ligger en formular hertil på 
hjemmesiden. 
119 Michael Ronild gjorde opmærk
som på, at mange medlemmer ikke 
har en computer. 
Leif Henriksen oplyste, at en papir
udgave af formularen i lighed med 
andre formularer, hang i mellem
gangen. 
Forslaget blev herefter vedtaget 
med fire stemmer imod. 

Punkt 7. Eventuelt: 
Formanden takkede 1041 Mar:in 
Brydenfelt for hans store indsats for 
ungdoms- og jolleafdelingen. 
550 Lewis Zachariassen opfordrede 
til, at man satte Dannebrog på for
eningens mærkedage og således 
også ved generalforsamlingerne. 
179 Jens Green Jensen henviste til 
det, formanden havde sagt om den 
nye havn på Benzinøen, og oplyste, 
at byggeriet ligger øde hen, fordi 
den klagesag, der er anlagt fra dem, 
der kører jord til området, ikke er 
afsluttet, selv om dette var forventet 

for længe siden. Sagen handler om 
den afgift, de pålægges for at afleve
re jord, og som de finder for dyr. Så 
længe den sag ikke er afsluttet, 
kommer der ingen penge til at byg
ge havnen færdig for. Man kan un
dre sig over, at Københavns havn 
putter så mange millioner i et byg
geri, de så ikke gør færdig. Heller 
ikke på hjemmesiden kan man finde 
oplysninger om, hvad der videre 
skal ske med området. 
817 Bjørka Schandorff inviterede 
interesserede medlemmer til at 
komme og være med til at klippe 
julepynt og pynte op i klubhuset 
torsdag den 12. november fra klok
ken 15. 
230 Mogens Møller Iversen havde 
flere bemærkninger til forskellige 
områder. Til budgettet: Han efterly
ste at kunne se den automatiske re
gulering af budgettet, som er vedta
get på en tidligere generalforsam-
ling. 
Til bladet: han ville gerne vide, om 
det var muligt at reducere udgiften 
til bladet. Han foreslog, at man kun
ne bringe det ned til en udgave i 
mindre format, der måske ikke ville 
være så pæn, men til gengæld billi
gere og stadig indholde det, det 
skal. Han nævnte bladet fra Hel
singborg Segelselskab som eksem
pel på et mindre blad, der også var i 
farver, og som måske kunne produ
ceres for 50.000 kr. mindre. 
Han syntes ikke, at vejrstationen i 
havnefogedens skur var vores for
ening værdig, da edb-skærmen en
ten ikke virkede eller ikke kunne 
læses på grund lysindfald, og han 
syntes også, at foreningen burde 
have en vindmåler med fart og ret
ning. 
Vedrørende den manglende isole
ring i klubhuset mente han, at hvis 
man selv lægger det rigtige lag iso
lering på, er tilbagebetalingstiden 2 
år, sammenlignet med at det ville 
vare 2,6 år, hvis et firma skulle ud
føre opgaven. Opsætning af høj
glanspolerede aluminiumsplader 
bag radiatorerne kunne også være 
en ide. 
Vinterplads: hvis et medlem bliver 
syg og ikke har mulighed for at 
meddele sig skriftligt til bestyrelsen, 

eller han måske afgår ved døden og 
boet står med udgiften, har bestyrel
sen så gjort sig overvejelser over, 
hvad man så gør? Her svarede be
styrelsen, at der er en procedure, 
der følges, i den slags tilfælde. 
Vedrørende referatet fra sidste ge
neralforsamling var han ikke til
freds med den omtale, hans be
mærkning vedrørende forpagteren 
havde fået. Han forventer, at man 
også medtager oplægget og ikke 
kun konklusionen i referatet. 
1027 Fritz Meiniche svarede, at man 
arbejder på en løsning med DMI's 
vejrside, hvor man også kan se, hvor 
meget det blæser. 
Angående isoleringen har man pla
ner om at undersøge hele bygnin
gens isoleringsgrad. 
Næstformanden 916 Flemming von 
Wowern sagde, at en automatisk 
prisregulering, så vidt han vidste, 
ikke var noget, man havde praktise
ret. Han spurgte derfor den tidligere 
kasserer, om denne kunne huske 
noget om det. 
Næstformanden sagde også, at refe
raterne læses igennem af bestyrel
sen, inden de udsendes, og at man 
har mulighed for at rette eller tilføje. 
Bestyrelsen gør sit bedste, men der 
kan forekomme en smutter og i så 
fald beklagede han det. 
687 Jørgen Rindal kunne godt hu
ske, at der var blevet talt om en au
tomatisk prisregulering, men han 
mener ikke, at det blev vedtaget. En 
vedtagelse vil efter hans mening 
binde foreningen voldsomt, hvis 
den kun kan foretage ændringer i 
sine indtægter og udgifter i forhold 
til et pristal. Foreningen er nødt til 
at stå frit, så man kan hente indtæg
ter, der passer, når der kommer 
nogle udgifter. 
Vedrørende bladet svarede redaktø
ren 891 Poul Christensen, at besty
relsen havde talt om mange forskel
lige ændringsforslag, men at ingen 
af dem gav nogen større besparelse. 
Han opfordrede forsamlingen til at 
komme med et "guldæg" til løsnin
gen, hvis man lå inde med et sådant. 
Da redaktøren alligevel havde or
det, fremsatte han ønsket om, at 
nogle medlemmer ville indgå i en 
redaktionsgruppe, da han er alene 
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Det er rigtigt, men alle medlemmer 
kan jo ikke gå vagt i den sidste må

ned, så til jer alle vil jeg sige, kom 
nu ned og skriv jer på i efteråret, der 
plejer at være god plads. 

Sikkerheden i havnen er på plads og 
fejler ikke noget, jeg vil dog komme 
med et ønske, det ville være fanta
stisk at have en hjertestarter i SSF, 
og det er en af de ting vi skal have 
kigget på. 

Bladet og hjemmesiden: 
Bladet har som sædvanlig været 
flot, der er en masse der har skrevet 
i det, og det er et dejligt blad at få 
ind gennem døren. 
Poul gør at flot stykke arbejde, han 
kunne gøre det endnu flottere, hvis 
alle afleverede en artikel til ham, det 
er det største problem, mangel på 
stof. 
Nu er bladet også en stor udgift i 
vores budget, det koster ca. 200.000 
kr. om året, er dette et af de steder 
vi måske kan spare, i så tilfælde 
hvordan, og skal vi det. 
Jeg tror der er mange forskellige 
meninger om det, men vi skal til at 
finde ud af det. 
Vores hjemmeside er blevet meget 
bedre, Poul har levet en aftale om 
opdatering af denne, og her er der 
virkelig sket noget, det er her nyhe
derne kommer, og rigtigt hurtigt, 
hvis du vil have noget ud så tag 
kontakt med Poul, og vupti det er 
på, vi er stadig i gang med at finde 
den rigtige opsætning til den fremti
dige side, men det bliver bedre og 
bedre. 
Skal du opdateres så gå ind på 
hjemmesiden, den er blevet super
god, tak til Poul for dette, det er en 
fornøjelse. 

Hermed fremlægger jeg min beret
ning for generalforsamlingen. 

Beretningen blev vedtaget enstem
migt og uden bemærkninger. 

Formanden fortsatte med: 
Årets SSFer er altid en dejlig ting at 
uddele, i min tale til standernedha-
lingen, talte jeg om ildsjæle i for

eningen, og jo længere jeg tænker 
over det, jo mindre bliver jeg i tvivl, 

ham her er og har altid været en 

ildsjæl. 
Jeg selv har i en del år betragtet ham 
som et brokkehoved, kendte ikke 
hans navn, det rigtige vel at mærke, 
Henning Wulff hvem er dog det, 
Børstenbinderen, jo det er ham 
brokkehovedet, nu er jeg ikke i 
tvivl. Det er så historien om den 
grimme ælling om igen, for det 
stykke arbejde du gennem sæsonen 
har lagt med at være kradser og ide
mand, har faret op og ned af moler
ne og hjulpet og guidet folk rundt i 
havnen, har i men e øjne og ikke 
kun mine, men hele bestyrelsen vakt 
opsigt. 
Tak for den store indsats du lige 
pludselig valgte at lægge og kom så 
lige op og få den fortjente, blomst, 
pokal, leve og som noget nyt den 
gamle stander som vi halede ned, 
hvad du vil gøre med den må du 
selv om, men have den det skal du. 

Henning Wulff, 
også kendt som 
Børstebinderen, 
blev udnævnt 
til årets SSF'er 
for sin store 
indsats for for
eningen i det 
forløbne år, 
bl.a. som frivil

lig opkræver af havnepenge. 

Punkt 3. Budget: 
Budgettet er trykt i oktobernumme
ret af bladet. Næstformanden Flem
ming von Wowern gennemgik ho
vedtallene og kommenterede dem. 
Han oplyste, at forudsætningen for 
budgettet hviler på uændret kontin
gent og pladsleje. 
Budgettet blev godkendt uden be
mærkninger. 

Punkt 4. Valg: 
Formanden Tonny Pedersen blev 
genvalgt med akklamation. 
Kapsejladschefen Marc Wain Peder
sen blev genvalgt med akklamation. 
Til Ungdoms- og jolleleder blev 960 
Lena Skov Andersen valgt, også 
uden modkandidater. 

Hun er valgt på dispensation, da 
hun ikke har været medlem i to år, 

som det kræves for at man kan be

stride en bestyrelsespost. 
Til havneudvalget genvalgtes Flem
ming von Wowern og Leif Henrik
sen også med akklamation, og det 
samme gjaldt formanden for klub
hus og bygninger Fritz Meiniche. 
Arne Olsen blev genvalgt som sup
pleant til bestyrelsen. 
Kasserer Britta Scharff og kasserer
suppleant Lillian Green Jensen blev 
begge enstemmigt genvalgt. 

Punkt 5. Lovændringsforslag: 
Ingen 

Punkt 6. Andre forslag: 
Forslag nr. 1: 
Medl. nr. 124 Kent Nielsen havde et 
forslag til ordensreglementet for 
pladsen om, at perioden, hvor med
lemmerne kan låse sig ind gennem 
andre porte end hovedporten, skulle 
være fra 1. april til 31. oktober. Det 
vil lette transporten af grej til båd 
eller skur. Forslaget kunne umiddel
bart tilgås af bestyrelsen, som det 
kan læses i det seneste bestyrelsesre
ferat. 429 Finn Hendil syntes dog, 
at perioden skulle begynde 1. marts, 
da mange begynder på arbejdet 
med båden tidligere. 796 Hans Gul
dager foreslog derefter, at perioden 
desuden forlængedes til 15. novem
ber, så den følger forsikringsperio
den. Han mente også, ændringen 
blot ville kunne ske efter henstilling 
til bestyrelsen og ikke behøvede at 
være et forslag med de ulemper, 
dette medfører. Kent Nielsen fast
holdt, at der var tale om et forslag, 
og at det vedtagne derfor skulle fo
religge skriftligt. 
Forslaget med den ændrede periode 
(1. marts - 15. nov.)blev herefter sat 
under afstemning og enstemmigt 
vedtaget. 

Forslag nr. 2 
var stillet af bestyrelsen og er også 
trykt i bladet. Da det ikke umiddel
bart kunne læses, hvem forslagsstil
leren var, anbefalede dirigenten, at 
det ved næste lovrevision, blev ind
ført i lovene, at det skulle fremgå 
hvem der stiller et forslag. 
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re kom i vandet før tid. 
Det betød at der var mere tid til til-
rigningen, så bådene blev opdateret 
med nyt tovværk, batterier og man
ge andre dele. 

Efter opstart viste det sig at der blev 
plads til de fleste elever fra venteli
sten. 

Der har i år været 50 elever gennem 
sejlerskolen, og der har løbende væ
ret mange henvendelser til sejler
skolen. 
Det har været fantastisk sejlervejr 
det meste af sæsonen, der har ikke 
været mange dage hvor skolebåde-
ne er blevet inde. 
Alle tre spækhuggere deltog i fami
liesejladsen det var et flot syn at se 
denm gå over målstregen lige efter 
hinanden. 

Sejlerskolens årlige weekend gik til 
Hven hvor Tøsen deltog, der var 
flere elever som var tilmeldt end c er 
var plads til på tøsen, de fik plads 
på andre både der deltog, 
Stor tak til de medlemmer der udvi
ste den rigtige SSF ånd og tog dem 
ombord. 

I september var der duelighedsprø
ve hvor 16 elever gik op, det var 
fordelt med 7 på motorbåd og 9 på 
sejlbåd, alle bestod så tillykke til 
dem. 

Hvervningen af instruktører til sej
lerskolen fortsætter og som noget 
nyt har 3 af vore elever påtaget sig 
dette hverv, sejlerskolen sørger selv
følgelig for den nødvendige oplæ
ring/ uddannelse, hvilket betyder at 
de kommende instruktører vil få en 
sæson sammen med en mere rutine
ret instruktør. 

En stor tak fra sejlerskolen til havn 
og plads i forbindelse med samar
bejdet med opstilling af de nye sku
re. Når sæsonen starter i det nye år 
så er skuerne taget i brug. 

Tak til alle frivillige medlemmer på 
sejlerskolens team. 

Ungdomsafdelingen: 
Afdelingen fik ny leder til sæsonen, 
Martin havde taget sig af dette, og 
han har haft god gang i butikken 
derude, alle arrangementer er blevet 
gennemført med succes, inkl. vores 
berømte pinseweekend. 
Der er blevet sat orden i systemet og 
kajakafdelingen har også fået styr 
på egne pagajer, dette arbejde har 
Martin også taget sig af, så der har 
været nok at se til. 
Rent faktisk har der været så meget 
at se til, at Martin har valgt at træk
ke sig, ikke fordi han ikke orker det, 
men fordi han selv mener, at han 
ikke kan lægge den tid i afdelingen, 
som han gerne ville for at det ville 
være godt nok, samt ikke mindst 
kom børnene til gode. 
Martin har valgt at sige stop, men 
fortsætter som instruktør under den 
nye ungdomsleder. 
Vi skal i år også sige tak til alle un
gerne, instruktørerne, forældrene og 
alle andre der valget at give en hånd 
med afdelingen. 
Et forældremøde hvor elever også er 
velkomne bliver afholdt Mandag 
den 2 november i ungdomshuset, 
her er alle velkomne til at møde op 
og byde ind på det arbejde der lig
ger i afdelingen, jo flere jo bedre, 
der er masser af arbejde der skal 
fordeles, det administrative, det 
praktiske, bådsmænd for følgebåde, 
bare mød op det er nødvendigt, og 
kom og hils på den nye ungdomsle
der. 

Kapsejlads: 
Året bragte 29er og Fevajoller til 
træningskapsejlads i Sundby, det 
var et rigtigt god arrangement for 
de unge sejlere, vi havde tre super
dage med masser af socialt samvær, 
og en del gode sejladser, disse blev 
styret med fast hånd af vores nye 
kapsejladshef og hans team, sejlerne 
kom fra hele landet og udtrykte stor 
tilfredshed. 

Så var det meningen af SSF skulle 
afholde ranglistestævn for Ynglinge, 
her havde Marc vores kapsejlads
chef hele tiden fastholdt overfor 
dansk ynglingeklub, at 12 både var 
et minimum, stævnet blev aflyst af 

os da der kun var 10 tilmeldinger, 
dette afstedkom en uberettiget kritik 
på formandens mail fra en af sejler
ne, der kom dog en officiel und
skyldning fra DYKs bestyrelse og 
striden blev bilagt. 

Til DM for ynglinge var der hyret 
dommer ind fra Roskilde, han hav
de et garvet mandskab med ombord 
på bollen i form af Basse og Mogens 
Fuglsang. 
Det blev flot DM hvor vores egene 
drenge stillede op, dog ikke Christi
an Scaldemose, som meldte afbud. 
Morten Grønning og kapsejladsche
fen Marc Wain Pedersen valgte at 
stille op i yd 24 Ginger efter et års 
pause, de valgte at medtage en 
kvindelig gast fra KDY Christina 
Bjørkov, førte hele DM igennem, 
men havde ikke heldet i sidste sej
lads, og sluttede med at få bronze, 
dette var superflot tillykke med det. 
Vi oplevede desværre også bagsiden 
af denne gentlemandssport, dette i 
form af protestbehandlinger i over 
12 timer på 2Vi dag, dette er uden 
tvivl med til at lægge en dæmper på 
lysten til frivilligt at deltage som 
hjælper. 

I samme weekend tog vores L23 
sejler Nils i sin DODO bronze til 
DM tillykke med det. 

Vores oldboys sejlads siges ikke at 
høre hjemme i kapsejladsafdelingen, 
men det var i år så spændende i fi
nalen i trippie race at hvis kapsej
lads var så spændende hver gang, 
så havde vi langt flere tilskuere i 
fremtiden, sejladsen blev i finalen 
vundet med en meter ca. 1 sekund 
tillykke til Kim Steffensen med 
mandskab. 
Tak til de frivillige hjælpere der har 
valgt at hjælpe i afdelingen i år, hå
ber i stiller op igen til næste år og 
tager en masse nye med. 

Motor og sikkerhed: 
Som altid har der været styr på vag
ten, der er mange der har henvendt 
sig og brokket sig over at de skulle 
betale penge for ikke gåede vagter, 
argumentet har været, at der ikke 
var plads. 
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tiet så Cafe Sundby Sejl har alle for
malia i orden, vores næstformand 

har tage kursus og bestået dette så
ledes at der nu også må laves mad i 
køkkenet. 

Fra den 21-10 har det så også varet 
muligt at få serveret mad i klubhu
set, der er indgået kontrakt, med 
Iben Kellermann frem til nytår om 
servering af mad, klubhuset vil væ
re åbent for servering onsdag, tors
dag, fredag, lørdag og søndag fra kl. 
ll-ca.20. 
Bestyrelsens udvalg arbejder videre, 
med at finde en ny forpagter som 
kan starte op i det nye år. 

Ved forårs generalforsamlingen sag
de jeg at vi skulle spare penge, i kan 
være helt sikre på at vi har gjort alt 
for dette, om der kommer et over
skud vil tiden vis, vi er tilfredse hvis 
vi kommer ud med et nul, alene af 
den grund at vore penge i denne 
omgang skulle holde nogle måneder 
længere. 
Dette betyder ikke at vi bliver rige 
fordi vi nu har kalenderåret på 
plads, vi skal jo huske på at alene 
kommunen skal have ca. 300.000 
mere, vore bolværker er ikke blevet 
yngre eller lavet af sig selv. 
Den store opgave for bestyrelsen 
bliver at spare penge op, finde disse 
på den mest lempelige måde i for
eningen, finde den bedste måde at 
ordne fejlene på og presse leveran
dørerne i prisen. 
Om der kommer forhøjelser, uden 
tvivl til foråret, men det er kun fordi 
det er nødvendigt. 

Et andet sted der måske kan hentes 
penge, ja det kunne være bøder, det 
lyder drastisk, men der er ganske 
simpelthen mange som tilsidesætter 
vore regler og vedtægter, her kom
mer vi til at skride ind, og er det 
muligt må det blive med bøder, eller 
som det sidste eksklusion, vel at 
mærke hvis der er grundlag for det
te i vore regler og vedtægter. 

Aftenshowet lagde vejen ned i SSF 
og DMU, det betød en masse kendte 
kom på besøg, det var dog ikke det 
forventede ryk ind for klubben, ale
ne af den grund at klubben ikke 

blev reklameret ordenligt ud i sho

wet, om det gjorde noget vil der 

altid være delte meninger omkring, 
det var et sjovt indslag. 

Der har været ting i bestyrelsen, 
som vi ville vende tilbage med til 
denne generalforsamling, men som 
jeg sagde til standernedhalingen, vi 
har haft rigtigt meget at se til, og har 
vurderet hvad der var vigtigst. Så er 
der noget som vi havde lovet at gøre 
bedre til denne gang, som i mangler, 
så er det fordi vi ikke har haft tid til 
at gennemarbejde det, og dermed 
ikke fundet det godt nok til at tage 
med. 

Havn og plads: 
Der har været gang i den på havn 
og plads, vores nye terrasse blev 
færdig den er flot, der er bygget 
skraldesorteringsskur for benyttelse 
til restauratør, dette af hensyn til 
den store udgift som det bliver når 
det kører, alt skal sorteres og pakkes 
ind ifølge nye regler. 
Skuret er blevet flot, det og terras
sen vil blive malet i næste sæson, 
det samme vil træverk og vinduer i 
klubhuset, dette vil blive gjort i far
ver som kommer til at være gen
nemgående i bygninger i SSF. 

Der er ankommet og opstillet nye 
skure for sejlerskolen og kapsejlads, 
der er blevet brugt penge på at til
slutte disse med vand og kloak, pla
nere området omkring, og skabe 
forhold for disse to afdelinger i 
klubben. 

Der er blevet brugt penge på at dræ
ne p pladsen således at vandpytter
ne ikke bliver til søer, det har hjul
pet at der også er blevet rettet af, 
hvor effektivt dræningen har været 
vil vise sig. 

Vores spil er blevet eftergået, repa
reret og forsikret, mastekranen lige
så, dog er det ikke alle der må be
nytte beddingsvognen, her skal man 
henvende sig til pladsmanden. 

Vi har nu fået styr på alle vore for
sikringer i klubben, her har Fritz 
gjort et kæmpe stykke arbejde, det 

har næsten taget et helt år, bestyrel
sen er også blvet forsikret, således at 

vi ikke selv skal til pungen i tilfælde 

af at et eller andet sker. 

Klubhus: 
Der er blevet omkonveteret til fjern
varme i huset, mangler at blive iso
leret, der ligger stadig en sag med 
udskiftning og meropsætning af 
radiatorer i klubhuset, dette afven
ter vores økonomi, eventuel meriso-
lering af hus, det kan i hvert fald 
blive igangsat hvis der bliver for 
koldt i huset. 

Restauranten trænger til en stor om
gang, specielt vore gulve, der vil i 
Januar være lukket for dette, er der 
nogle frivillige hjælpere så bare hen
vend jer til Fritz. 

Der vil i løbet af vinteren taget stil
ling til hvilke projekter der skal pri
oriteres på vores klubhus, dette ud 
fra nødvendighed og økonomi. 

Fester: 
Vi har afholdt standernedhaling 
siden sidste gang, vi kan sige at det 
var en stor succes, maden var super
god, musikken fantastisk, menne
skene der var der endnu bedre, men 
der var også dem der ikke kunne 
lide det, det er ikke muligt at stille 
alle tilfredse, vi gør vores bedste. 

Der vil blive afholdt juletræsfest i 
klubben som altid, samt ikke mindst 
julefrokost, det vil også være muligt 
at booke til selskaber. 

Sejlerskolen: 
Vores sejlerskolechef har i samarbej
de med de mange frivillige hænder
ne fulde derovre, ikke nok med der 
er mange elever, tre sejlbåde til 
istandgørelse, så har der i år også 
været nedrivning af de gamle skure, 
opsætning af nye samt istandgørelse 
af disse også, alle disse ting har de 
klaret, og så ved siden af undervis
ningen på vandet som jo er den vig
tigste. 

De har formået at gøre det rigtig 
godt, istandgørelse gik hurtigere 
end forventet, så de tre spækhugge-
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Medl. nr. Poul Bjørn Jensen 
som har en stor sejlbåd Pomp lig
gende på nordre ydermole. 

Medl. nr. 892 Mogens Bidstrup 
eller bedre kendt som røde Mogens, 
ejer af en motorbåd hvorfra der bli
ver fisket en del, samt med i bered
skabet. 

Medl. nr. 400 Svend Heeger 
har stort set sejlet det hele fra jolle 
og opefter har i dag en flot blå Luffe 
37 liggende på søndre mole. 

Medl. nr. 329 Erling Andreasen 
ejer af en lyseblå Commander der 
ligger på midtermolen. 

Medlem 124 Kent William Nielsen 
ejer af Nielsen IV på søndre mole, 
tidligere bestyrelsesmedlem af flere 
gange, sejlerskolechef og ikke 
mindst instruktør på sejlerskolen 
stadigvæk. 

Fremmødte 40 års jubilarer 

Protokol: Eksterne forhold af inte
resse for SSF. 

Københavns havn: 
Københavns borgerrepræsentation 
havde på forhånd besluttet at lave 
broer over Københavns havn, til 
stor gene for sejlere i fremtiden, når 

man skal ind i havnen, eller som 
pladsejer i Chr. kanal, dette viser 
efter min mening totalt mangel på 
respekt for sejlere og dermed vælge
re. At indkalde til høring, for deref
ter at negligere det der er blevet 
sagt, er total arrogance overfor de 
mennesker man har rammer. 
SSF kommer muligvis til at mærke 
følgerne af dette i form af stigende 
ansøgninger på båd og vinterplad
ser. 

Prøvestenen: 
Hvad der sker ude på prøvestenen, 
ja jeg kunne vælge samme kommen
tar som i foråret, men vælger at sige 
at der snart er kommunalvalg, og 
der her kommer nogle folk som kan 
se ideen i at få gjort havnen færdig, 
som det er nu er det et enormt spild 
af penge. 

Dansk Sejlunion: 
Der er røre i dansk sejlunion, denne 
er fremkommet i forbindelse med 
den famøse bog, som guldvinderne i 
49er til OL sendte på gaden, det er i 
hvert fald det der har sat gang i 
snakken på ny, det har rent faktisk 
startet en del kritiske spørgsmål til 
den siddende bestyrelse i Dansk 
sejlunion. 
Der er kræfter rundt om i landet der 
arbejder på at ændre vedtægterne i 
unionen, så det fremover bliver di
rekte valg til bestyrelsen. 
Er der noget galt i dette, når jeg tæn
ker over det er det vel en god måde, 
vel at mærke hvis man inddeler op
gaverne i bestyrelsen i konkrete om
råder/opgaver, valget man så op
stiller til er dermed konkret til den 
type job, så sikrer man at det er de
dikerede mennesker der opstiller, 
hvis ikke så sidder de ikke ret læn
ge-

Jamen hvad så hvis de alle sammen 
kommer fra Århus tænker nogen så, 
ja hvad så, det er mennesker der vil 
det bedste for sejlerne. 
Om det måtte blive sådan det bliver 
i fremtiden, eller man når endnu et 
kompromis på vejen, det finder vi 
ud af til marts. 

Lejekontrakten med Københavns 
Kommune blev forhandlet på plads, 
det blev et kompromis vedr. 2009, 
vores leje i år blev uforandret, det 
ville give os tid til at indrette vores 
økonomi efter den nye leje i 2010, 
foreningen har stille en bankgaranti 
på et halvt år leje hvilket er kr. 
210.000, lejen fremover bliver på kr. 
420.000 hvilket svarer til en stigning 
på 295.000 kr. om året, dette skal vi 
have arbejdet ind i vores økonomi. 
Jeg skal dog nævne at vi får en del 
af pengene tilbage fra kommunen i 
for af FOS tilskud. 

Som alle jo ved så kunne forpagter
ne Signe og Ulrik Bing, ikke få øko
nomien til at hænge sammen, de 
valgte derfor at forlade os midt i 
den bedste tid, de valgte også at 
forlade ubetalte regninger på ca. 
200.000 kr. 
Kotume i branchen er 6 måneders 
opsigelse, vi fik 4 uger, vi fik på 
medlemsmødet opbakning til at 
forsøge at inddrive vore penge, og 
denne proces er sat i gang af vores 
advokat. 

Mht. restauranten blev den lavet om 
så hurtigt det var muligt, Nan Sta
ten kaldet Charlie blev ansat til at 
sælge kaffe, te, sodavand, øl og spi
ritus, dette for at klubhuset var til
gængeligt for medlemmerne. 
Klubben har fået alle ansøgninger 
igennem kommunen, staten og poli-
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Referat af 

generalforsamling 
søndag den 25. oktober 2009 

Formanden 803 Tonny Pedersen 
bød forsamlingen velkommen og 
gik derefter over til dagsordenen. 

Punkt 1. Valg af dirigent: 
921 Søren Bødtker blev foreslået og 
valgt uden modkandidater. 
Dirigenten takkede for valget. Han 
konstaterede, at generalforsamlin
gen var lovlig, da den var indvarslet 
i henhold til bestemmelserne. 
Der blev i alt uddelt 142 stemmesed
ler. Et stemmeudvalg bestående af 
119 Michael Ronild, 50 Ole Jensen 
og 801 John Jacobsen blev nedsat. 
Herefter blev resten af dagsordenen 
oplæst og generalforsamlingen fort
sat. 

Punkt 2: Protokol og beretning: 
Referatet fra et kort bestyrelsesmøde 
fra onsdag den 21. var endnu ikke 
klar, men vil blive offentliggjort i 
bladet senere. Alle væsentlige sager 
er offentliggjort. 
Formanden indledte sin beretning 
med at mindes fire medlemmer, der 
var døde siden sidste generalfor
samling. 
Derefter blev der uddelt syv 25-års 
nåle og syv 40-års nåle. 

Formandens beretning: 

Efterårsgeneralforsamling 2009 
Velkommen til generalforsamling 25 
-10-2009, håber i alle har nydt den 
ekstra time, der var til at sove i, og i 
er friske og veloplagte til dagens 
generalforsamling, som ganske som 
den plejer forløber i ro og orden. 

Valg af dirigent: 
Bestyrelsen foreslår Søren Bødtker 
medlemsnummer 921, jeg skal spør
ge om der er andre interesserede. 
Det var der ikke. 

Dødsfald: 
Det er med stor beklagelse at Sund
by Sejlforening siden forårsgeneral-
forsamlingen, har mistet følgende 
medlemmer, som ikke længere er i 
blandt os. 

Ib Jørgen Hansen. Medl. nr. 728 
afgået ved døden i marts 2009 

Erik Rønnev Larsen Medl. nr. 204 
afgået ved døden 30. september, 
havde vinterplads til sin Danboat 
Joy, Erik var/er far til en af vore 
flittige sejlerskoleinstruktører Claus 
Rønnev 

Kurt Søderberg Hansen Medl. 306 
afgået ved døden 2. oktober, de fle
ste kender ham nok bedre som Slam 
Kurt eller cykel Kurt, havde båden 
liggende på nordre mole og skulle i 
dag have modtaget 40 års nålen. 

Poul Zastrow Medl. nr. 472 
afgået ved døden den 12. maj efter 
kort tids alvorlig sygdom. 
Poul havde været medlem i 37 år, 
har været en meget stor hjælp i juni
orafdelingen, da Claus var junior, 
har været en stor hjælp under man
ge store kapsejladser, og jeg ved at 
mange medlemmer har nydt godt af 
hans store hjælpsomhed gennem 
årene. 

Jeg vil bede forsamlingen om at rej
se sig, sende positive tanker til de 
efterladte, samt mindes vore afdøde 
medlemmer. 

Æret være deres minde. 

I dette efterår skal vi også fejre vore 
jubilarer, dem er der 14 stk. af. 7 stk. 
med 25 år på bagen og 7 stk. med 40 
år på bagen. 

Lad os starte med dem der har 25 
års jubilæum. 

Medl. nr. 109 Laila Niebe 
Laila startede som surfer og jollesej
ler, men har kommet i foreningen 
fra barnsben, forældrene havde båd 
hernede. 

Medl. nr. Kimmy Olesen 
Indehaver af en Vigen på søndre 
mole, har tidligere sejlet piratjolle, 
er i øvrigt søn af to lidt ældre SSF 
medlemmer Mimi og Frank. 

Medl. nr. 312. Thomas B Møller 
som har en jolle på land i havnen. 

Medl. nr. 795 Jørgen Christensen. 

Medl. nr. Torben Hede 
Indehaver af en spækhugger på 
midtermolen og er også kommet i 
foreningen siden barnsben, hans far 
havde båd hernede. 

Medl. nr. 211 Steen Kilstrup. 

Medl. nr. 682 Per Mogens Bruhn 
Ejer af en Grand Bank Fili Maris 
som ligger i Chr. kanal. Per har væ
ret meget aktiv i forbindelse med 
Flakfortet og i diverse sejlsportsud-
valg, har hold foredrag for medlem
merne om sine togter gennem Euro
pa. 

Så er det 40 års jubilarernes tur. 

Medl. nr. 875 Erik Offenberg ejer af 
en Marieholm på søndre mole og 
aktiv medlem af vores kanonlaug. 

Medl. nr. 868 Holger Møller 
har været redaktør af vores blad, 
samt aktiv i Riveraudvalget som var 
starten til Amager strandpark. 
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Indbydelse til 
Sne Cup. 

Sejlklubben Lynetten har tradition for at afholde kapsejlads 2. juledag - vi plejer at være en del 
både, som hygger os på vandet - i stedet for at bruge endnu en dag på julefrokoster. 
Så vi byder velkommen til en dag med masser af action og fart på vandet. 2. juledag byder på 
meget forskelligt vejr, vi har ofte afviklet dette stævne i sol og 5-8 grader, men har da også prøvet 
at rydde dækket for is og sne inden vi kunne sætte sejl. Men sjovt plejer det at være. 
Vi mødes kl. 9 til skippermøde og morgenkaffe/morgenbrød. 

For at give dig så megen information som muligt, vil vi løbende opdatere vores hjemmeside, 
www.lvnetten.dk med sidste nyt, deltagerlister, sejladsbestemmelser og anden information. Efter 
stævnet vil resultatlisten være tilgængelig her. 

Indbydelse til Sne Cup: 

Dato: 
Bestemmelser: 

Klasse: 

Skippermøde: 

Sejlads
bestemmelser: 
Bane: 

Sejladser: 
Præmier: 
Tilmelding: 

Tilmeldings-
Gebyr: 
Bureau: 
Havneplads: 

Den 26. december 2009 

Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. 
Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter, undtagen hvor de 
ændres af stævnets sejladsbestemmelser. Reklamekategorien er C i henhold til 
tillæg 1. 
Der sejles efter DS handicap system DH, klassebåde sættes i eget løb, såfremt 
3 ens både tilmelder sig. Løbssammensætning vil først blive offentliggjort efter 
sejladsen. 
Der vil være skippermøde kl. 09.00. Information til sejlerne slås op på den 
officielle opslagstavle senest kl. 09.00. Der serveres en kop kaffe og lidt 
morgenbrød. 
Sejladsbestemmelser kan hentes på Sejlklubbens hjemmeside eller på 
bureauet. 

Banen oplyses på skippermødet og udlægges øst for Sejlklubben Lynettens 
havn Margretheholm. 
Der planlægges 1 sejlads, med varselssignal kl. 10.55. 

Der udsættes præmier for hver 4' tilmeldte båd. 

Senest een 26. december 2009 kl. 09.00 til: 
Sejlklubben Lynetten, Refshalevej 200 
1432 København K 
TLF 3257 5778, FAX 3254 0223 
Web: www.lvnetten.dk. E-mail: aftenmatch@lvnetten.dk 

Der skal betales kr. 100,- ved tilmelding. 

Bureau er åbent fra kl. 8.30. Telefonnummer til bureau er 2660 6097. 

Det vil fer alle deltagende både være gratis at ligge i Sejlklubbens havn fra den 
22. december til 31. december 2009. 
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gevel, hvis vi skal bruge dem, det 

kan vi da sagtens finde ud af. 
Jeg bruger sjældent kredsens repræ
sentanter, er der noget jeg vil vide, 
så ringer jeg til unionens sekretariat, 
og ellers er de relevante personer 
alligevel i mit netværk, så det er 
nemt at kontakte dem. 

SKAL VI NEDLÆGGE UNIONEN 
NU VI ER I GANG, ja vil mange 
sige, til dem vil jeg sige, i må være 
splitterravende gale, gå ind på unio
nens hjemmeside og se hvad de gør 
for os, så NEJ kære venner det skal 
vi ikke. 

Men ligesom andre ting i samfundet 
bliver ændret, selv fagforeninger, så 
kan det godt være en god ide, at 
rode lidt rundt i gryden, og så se 
hvad der kommer ud af det. 

MEN KÆRE SSFer, ER DET 
OVERHOVEDET NOGET DER 
INTERESSERER JER 

HER KOMMER DER NOGET, 
DER BØR GØRE DET. 

Vi snakker om mange ting i besty
relsen, og vi kommer nu til at have 
en del med vores love at gøre. 
Jeg mener jo at vi skal være på for
kant, med hensyn til godt naboskab. 
Der er kommet nogle hentydninger 
fra beboerne overfor foreningen, og 
det bliver ikke bedre i fremtiden, 
eller gør det, jeg vil opfordre jer til 
at læse vore regler om søsætning/ 
ophaling, når jeg nævner dette, er 
det selvfølgelig fordi, nogle ikke 
følger dette afsnit. 
Jeg syntes det er mærkeligt, med 
alle de stativer, der står spredt 
rundt på pladsen, er der da faste 
pladser på land efter søsætning, 
eller er det sådan at vi har ladet stå 
til for længe. 
I gamle dage stod alle stativer pak
ket sammen og samlet, så var der 
også mulighed for at holde ukrudtet 
nede. 
Så vidt jeg kan læse, er der ikke lavet 
om på de regler, men hvorfor bliver 
folks stativer så stående efter de er 

gået i vandet? Der er jo ikke betalt 

for den plads, men det må vi så bare 

gøre fremover, sørge for at der bli
ver betalt dobbelt, eller hvad? 

Vi kan jo tjene nogle penge, måske 
til at renovere vores bolværker, og 
mange andre ting, ved at udleje 
pladserne om sommeren, måske 
endda til autocampere, så har de jo 
adgang til vore faciliteter, og restau
ranten kan dermed også tjene lidt. 

Dette er en måde at gøre opmærk
som, på den slendrian jeg syntes der 
præger pladsen, jeg syntes vi ville 
stå os godt ved at have orden i eget 
hus, og at det rent faktisk står i vore 
love, er kun godt, så bliver det nemt 
at håndhæve. 
Vores naboer vil måske endda syn
tes, det var en bedre udsigt, og kom 
nu ikke med den kommentar, om at 
vi har ligget her længst, den er for 
let købt 

Der er nok nogen af jer der vil spør
ge om dette er provokationer, godt 
spørgsmål. 

Med dette vil jeg håbe at i får en 
god jul og et godt nytår, at i nyder 
denne hyggelige tid og vender tilba
ge med fornyet kraft i det nye år. 

Tak til jer alle og specielt min besty
relse og de mange frivillige. 

Julepynt modtages 
Der har nok været drillenisser på 
spil, for foreningens julepynt er helt 

forsvundet. 
Formanden opfordrede ved stan-
dernedhalingen til, at medlemmer
ne afleverede julepynt, de ikke læn
gere brugte, så lokaler og træ kun
ne pyntes op igen. 
Nogle medlemmer enedes om, at 
det også kunne være en hyggelig 
anledning til at mødes og selv klip
pe og klistre. Som sagt, så gjort, og 
derfor mødtes en lille skare med 
saks, lim og papir og fik på nogle 
timer - afbrudt af fælles spisning -
fremstillet en hel del pynt. 
Selv om der blev arbejdet hårdt og 
længe, skal der rigtig meget til, for 
at det synes i så stort et lokale. 
Vi modtages meget gerne julepynt 
til træet og lokalet. Det kan afleve
res i restauranten. 

Papiret skal foldes på den rigtige måde. 

Hyggefrokosten er en vigtig pause. 

Hurra, jeg har klippet en julemand. 
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Hvor mange af Jer interesserer det? 

Denne overskrift kunne være ind
ledningen til mange ting i SSF, eller 
andre klubber, her udskiller vi os 
nemlig ikke. 
Hvor mange af jer er klar over hvor
dan sejlunionens bestyrelse er sam
mensat i dag, er i overhovedet inte
resseret i det, eller har vi nok i vores 
egen lille havn. 

Efter min mening er vi blevet os selv 
nærmest, dette gælder i alle hen
seende, om der er noget galt i dette, 
det er der også delte meninger om. 
Under alle omstændigheder viser 
det sig hver gang, og når jeg siger 
hver gang, så mener jeg, når der 
skal bruges kræfter i bestyrelsen. 
Om det er i unionen, kredsen elle]- i 
SSF, er det et gigantisk problem, der 
er ingen der gider, at bruge deres 
fritid på frivilligt arbejde, det er 
selvfølgelig ikke helt rigtigt, vi har 
masser frivillige medlemmer, blot 
ikke til bestyrelsesarbejde. 

Lad os tage vores egen Østersø
kreds, der var i gamle dage masser 
af gang i den, i dag er vi en bestyrel
se på 3-4 mand, der kommer maxi
malt 12 til vores generalforsamlin
ger i kredsen, dette selv om vi er 
mellem 3-4000 medlemmer, 
DER ER INGEN DER GIDER, 
udover tordenskjolds soldater. 
I SSF har jeg har siddet i bestyrelsen 
i 8V2 år er det sku begrænset, nej 
undskyld, det er aldrig sket, at der 
er kommet en og har sagt til mig, 
hvordan kommer jeg i bestyrelsen. 
Vi har også måttet indføre en regel, 
om at man ikke forlader sin post, 
uden at have en afløser, er det e'n 
måde, nej det er ikke. 
For at sikre et ordentligt og godt 
stykke arbejde, skal der være mod
standere til hvert valg, der skal være 

nogen der har lyst til at stille op, 
mod de eksisterende bestyrelses
medlemmer, dette for at skærpe alle 
parter. 
Hvordan gør man så bestyrelsesar
bejdet interessant, spørger jeg, for 
her skal jeg bruge hjælp, jeg syntes 
jo det er det, men er jeg den eneste 
idiot, eller er det jer andre der er 
det. 

Problemet er ikke lokalt, det er 
landsdækkende, kredsen er uinte
ressant, bestyrelsesarbejdet i unio
nen er uinteressant, der er ingen der 
gider. 
Unionens formand fortalte mig at 
de måtte ringe og spørge til interes
serede ude i de regioner der er på 
valg til næste gang. 
På den anden side, med den larm 
der har været i medierne i den sid
ste tid, hvem vil så gerne derind og 
sidde. 
Det er selvfølgelig dem der har lavet 
støjen der skal ind på taburetterne, 
tænker du, men melder de sig? 
Det spørgsmål bliver besvaret inden 
for de kommende måneder. 

Fordi der løber selvfølgelig rygter, 
rygterne går på, at der kommer for
slag, om direkte valg til bestyrelsen i 
unionen, men er der noget i dem? 

Her kommer så en måde at gøre det 
på efter min mening. 

Der skal laves stillingsbetegnelser 
over hvert enkelt post i bestyrelsen, 
dette for at undgå personer der blot 
bliver valgt ind i bestyrelsen, fordi 
der ikke er andre der gider, og så 
bliver helt anonyme, dem er der 
rigtig mange af, for i bund og grund 
handler det jo om at have magt, det 
kan vi alle godt lide, men det er ikke 

altid vi er helt vilde med at udføre 
arbejdet. 
Derfor stillingsbetegnelser med be
skrevne arbejdsopgaver, dette bety
der at folk kan se hvad det er de 
stiller op til, og dermed ikke blot 
gemmer sig i mængden, men reelt 
stiller op fordi de er interesserede. 

Hermed er der mulighed for at få 
dedikerede personer til stillingerne. 
I dag bliver de valgt i regionerne, og 
jeg tvivler ikke på, at nogen har 
gjort det fordi, der ikke var andre 
der ville, eller hvad?. Kunne man 
tænke sig frit valg, nej tak siger 
mange, tænk hvis det bliver jyderne 
der styrer det hele, siger mange fra 
København sikkert. 
Er det ikke ligegyldigt, hvis vi kan 
få personer der gider, ok der skulle 
måske nok være en geografisk be
grænsning siger andre, ja det kan da 
godt være. 

EN TING ER SIKKERT, der skal 
ske noget i sejlunionen, der er noget 
i gang, om dette er godt nok og gen
nemtænkt, det kan vi håbe, for vi 
skal ikke skifte for blot at skifte, der 
skal være substans, manpower, gen
nemtænkte strategier og visioner 
bag et eventuelt systemskifte i be
styrelsen/ unionen. 

Skal kredsene nedlægges kan jeg 
spørge, der er efter min mening kun 
tre ting der fungerer ungdomsarbej
det, kapsejlads og beredskabet, og 
det er ikke engang ordentlig, ok 
hvad skal vi så med kredsen, reelt 
ingenting, jeg sidder selv i kredsens 
bestyrelse, og der er reelt intet arbej
de udover ovennævnte der funge
rer. 
Lad os afskaffe kredsen, vi snakker 
jo sammen med naboklubberne alli-
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Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 

Tilsluttet: 
Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion 

Kontoret er åbent torsdag kl. 1900 - 2030. 
I kontortiden træffes: formand, kasserer og havneudvalg 

Foreningens telefoner: 
Kontor & vagtlokale 32 59 35 80 
Telefax 32 59 35 60 
Restaurationen 32 59 41 30 

Amagerbanken 5203 2001750 
Postgirokonto: 7 05 65 16 
Havnekontoret 32 58 14 24 
Åbent: man. - ons. kl. 12 -13 & tor. kl. 16 -17 

Foreningens e-mail adresse: ssf@sundby-sejlforening.dk 
SSF's hjemmesidewww.sundby-sejlforening.dk 

Foreningens bestyrelse: 

(BFC, 

LAS« 

Formand: 
Tonny Pedersen 27 24 00 67 
E-mail wain.fam@mail.dk 

Næstformand & Havneudvalg: 
Flemming von Wowern. 
Telefon 0046 7 34 39 98 41 
E-mail...flemming@vonwowern.com 

Havneudvalg: 
Lars Fure 29-88-84-12 
E-mail Ifure@lfure.com 

Havneudvalg: 
Leif Henriksen 20 25 19 38 
E-mail sofus@voidgaarden.dk 

Ungdoms- og jolleleder: 
Lena Skov Andersen 
E-mail ssf.ungdom@gmail.com 

Klubhusrepræsentant: 
Fritz Meiniche 20 48 25 56 
E-
mail....f.meiniche@webspeed.dk 

Foreningens faste udvalg: 

Målere: 
Jan Simonsen 32 97 62 53 
Karl K. Thorup 40 33 23 48 

Kasserer: 
Britta Scharff 3258 7336 mobil 2181 8094 
E-mail: britt@teamscharff.dk 

Webmaster: 
Martin Bregnhøj 
E-mail martin@bongobeat.dk 

Sekretær: 
Svend Erik Sokkelund.32 57 04 83 
E-mail foto@sokkelund.net 

Skolechef: 
Jan Lauridsen 29 28 72 25 
E-mail Iauda@pc.dk 

Kapsejladschef: 
Marc Wain Pedersen..27 33 22 30 
E-mail....marc_wain@hotmail.com 

W 1 Festudvalg: 
Vagn Preisler 28 74 46 58 

Motorbåds, -sikkerheds
repræsentant & vagtchef: 
Kim P. Andersen 32 59 62 23 

— Ring senest kl. 20°° — 
E-mail..messinavej@webspeed.dk 

i 

Redaktion: 
Poul Christensen 20 32 02 38 
E-mail chiep@pc.dk 

Bladets ekspedition: 
Lillian Green Jensen 32 50 63 65 
E-mail green.jensen@mail.dk 

Udgiver: Sundby Sejlforening 
Tryk: Lavpristrykkeriet 
Oplag: 1.200 

Kontingenter og priser 
Gæstepladser 

For både (Incl. miljøafgift) 
Under 8 m kr. 100,-
Over 8m kr. 120,-
Medlemmer uden plads V2 pris 
Frihavnsordning kr. 30,- (Miljøafgift) 

Indmeldelsesgebyr (indskud) 

Aktive .000 kr. 

Passive ..125 kr. 

Juniorer ..125 kr. 

Kontingent helårligt 

Aktive ..900 kr. 

Passive ..450 kr. 

Juniorer ..400 kr. 

Mini juniorer ..172 kr. 

Reduktion i kontingent for pensionister og 

reduktion i kontingent ved mere end 2 juni

ormedlemmer i henhold til foreningens love. 

Pladsleje pr. m2 

(Bådens længde x bredde, minimum 3 m2) 

Helårsplads ..180 kr. 

Vinterplads, 1/11 - 30/4 ....90 kr. 

Låneplads, 1/5 - 31/10 ....90 kr. 

Slæbejolle i forb. m. fast plads 300 kr. 

Skurleje helårligt 

Enkeltskur ..360 kr. 

Dobbeltskur „720 kr. 

Jolleskur, selvejet „270 kr. 

Jolleskur, SSF-ejet 360 kr. 

Andre gebyrer 

Ny plads (Pælepenge) 1000 kr. 

Ansvarsforsikring for båd „200 kr. 

Gebyr for ikke-gået vagt „500 kr. 

Gebyr for ikke-mærket fartøj „500 kr. 

Gebyr for rykker v/for sen betaling. 100 kr. 

Elforbrug i henhold til foreningens love. 

Haver m.v. efter aftale. 

Forsidebilledet: 
Fyrtårnet på Humlebæk havn på 
en hyggelig eftermiddag i septem
ber. 

Foto: medl. 253 Helle Ina Elmer 

Annoncepriser 
1 side kr. 1800,-
Mindre annoncer 
kr. 3,75 pr. cm2 + kr. 50,-
ved spaltebredder på 5,8—12,3—18,8 cm 
Ved tegning for 1 år gives 10 % rabat 

Alle priser er ex. moms 

Annoncematerialet skal afleveres som færdig 
reproducerbar fil 
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Returneres ved varig adresseændring v 
Afsender 1 PO$T> 
Sundby Sejlforening 
Amager Strandvej 11 
DK 2300 København S 

Amager Strandvej 15 p p DANMARK 

lubhusets café i 
n I sammen se 

Der kan igen købes mad i 
Sundby Sejlforening 

Café Sundby Sejl 
Telefon: 32 59 41 30 

Åbningstider for 2009: 
Onsdag, fredag, lørdag & søndag er 
cafeen åben fra 11 -19 
Torsdag, hvor kontoret er åbent, lukker cafeen først kl. 21 
Mandag & tirsdag er restauranten lukket 

g j p  -  • '  

Håndmadder 
Lukfus smør 
Dagens ret 
Pariserbøf, suppe, s 

Det er nu muligt åt lave arrang 
og familiefester i Pejsestuen; læg 
åbningstiden og tal med Charlie og Iben, 
på, hvad der kan lade sig gøre. 

For medlemmer er der adgang til medlemslokalet 
"skipperstuen" hver dag. 
Medlemsnøglen giver adgang hertil via den syd
vendte indgangsdør, når resten af klubhuset er 
lukket. 



Sundby Sejlforening 
ønsker følgende ny medlemmer 
velkommen 
John Ivan Jensen 
Hvidovrevej 127 B st., Hvidovre 
Per Thostrup, 
Engvej 13 E, 2 tv., 2300 S. 
Morten Jesting 
Frederiks gårds alle 5, Vanløse 
Mikkel Hellden-Hegelund 
Tibirkegade 5,1 th, 2200 N. 
Frans Carlsson 
Amagerbrogade 260, 3 th, 2300 S 
Henrik Hesner Østergaard Larsen, 
Enghavevej 31, 5-54,1674 V 
Elias Green Halse 
Roselilevej 86, 2300 S. 
Anna Olivia Kristiansen 
Amagerbrogade 150, 5 - 8 - 2300 S. 
Martin Stål Axelgård Nielsen 
Reberbanegade 8, st.th. 2300 S. 
Klaus Mikael Jensen 
Nattergalevej 62, 2400 NV 

Liste over slettede medlemmer 
pr. 1. oktober 2009 
Kenny Læsø, Pommerensgade 3, 1 th, 
2300 København S. 
Christian Treldal, Egilsgade 8, 4 th, 2300 
København S. 
Dannie Holbæk Lyhne, Vesterby Alle 3, 2 
th, 2630 Tåstrup 
Peter Helleshøj Enemark, Mjøsensgade 7, 4 
tv., 2300 København S: 
Niels Hansen, Syriensvej 10, st.C, 2300 
København S. 
Flemming Falster, Grækenlandsvej 40B, st. 
2300 København S. 
Lone Birgitte Jørgensen, Eliasgade 3 st.tv., 
2300 København S. 
Flemming Bundgaard, Sundparken 43, 2 
tv., 2300 København S. 
Knud Brian Nielsen, Egilsgade 19,5 th, 
2300 København S. 
Jørgen Budtz Andersen, Skt. Hans Gade 
24 C, st.tv, 2200 N 
Thomas Chr. Mortensen, Galionsvej 7, 3 
D.3, 1437 København K. 
Mette Byriel, Jemtelandsgade 2, 1 th, 2300 
København S: 
Bjørn Borup, Øresundsvej 142G, st.th., 
2300 København S. 
Cecilie Juul, Øresundsvej 142 G, st.th., 
2300 København S. 
Vanessa Niknazmanesh, Dalslandsgade 
48, 7 th, 2300 København S. 
Mads Peter Tessing, Prinsessegade 55, 5 
th, 1422 København K. 
Tor Ivan Evensen, Ved Bellahøj 30B, 1 tv. 
2700 Brønshøj 
Ask Evensen Ved Bellahøj 30B, 1 tv., 2700 
Brønshøj 
Mohammed Allaa H.Khodiel, Bellahøjvej 
40A, 4 th, 2700 Brønshøj 

Aktiviteter i SSF i 2009 

www.sundby-se j lforening.dk 

Margretheholm havn er dit næste waypoint 
med mere end 30.000 artikler på lager 

Du kan også besøge vores nye hjemmesider 
www.baadservice.dk og www.dacon.dk 

- med masser af gode tilbud 

Faste åbningstider: 
Sommerhalvåret fra 1. Marts - 30. September 
Hverdage 10:00 - 18.00 Lørdage 9:00 - 15:00 

Mellem Påske og Pinse også Søn- og helligdage 9:00 -15:00 

Vinterhalvåret fra 1. Oktober - 28. Februar. 

Hverdage 10:00 - 17:00 Lørdage 10:00 -15:00 

^/tønettens Jgådservice 
- mest udstyr for pengene 09 altid billigst på mager 

Tfelcf00: 6106 

5. dec. 
13. dec. 

Julefrokost 
Børnenes juletræ 

Vinduer - døre - foldedøre 
Kvalitet fra 

VELFAC& KPK 
DE LUXE - PELLA 

også opmaling & montering 

Tømrer & Snedker Flemming Wulff ApS 
Tømmerupvej 174, 2791 Dragør 

Tlf. 32940051 
Info@flemmingwulff.dk 
www.flemmingwulff.dk 
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Fra havneudvalget 

Amagerbanken 

Lille ophalerspil - Nordre mole Portralkranen, som skal sættes på 
plads efter brug 

Følgende 4 spil og kraner herunder er omfattet af Codan forsikring og kan 
benyttes af alle medlemmer af Sundby Seglforening 

Forsikringen dækker Sundby Sejlforenings ansvar 
for materielsvigt og ikke for menneskelige fejl. 

&  R  S ? °  

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 

Svingkranen ved dieselstanderen 

Mastekranen på Nordre mole 

Kim Jensen (Pladsmand) 
Arne Olsen 
Lewis Zachariassen 

Beddingspil og 
beddingvogn 
må kun benyttes 
af: 
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Referat af ekstraordinært 

bestyrelsesmøde 
onsdag den 21. oktober 2009 

Bestil tid pa tlf AW" ///t' 

Tilstede: Formand Tonny Pedersen, 
næstformand Flemming von Wo-
vern, skolechef Jan Lauridsen, chef 
for klubhus & bygninger Fritz Mei-
niche, havneudvalg Lars Fure & Leif 
Henriksen, kapsejladschef Marc 
Wain Pedersen, sekretær Svend Erik 
Sokkelund & kasserer Britta Scharlf. 

Flemming har skrevet kontrakt med 
Charlie og Iben Kellarmann om drift 
af klubhusets café. Åbningstiden 
bliver som den fremgår af SSF's 
hjemmeside, hver dag undt. man
dag & tirsdag fra 11 - 19, dog tors
dag, hvor kontoret er åbent, er ca
feen åben til kl. 21. Det bliver med 

luksus smørrebrød til 30,- - 60,- kr., 
håndmadder til 20,- og 'dagens ret' 
til 70,- kr. og også gerne Pariser Bøf, 
suppe, salat etc. Vi spiser meget i 
SSF, siger Iben Kellarman, så portio
nerne bliver ikke små. 
Der skal stadig arbejdes på at finde 
en ny forpagter, så Fritz og Flem
ming arbejder på et nyt udbudsma
teriale, annoncering og kontakt til 
konsulentfirma. 
Alle de, der er på valg genopstiller, 
bortset fra ungdomslederen. 
Der er indgået aftale med en kvalifi
ceret og erfaren ungdomsleder fra 
en anden klub. Hun får forhåbent
ligvis dispensation fra generalfor

samlingen. 
Kassereren modtager ligeledes gen
valg. 
T o n n y  f o r e s l o g  H e n n i n g  
'Børstenbinderen' som årets SSF'er 
og det blev vedtaget. 
Bestyrelsen mødes til morgenmad 
søndag morgen kl. 08. 
Svend Erik fik bekræftet, at bestyrel
sen gerne ser et DFÆL (Dansk for
ening for ældre lystbåde) træbåds-
træf og kapsejlads for de smukke, 
gamle både i SSF d. 8. - 11. juli 2010, 
men økonomien skal være helt på 
plads først. 

Referent: Svend Erik Sokkelund 

9 



r 
i kalenderen 

Julefrokost for voksne 
Lørdag den 6. december kl. 1400 

Juletræ for børn 
Stort juletræ 
13. december 
kl. 14 

juleboller og 
kakaomælk til 
børnene 

I 
& 

0 
'I % 

or» 

Vi skal lege med 
julemanden og trylle 

Entre: 
voksne kr. 20.-
Børn gratis 



Stemning fra 
Seniorernes 
loppemarked 

1  1  " V  "  1  n  i 

NYD DENNE UDSIGT 
Bad Gastern er 200 km skiløb, afterski, 

Luksus lejlighed, 6-(8)personer 
Ind. adgang til spa/wellness 
Østrigs bedste ski områder 
Kun 25 meter til skilift 
10 min. sans til centrum 
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Seniorerne 

Seniorerne arrangerer 

Bankospil 
for alle foreningens medlemmer 
med familien og venner 

søndag den 8. november 
kl. 13 i klubhuset 

Adgangsbilleter til kr. 10,-
købes hos seniorerne om onsdagen 
eller i klubhuset 
eller ved indgangen påselve dag 
(gevinst på billetten) 

Der spilles 8 ordinære spil 
prisen er kr. 10,- pr, plade 

derudover 3 ekstraspil 
hvortil der købes nye plader til kr. 10,-

Et eventuelt overskud går til aktiviteter for seniorerne. 

Håber I møder talrigt op. 
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Historien om et sejlskib 
Medlem nr. 148 Palle Thilo har begået en bog, der nok vil in
teressere flere medlemmer. Den handler om en lille orlogs-
brigs historie fra stabelafløbningen i 1791 til ophugningen i 
1802. 

Palle Thilo 

£•- . - : 

llBllBlteÉllMl 

Bogen indledes med en indgående gennemgang, støttet af bl.a. de originale konstruktionstegninger fra fabriksmester 
Stibolts hånd, af skibet fra for til agter og fra mast til køl. Herefter behandles "besejlingen" som prøveturen kaldtes. 
Herunder vigtige manøvrer som ankerletning, indsættelser af fartøjer, stagvending, kovending, rebning af sejl m.v. Alt 
med de behørige kommandoer. 

Dernæst beretter forfatteren, der e r  historiker af fag, detaljeret om briggens togter, to til Vestindien og et til Middelha
vet. Opgaven var at beskytte den danske søhandel i en farefuld tid mod pirater og de krigsførendes orlogsskibe og ka
pere. 

Til sidst den berømte træfning ved. Fugleklippen ud for St. Thomas hvor briggen med held undveg to engelske fregat
ter efter at have tilføjet dem betydelig skade. 

Livet ombord, vilkårene for officerer og mandskab og organiseringen af flådens personel indgår som en selvfølge. Det 
samme gælder de nødvendige historiske oversigter. 

Bogen bygger hovedsageligt på samtidige utrykte kilder i Søetatens righoldige arkiv. 

Den kan bestilles på Forlaget Falcon, tlf. 3969 0559 eller email info@forlagetfalcon.dk. 

Der er fremlagt foldere i klubhuset. 

5 

mailto:info@forlagetfalcon.dk


forpagter, eller en eller anden må
de der kan være medvirkende til, 
at vi kan få noget at spise i klub
ben, det er savnet. 

Men frem til nytår kan i komme 
ned og spise i klubben igen, og 
gud hvor har jeg selv savnet dette, 
så kære venner støt op omkring 
Charlie og Iben kom ned og spis så 
tit i kan, og lad os få noget liv i 

klubben igen. 

Inden Mikkel haler standeren ned, 
vil jeg endnu engang sige tak til jer 
alle for et dejligt år, håber vi ses i 
den nye sæson, til endnu flere dej
lige timer, om det er som formand 
vil tiden vise, men bare det at være 
SSFer, er det vigtigste. 

Tak for 2009 

Og så kom standeren ned 

Efter formandens tale 
skulle standeren hales ned 
af Mikkel, men det var 
ikke helt let for en junior
størrelse, standeren havde 
snoet sig fat i rigningen. 
Mogens kom til hjælp og 
fik med besvær standeren 
løs og Mikkel fik den halet 
ned, helt standsmæssigt. 
Kanonerne larmede og 
røgen blev forstærket med 
en røgmaskine, det så me
get dramatisk ud med så 
meget røg fra så små ka
noner. 
Ind til en lille mundskænk 
inden middagen med lidt 
hyggelig harmonikamu
sik. 
Herefter startede orkestret 
med musik til dans og 
hygge til lang ud på nat
ten (kl. 03). 
pc 

Mikkel forsøger at hale standeren Store kræfter kommer til hjælp Men den har sat sig gruelig fast 

Tak og ros til kok og hjælpere 

Hyggemusik til maden 

Fint og flot mad på ta' selv bordet 

Og så var der musik og dans til langt ud på natten 

Kanonerne sagde buum, med ekstra røg 
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Standernedhaling 2009 
Ja så gik der endnu en sæson, og 
den har været rigtig god, vejret har 
været fint, så vi har haft mulighed 
for at sejle meget. 

I sådan en sæson, er der altid nogle 
ting, som ikke er helt gode, jeg skal 
ikke dvæle ved disse, blot nævne at 
vores forpagter valgte at forlade os 
midt i sæsonen, hvilket skabte noget 
tumult, specielt med hensyn til øko
nomi, dette tager vores advokat sig 
af i øjeblikket. 
Der har været de sædvanlige pro
blemer omkring lavvande, så nogle 
ikke har kunnet komme ind og vid 
af deres pladser, en stor del af skyl
den ligger ikke vi vores hænder, 
men vi er på længere sigt, nødsaget 
til at have det i vores plan, her me
ner jeg en udgravning på ny. 

Så vil jeg endnu en gang henstille til 
at man læser havnereglementet, og 
opfordre dem af jer, der har helt styr 
på hvordan vores både i vandet skal 
se ud, til at tage en snak med jeres 
nabobåd, hvis denne ikke er helt i 
takt med vores reglement. 
Skulle naboen volde problemer er i 
velkomne til at give besked til besty
relsen, så tager vi os af det. 

Et andet alvorligt problem som i 
skal være med til at løse, er et som 
desværre er opstået grundet øget 
arbejdsbyrde for vores leder. 
Vores ungdomsleder har grundet 
arbejde valgt at trække sig, og nu 
kære venner skal i til på Søndag, 
prøve at præge en eller anden, som 
måtte have lysten til at arbejde med 
vores vigtigste afdeling, grundlaget 
for hele klubben, så tænk jer godt 
om snak med personen og kom med 
en opfordring, det er meget vigtigt 
det her. 
De problemer eller opgaver der har 
været i år, har efter min mening bragt 

flere medlemmer i spil, eller skal vi 
kalde dem ildsjæle, der har vist sig en 
stor vilje til at ville deltage, og hjælpe 
omkring løsning af disse 

Jeg har nogle gange i år været ude 
og holde foredrag om SSF, Det Ma
ritime ungdomshus og ikke mindst 
ildsjæle. At holde foredrag om ild
sjæle når man kommer fra SSF er 
ikke svært, her er så meget materia
le at komme med at man kan tale i 
timer. 

Netop dette var emnet på Vallekilde 
Højskole, hvor jeg var inviteret til at 
snakke om ildsjæle og samarbejdet 
mellem kommune og private for
eninger. 
Jeg havde en halv time, men da før
ste foredragsholder ikke dukkede 
op, fik jeg IV2 time, og når man skal 
snakke om ildsjæle og hvad de bety
der og gør for klubberne, så er dette 
ikke et sekund for meget. 

Sundby Sejlforening er fantastisk 
grundet disse ildsjæle, jeg kunne 
nævne mange, dem der har haft be
tydning for de store ting, såsom 
strandparken, DMU og aftaler med 
kommunen, men deres betydning er 
ikke større en dem der internt hvert 
år laver et eller andet i foreningen. 
Sejlerskolen, ungdomsafdelingen, 
havnesjakket, bladet og hjemmesi
den, alle dem der har hjulpet i klub
huset hos Charlie, så er der dem 
som i år har hjulpet med at guide 
gæstesejlere på plads og forklaret 
dem hvordan man betaler havne
penge, alle dem som gør lidt udover 
det sædvanlige, og ikke blot tænker 
på sig selv, og i SSF kan man blive 
ved og ved og ved. 
Til alle jer vil jeg sige, bliv endelig 
ved, forsøg at smitte nogle andre til 
at blive en ildsjæl, det er det SSF er 
bygget på og som vi skal drive klub

ben videre på, i er alle sammen så 
vigtige og vidunderlige at have som 
medlemmer, og uden jer var det 
ikke muligt. 

I bestyrelsen har vi arbejdet hårdt 
og meget, men det er nogle engage
ret mennesker der er, og de har alle 
mere eller mindre ydet en fantastisk 
indsats, vi havde nogle mål da vi 
gik ind i året, vi har ikke nået det vi 
gerne ville, men det skyldes udeluk
kende at andre og mere vigtige pro
blemer dukkede op undervejs, og 
dem syntes vi det var vigtigere at 
klare, og det er blevet gjort. 
Vi har holdt godt fast i økonomien, 
den skulle jo strækkes 3 ekstra må
neder, men vi kommer igennem 
med skindet på næsen. 
Jeg skal takke hele bestyrelsen, 
grundet en øget arbejdsmængde, 
har jeg ikke selv kunnet deltage så 
meget som jeg gerne ville, men i har 
alle trådt ind og dækket af for mig, 
så tusind tak til jer, og jeg håber i 
bærer over med mig i en lille perio
de endnu. 

Endnu en opfordring, hvis nogle af 
jer ligger inde med noget julepynt i 
ikke bruger, så modtager Charlie 
gerne dette, i år skal der pyntes op i 
klubhuset, der skal holdes juletræs
fest, julefrokoster og serveres mad, 
hvordan nu det, er der nogen der 
spørger. 

Vi i bestyrelsen har i dag lavet en 
aftale med den syngende kok Iben, 
som også står for aftenens menu. 
Fra på onsdag er der igen åbent i 
klubhuset for servering af mad, det
te vil Iben Kellermann sørge for, og 
aftale der er indgået er helt i klub
bens ånd, det koster kun meget lidt, 
til gengæld kan vi få noget mad, i 
den kolde tid frem til nytår. 
Vi arbejder stadig med at finde en 
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Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 

Tilsluttet: 
Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion 

Kontoret er åbent torsdag kl. 1900 - 2030. 
I kontortiden træffes: formand, kasserer og havneudvalg 

Foreningens telefoner: 
Kontor & vagtlokale 32 59 35 80 
Telefax 32 59 35 60 
Restaurationen 32 59 41 30 

Amagerbanken 5203 2001750 
Postgirokonto: 7 05 65 16 
Havnekontoret 32 58 14 24 
Åbent: man. - ons. kl. 12 -13 & tor. kl. 16-17 

Foreningens e-mail adresse: ssf@sundby-sejlforening.dk 
SSF's hjemmesidewww.sundby-sejlforening.dk 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: 
Tonny Pedersen 27 24 00 67 
E-mail wain.fam@mail.dk 

Næstformand & Havneudvalg: 
Flemming von Wowern. 
Telefon 0046 7 34 39 98 41 
E-mail...flemming@vonwowern.com 

Havneudvalg: 
Lars Fure 29-88-84-12 
E-mail Ifure@lfure.com 

Havneudvalg: 
Leif Henriksen 20 25 19 38 
E-mail sofus@voldgaarden.dk 

Ungdoms- og jolleleder: 
Lena Skov Andersen 
E-mail ssf.ungdom@gmail.com 

Klubhusrepræsentant: 
Fritz Meiniche 20 48 25 56 
E-
mail....f.meiniche@webspeed.dk 

Foreningens faste udvalg: 

Målere: 
Jan Simonsen 32 97 62 53 
Karl K. Thorup 40 33 23 48 

Kasserer: 
Britta Scharff 3258 7336 mobil 2181 8094 
E-mail: britt@teamscharff.dk 

Webmaster: 
Martin Bregnhøj 
E-mail martin@bongobeat.dk 

Sekretær: 
Svend Erik Sokkelund.32 57 04 83 
E-mail foto@sokkelund.net 

Skolechef: 
Jan Lauridsen 29 28 72 25 
E-mail Iauda@pc.dk 

Kapsejladschef: 
Marc Wain Pedersen..27 33 22 30 
E-mail....marc_wain@hotmail.com 

Festudvalg: 
Vagn Preisler.. .28 74 46 58 

Motorbåds, -sikkerheds
repræsentant & vagtchef: 
Kim P. Andersen 32 59 62 23 

— Ring senest kl. 20°° — 
E-mail..messinavej@webspeed.dk 

Redaktion: 
Poul Christensen 20 32 02 38 
E-mail chiep@pc.dk 

Bladets ekspedition: 
Lillian Green Jensen 32 50 63 65 
E-mail green.jensen@mail.dk 

Udgiver: Sundby Sejlforening 
Tryk: Lavpristrykkeriet 
Oplag: 1.200 

Kontingenter og priser 
Gæstepladser 

For både (Incl. miljøafgift) 
Under 8 m kr. 100,-
Over 8m kr. 120,-
Medlemmer uden plads V2 pris 
Frihavnsordning kr. 30,- (Miljøafgift) 

Indmeldelsesgebyr (indskud) 

Aktive ..1.000 kr. 

Passive 125 kr. 

Juniorer 125 kr. 

Kontingent helårligt 

Aktive 900 kr. 

Passive 450 kr. 

Juniorer 400 kr. 

Mini juniorer ....172 kr. 

Reduktion i kontingent for pensionister og 

reduktion i kontingent ved mere end 2 juni

ormedlemmer i henhold til foreningens love. 

Pladsleje pr. m2 

(Bådens længde x bredde, minimum 3 m2) 

Helårsplads ....180 kr. 

Vinterplads, 1/11 -30/4 90 kr. 

Låneplads, 1/5 - 31/10 90 kr. 

Slæbejolle i forb. m. fast plads 300 kr. 

Skurleje helårligt 

Enkeltskur 360 kr. 

Dobbeltskur 720 kr. 

Jolleskur, selvejet ....270 kr. 

Jolleskur, SSF-ejet 360 kr. 

Andre gebyrer 

Ny plads (Pælepenge) ..1000 kr. 

Ansvarsforsikring for båd ....200 kr. 

Gebyr for ikke-gået vagt ....500 kr. 

Gebyr for ikke-mærket fartøj ....500 kr. 

Gebyr for rykker v/for sen betaling. 100 kr. 

Elforbrug i henhold til foreningens love. 

Haver m.v. efter aftale. 

Forsidebilledet: 
På sejlturen til Limfjorden i år, besøgte 
vi Ålborg Zoo og mødte denne smukke 
afrikanske hornugle siddende på ar
men af sin ejer. Vi fik en meget interes
sant fortælling om, hvordan visse ugler 
også kan bruges i falkonertjeneste. 

Mil 
Annoncepriser 
1 side kr. 1800,-
Mindre annoncer 
kr. 3,75 pr. cm2 + kr. 50,-
ved spaltebredder på 5,8—12,3—18,8 cm 
Ved tegning for 1 år gives 10 % rabat 

Alle priser er ex. moms 

Annoncematerialet skal afleveres som færdig 
reproducerbar fil 
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Returneres ved varig adresseændring 
Afsender _ post)-
Sundby Sejlforening v 

Amager Strandvej 15 1^1% DANMARK 

DK 2300 København S 
pp 

Nattevagten 
Hvis du går dine vagter nu, først på vagtsæso
nen, medens der er ledige vagtdage og vejret 
endnu er behageligt -

Undgå ham her, gå dine vagter 

- skal du ikke stå i kø sidst på vagtsæsonen hvor 
der er mangel på vagtdage. 



•mi 

Kajak 
Referat fra møde i kajakafdelingen den 12. august 

Dagsorden 

1. Status fælleskajakker og udstyr 

2. Status aflåsning 

3. Reparation af lave kajakhylder under 

Maritime Ungdomshus 

4. Kajakhistorier og billeder til bladet 

5. Eventuelt 

Tilstede til mødet: Anne Mette, Anette, 

Ulla, Sofie, Bo, Kirstine, Thies, Susanns, 

Frank, Ebbe og Tobias 

Ref: Tobias 

1. Status fælleskajakker og udstyr 
Mht. fællesudstyr har der længe været 

tale om at få indkøbt pumper og andet 

udstyr. 

Bo har nu bestil (til snarrest levering): 

2 stk. paddlefloats (pagajflydere) 

2 stk. svømmeveste 

2 stk. pumper 

Bo har endvidere købe en ny wire og 

finne til den røde fælleskajak. 

Da den kan være svær at bruge korrekt, 

og for at den ikke går i stykker igen, vil 

der snarest blive lavet en brugsanvis

ning til korrekt brug. 

Da der er flere der har problemer med 

at transportere kajakker fra stativet til 

vandet efterlyses en kajakvogn. Da der 

pt. ikke er økonomi til at investere talte 

vi om at evt. lave en jollevogn om. 

Indtil dette er gjort har Theis stillet s n 

personlige vogn til rådighed for os alle, 

mod at den selvfølgelig vil blive passet 

på og stillet ind i klubhuset efter brug. 

Der er flere der bruger fælleskajakker-

ne, og de fleste husker også at skrive 

det i logbogen. 

Desuden er der også andre der, af si<-

kerhedshensyn, skriver deres person i-

ge kajakker i bogen. 

Vi henstiller hermed til at man ved brug 

af fælleskajakker markerede dette ty

deligt ved at skrive et stort "F" i marge

nen. (F!) 

2. Status aflåsning 

Bo stod for at købe hængelåse til kajak

ker og rummet, der deles med ung

domsafdelingen. 

Anette tager over og spørger Martin 

næste mandag hvorledes dette skal 

gøres, så alle får mulighed for at kunne 

komme ind. 

3. Reparation af lave kajakhylder un
der Det Maritime Ungdomshus 
Der er en del af kajakstativet der er 

faldet ned. Dette skal sættes op igen. 

Det kan nok gøres med et vinkelbeslag, 

men Bo fortalte at Sten har en bedre 

idé om hvordan dette skal gøres. 

Bo kontakter Sten for at høre om det er 

noget der tager lang tid, og vender så 

tilbage hvis der er brug for hjælp til 

projektet. 

4. Kajakhistorier og billeder til bladet 
For at gøre mere opmærksom på kajak

delen af SSF vil der være fantastisk hvis 

der er nogle der vil skrive om ture i 

kajak, oplevelser med kajakken som 

turredskab, kajaklivet i SSF eller hvad 

der nu kan falde jer ind. 

Derudover vil der være fint med nogle 

billeder af aktivitet i SSF regi, så andre 

medlemmer kan se med egne øjne at 

der er kajakker på vandet fra SSF 

Tobias skulle se efter i SSF bladet om 

Ebbes beskrivelse af deres tur til Salt

holm har været bragt, men da han har 

smidt sine medlemsblade ud er der ikke 

mulighed for dette. Så hvis andre ligger 

inde med eksemplarer må I meget ger

ne kigge og melde tilbage. 

Der blev talt om evt. at få Alon til at 

holde et vinterarrangement for alle 

medlemmer i SSF hvor han kunne for

tælle om nogle af hcns oplevelser i ka

jak. 

Tobias kontakter Alon. 

5. Eventuelt 
Lørdag den 29/8 kl. 12:00 har Sofie 

tilbudt, at give "gode kajakråd", som 

f.eks. kunne være forskellige rednings-

typer (både makker og selvredning) 

Det er gratis 

Tilmelding sker på: sofieiwel-

linR@hotmail.com 

Thies foreslår at vi arrangere flere fæl

les ture, som kunne være en smule 

længere end blot torsdagsroningen. 

Torsdag den 20/8 vil være første for

søg: Her ror vi til Kastrup havn 

Næste møde er sat til den 22/9 kl. 

18:00 

Nogle af mødedeltagerne 
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Sundby Sejlforening 
ønsker følgende ny medlemmer 
velkommen: 

Kim Bach, 
Sortedam Dossering 77, 21 oo 0 
Morten Schultz 
Parmagade 50, 4 tv. 2300 S 
Jette Czichelski Svejgaard 
Øresundsvej 2, 2 tv. 2300 S 
Kim Czichelski Svejgaard 
Øresundsvej 2, 2 tv, 2300 S 
Peter Dragsbæk 
Tovelille vej 81 A, 2300 S. 
Robert Karsberg 
Amager Fælledvej 3, 2 th, 2300 S. 
Lisbeth Maj Dehn 
Ørestads Boulevard 55 A, 2300 S. 
Christian Rene Dehl, Ørestads Bou
levard 55A, 2300 S 
Signe Hommelhoff 
Hollænderdybet 6, 2 th, 2300 S. 
Stefan Egedal Petersen 
Kretavej 15, 3 th, 2300 S. 
Louise Sille Krogh-Jacobsen, Over-
skousvej 14, 2 th, 2500 Valby 
Preben Lars Paaske 
Italiensvej 26, 2300 S. 

Ellen Klarskov Jørgensen 
Ørestads Boulevard 55 A, 2300 S 

Christian Nicolas Treu, Maregnovej 
4, 2 th - 2300 København S. 
Tom Høst 
Suezvej 41, 2770 Kastrup 
Joan Høst 
Suezvej 41, 2770 Kastrup 
Leif Brygger Olsen 
Platonvej 6,13 th. 1810 F 

Johnna Ejsing 
Højstrupparken 35, Vallensbæk 
Michael Jensen 
Hollænderdybet 6, II th, 2300 S. 
Claus Christian Christoffer Vogel, 
Bergthorasvej 42. 5. 2300 S. 
Steffen Bang-Olsen 
Thorvaldensvej 21,4 th, 1871 F 
Krista Kjærside 
Thorvaldsensvej 21,4 th, 1871 F 
Line Stengel 
Hollænderdybet 33 st.th., 2300 S. 
Jeppe Højgaardllænderdybet 33 
st.th., 2300 S. 

Ungdoms
afdelingen 

Vi sejler stadig mandag og torsdag 
kl. 1730, indtil der ikke er mere 
dagslys. 

Efter standernedhalingen, starter vi 
op med teori hver mandag fra kl. 
18-20. Samt søndagssejlads kl. 10-
15, med fællesspisning kl. 14. 

I efteråret er der følgende arrange
menter i havnen, der er værd at 
nævne: 

Uge 42 holder vi lukket for teori og 
søndagssejlads. 

Lørdag den 17. oktober kl. 17, er 
der standernedhaling 

Lørdag den 24. oktober kl. 8, er der 
årlige havnerundfart med resten af 
havnen. 

Søndag den 25. oktober kl. 9, er der 
generalforsamling -

Derfor er sejlads aflyst 

Mandag den 14. december, holder 
vi juleafslutning. 

På gensyn mandag den 11. februar 
2010. 

Go' vind fra 
Martin Bry denfelt 
Ungdomsleder i 
Sundby Sejlforening 

Margretheholm havn er dit næste waypoint 
med mere end 30.000 artikler på lager 

Du kan også besøge vores nye hjemmesider 
www.baadservice.dk og www.dacon.dk 

- med masser af gode tilbud 

Faste åbningstider: 
Sommerhalvåret fra 1. Marts - 30. September 
Hverdage 10:00 - 18.00 Lørdage 9:00 - 15:00 

Mellem Påske og Pinse også Søn- og helligdage 9:00 -15:00 

Vinterhalvåret fra 1. Oktober - 28. Februar. 
Hverdage 10:00 - 17:00 Lørdage 10:00 - 15:00 

^/^nettens Jgådservice 

- mest udstyr for pengene 09 altid billigst på ^mager 

Jelefon; 32£7 6IO6 

Telefon: 5054 2636 / Mail: 
ssf.ungdom@gmail.com 
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Punkt 4. Klubhus: 
Der kom mange gode forslag og 
ønsker frem på medlemsmødet om 
foreningens restaurant. Medlem
mernes ønske er helt klart en for
pagter, gerne et ægtepar, der vil 
lægge både arbejde og sjæl til. Også 
forventningerne til prisniveauet og 
udvalget blev klargjort. 
Bestyrelsen har modtaget flere uop
fordrede ansøgninger. Disse blev 
drøftet og et antal udtaget til videre 
behandling. Bestyrelsen ønsker at 
inddrage en person med branche
kendskab til at deltage i den endeli
ge udvælgelse for om muligt at und
gå forudsigelige problemstillinger. 
Den midlertidige alkoholbevilling 
udløber den 1. oktober, men en fast 
bevilling for de kommende otte år 
er modtaget. 
Bestyrelsesansvarsforsikringen er i 
orden. Regnskabsføreren kan ikke 
medf or sikres i denne. Der kan teg
nes en kriminalitetsforsikring med 
underslæb, men ikke forsikres med 
menneskelige fejl. Forsikringsafta
lerne forventes at være på plads ved 
udgangen af november. 
Når klubhuset i januar er lukket, 
skal køledisken i baren fjernes, da 
den bruger alt for megen strøm. 
Carlsberg kan opsætte køleskabe, 
der er billigere i drift. Udformnin
gen af baren skal drøftes. Tæppet i 
pejsestuen kan ikke renses mere og 
bør fjernes. Hvad, det skal erstattes 
af, skal besluttes. 

Punkt 5. Fester: 
Der trykkes 100 billetter å kr. 150 til 
standernedhalingen. De kan købes i 
Cafe Sundby Sejl. 
Af hensyn til regnskabet får indbud
te gæstet også en billet, men i en 
anden farve. 
Vagn fik en undskyldning, fordi hetn 
ikke var taget med i beslutningen 
om, hvilken musik, der skulle bru

ges til festen. 
Menuen bliver buffet, som arrange
res af Iben Kellermann. 
Flemming har fået i opdrag at ind
købe porcelæn, bestik og glas til 
foreningen og fremviste det, han 
havde besluttet sig for, og som be
styrelsen godkendte. 

Punkt 6. Sejlerskolen: 
Skurene er ved at være færdige. Stor 
ros til havnemester Kim for hans 
medvirken. 
Ved duelighedsprøven i praktisk 
sejlads den 26. Sept. bestod alle til
meldte: 3 i motorbåd og 9 i sejlbåd. 
De sidste hold kommer til prøve 
den 3.okt. Den 2. okt. holder sejler-
skoen afslutningsfest. 
Det er efterhånden vanskeligt at 
skaffe instruktører til sejlerskolen, 
derfor vil man rekruttere fra egne 
rækker. Tre afgangselever, der har 
lyst til arbejdet, og som har fået due-
lighedsbevis, vil i den kommende 
sæson derfor blive gjort klar til job
bet bl.a. ved at være føl hos de akti
ve instruktører. De vil således kun
ne fungere sæsonen efter. 
For at skaffe overblik over pladser
ne på sejlerskolen, kan nye elever 
først tilmeldes mellem 1. jan -1. 
marts, da man først skal have over
blik over de elever, der er i gang 
med undervisningen, og som har 
fortrinsret. Dette bedes oplyst ved 
indmeldelse i foreningen. 

Punkt 7. Ungdom og joller: 
Ungdomslederen oplyste, at han er i 
tvivl om, hvorvidt han vil genopstil
le, da han har svært ved at få sine 
ambitioner og ønsker med afdelin
gen til at hænge sammen med den 
tid, han har til rådighed til arbejdet. 
Det er ikke lysten, der mangler, men 
der er hårdt brug for mere arbejds
kraft til området. Jan vil gerne un
dersøge, om der blandt sejlerskolens 

elever findes personer, der ikke har 
egen båd, men som for at bevare 
tilknytningen til foreningen, kunne 
have lyst til at gå ind i arbejdet, hvis 
opgaverne kan gøres konkrete og 
beskrives. 
Næstformanden takkede ungdoms
lederen for den klare udmelding og 
roste ham for den indsats, han hav
de lagt i arbejdet. En opfordring på 
generalforsamlingen til at gå ind i 
arbejdet har før givet resultat. Mar
tin indvilligede i at genopstille og 
arbejde videre gennem vinteren og 
se, om en omstrukturering af arbej
det og rekruttering af arbejdskraft 
vil give det ønskede resultat. 
Dragør Sejlklub låner de tre Feva-
joller i den kommende weekend. 

Punkt 8. Kapsejlads: intet. 

Punkt 9. Motorbåde og sikkerhed: 
Intet. 

Punkt 10. Bladet: Stor ros til hjem
mesiden fra sejlerskolen. Hjemmesi
den er blevet opdateret og fungerer 
rigtig godt. Ros til redaktøren. 
Afgørelser i forbindelse med even
tuelle ændringer af bladet udsættes 
til efter generalforsamlingen. 

Punkt 11. Eventuelt: 
Der er en fejl i bladet vedrørende 
opstilling til generalforsamlingen, 
men den er allerede rettet på hjem
mesiden. 
Som en konsekvens af sit foredrag i 
Vejle, er formanden blevet inviteret 
til at holde foredrag om ildsjæle på 
Vallekilde Højskole. 
Redaktøren har to hold til undervis
ning i DMU. Der undervises onsdag 
og torsdag. 
Mødet slut klokken 10.15 
Næste møde er den 26. oktober. 

Referent A817 Bjørka Schandorff 
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Referat af 

bestyrelsesmøde 
mandag den 28. september 2009 

Afbud fra: Kim P. Andersen, Marc 
Wain Pedersen og Sven Erik Sokke
lund 
Fra kasserer Britta Scharff forelå 
budgetforslaget for 2010 samt bud
getsammenligningen fra 1/1 - 30/9 
2009. 
Budgetforslaget for 2010 blev gen
nemgået, og efter en justering og 
uddybning af enkelte punkter blev 
det godkendt til fremlæggelse for 
generalforsamlingen. 
Budgetsammenligningen: Fritz gav 
udtryk for, at det ville været lettere 
at få et overblik over forsikringsud
gifterne, som er en ret stor post, 
hvis de fik deres egen post på bud
gettet. Nu indgår de i de poster, der 
vedrører det område, de gælder for. 
Kassereren vil gerne undersøge, 
hvordan det eventuelt kan lade sig 
gøre. Stigningen i udgifterne på 
klubhuset skyldes at foreningen selv 
skal betale for al el og varme, da vi 
ingen forpagter har. 
Også foreningens likvider blev gen
nemgået, og i den forbindelse gav 
bestyrelsen formanden bemyndigel
se til at skrive under på en bankga
ranti. Den likvide beholdning er 
tilfredsstillende, selv når der tages 
højde for omkostningerne for 4. 
Kvartal 2909 og 1. Kvartal 2010, og 
at kontingentindbetalingerne først 
sker omkring 1. marts 2010. 

Punkt 1. og 2:Protokol og beretning: 
Formanden refererede fra mødet i 
Odense, hvor Dansk Sejlunions eli
tesatsning blev udsat for voldsom 
kritik. Der var klar kritik af bestyrel-
s e s m e d l e m m e r n e  v e d r ø r e n d e  
manglende kontakt til regionernes 
klubber. Dette gælder også vores 
egen region. Derfor forventes for
slag til vedtægtsændringer og nød
vendige strukturændringer til gene
ralforsamlingen til marts i Dansk 
Sejlunion. 
Programmet for DS's klubkonferen

ce blev fremlagt, og interesserede 
kan tilmelde sig. 
En ansøgning fra et medlem om 
dispensation for tilladelse til at sejle 
ind og ud af havnen uden at have 
erhvervet duelighedsbevis kan ikke 
imødekommes. Det blev indskær
pet, at der efter foreningens love 
ikke kan gives dispensation for 
manglende duelighedsbevis. 
Indkomne forslag til generalforsam
lingen blev gennemgået, og de tryk
kes i bladet. Et indkommet forslag 
kunne umiddelbart tilgås af besty
relsen, som besluttede, at det heref
ter i tidsrummet 1. april - 31. okto
ber vil være muligt at åbne alle lå
gerne med en medlemsnøgle. Mel
lem 1. november og 31. marts vil 
alle låger undtagen hovedporten 
kun kunne åbnes med en bestyrel-
sesnøgle. 
Fra bestyrelsen kommer et forslag 
vedrørende vinterplads i havnen. 
Det kan læses i bladet. 

Punkt 3. Havn og plads: 
Lars og Leif fra havneudvalget hav
de sammen med havnemesteren 
Kim foretaget en rundvandring på 
havnen. Det havde givet et godt 
indblik i forholdene. Et spørgsmål 
om, hvorfor SSF medlemmer, der 
har båd i en anden havn, ikke kunne 
få vinteroplægning, når ikke-
medlemmer kunne, blev tilbagevist 
af næstformanden, der meddelte, at 
medlemmer selvfølgelig havde for
trinsret. Det er dog et område, der 
kan være svært at administrere, så 
for at få et større overblik over, hvor 
mange pladser, der rent faktisk er til 
rådighed på land, diskuterede man 
sig frem til at, at alle bådejere skal 
meddele, om de skal på land, eller 
om de bliver liggende i vandet. Øn
sker man at blive liggende i vandet 
vinteren over, vil der ikke være re
serveret en plads på land. Alle nye 
vinteroplæggere skal herefter skri

ves op til en plads, som så tildeles 
efter anciennitet. Der vil blive udar
bejdet et ansøgningsskema, der ta
ger højde for, hvad der præcis ansø
ges om i denne forbindelse. 
Det er havnemesteren, der admini
strerer, hvor mange pladser der er 
på land, hvilke både, der er plads til 
og hvor. De både, der har plads i 
vandet, har fortrinsret til en plads 
på land. Havneudvalget vil sammen 
med havnemesteren se på, hvordan 
man ved placeringen af bådene på 
land kan udnytte arealet bedre. Det
te skal i så fald træde i kraft til næ
ste vinter, og den kommende skal 
tid bruges til at forberede det. Der 
er ved at være styr på aftalerne med 
projektbådene. Havneudvalget øn
sker også, at de både, der år efter år 
henligger på land hele året, men 
som der betales pladsleje for, kan 
blive pakket sammen i et hjørne af 
pladsen. 
Arbejdet med nedgravning af dræn 
på p-pladsen går efter planen, og 
det virker tilsyneladende efter hen
sigten. 
Foreningens toiletter og bade er ikke 
offentlige, men benyttes alligevel af 
folk, der kommer udefra. Der op
sættes skilte om, at de er private, 
men de kan ikke låses af, da der skal 
være adgang til toilet på området. 
Dog kan toiletbygningen på søndre 
mole aflåses om vinteren. 
Havnemesteren er sygemeldt. Han 
har fået en arbejdsskade. 
En person fra Marineforeningen har 
meldt sig ind i SSF. Pladsmanden 
vil forsøge at finde en vinterplads til 
båden, og der kan søges om båd
plads på samme vilkår, som andre 
medlemmer. 
Wiren i det lille spil er nu skiftet, så 
det kan fungere. Det årlige eftersyn 
af kraner og spil er bestilt. En vejled
ning i brugen af spil og kraner brin
ges i bladet. 
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de med krav om, at de tages på land 
senest ved sæsonens slut den 15. 
november. Derefter skal der meldes 
tilbage til havneudvalget, hvad pla
nen er med dem. 
De hidtidige tiltag for at få et sikkert 
overblik over hvem der må ligge på 
hvilke pladser har ikke fungeret 
efter hensigten. Derfor forsøges nu 
med en tavle, der opsættes i besty
relseslokalet. 

Punkt 4. Klubhus: 
Fritz har på et møde med Codan 
forsikring gennemgået de forsikrin
ger, der er gældende for foreningens 
bygninger. Kun ca. halvdelen er 
dækket mod insekt- og svampean
greb, men bestyrelsen gav tilladelse 
til at præmien blev forøget, så alle 
bygninger er dækket. Præmien, der 
er betalt til en måske unødvendig 
driftstabsandelsforsikring, kan dæk
ke den omtalte præmieforøgelse, 
men dette tages der først stilling til, 
når udfaldet af medlemsmødet er 
kendt. 
Det lille spil med nordre mole kan 
kun dækkes af værftsforsikringen 
såfremt wiren skiftes. Der opsættes 
en brugsanvisning for at forhindre 
forkert brug, der ødelægger wiren. 
Pavillonerne er dækket af skur-
vognsforsikringen. 
Fritz og formanden tager sig af at 
besvare de resterende punkter i den 
udleverede forsikringspolitik. Det 
foreslås at alle både sættes i skema
form, så der kun eksisterer en type 
police. 
Bestyrelsesforsikring er under udar
bejdelse. 
Leif og Fritz laver en total fortegnel
se over foreningens løsøre i bygnin
ger og på pladsen, så det kan 
værdisættes. 
Hvis foreningen får en forpagter 
skal der også laves en liste over det 
løsøre, som denne skal forpagte. 

Punkt 5. Fester: 
Standernedhalingen annonceres i 
næste blad. Se også under beret
ning. 

Punkt 6. Sejlerskolen: 
Det nye skur er på plads og bliver 
nu gjort færdigt og rengjort inden 
det tages i brug. 
Ni elever deltog i den vellykkede 
weekendtur til Ven den 22.-23. au
gust. 
Der holdes duelighedsprøver - den 
praktiske del - den 26. og 27. sep
tember med reservedage den 2. og 
3. oktober. Ca. 20 elever skal til prø
ve. 

Punkt 7. Ungdom og joller: 
En jollesejler, der er i gang med at 
tage duelighedsbevis, har fået di
spensation i denne sæson til at have 
plads i havnen. Kim udpeger plad
sen. 
Der er lidt forvirring om registrerin
gen af kajakker. Nogle er registrere
de som slæbejoller og kan derfor 
ikke ligge på kajakpladsen, men har 
indtil videre fået lov. 
Kajakker skal betale almindelig 
pladsleje, men der er usikkerhed 
om, hvorvidt man kan have to ka
jakker og om, hvordan de skal be
tragtes. Lovudvalget arbejder med 
en tydelig formulering af reglerne 
på området. Det er Martin, der an
viser pladser til kajakkerne. 
August måned har været præget af 
for mange afbud fra ungdomstræ
nerne. Der er brug for flere kræfter 
til denne opgave. 
Flere medlemmer har spurgt om 
brugen af "Flyvefisken". Martin er 
tovholder på projektet. SSF's med
lemmer er automatisk medlemmer 
af foreningen "Fugl og Fisk" og kan 
bruge båden mod at betale for for
brug af brændstof. Ikkemedlemmer 
kan også leje båden, ligesom reste
rende pladser til en tur kan udbydes 
til andre. 
Båden kan ikke lånes/lejes uden 
skipper. Der er p.t. tre uddannede 
skippere. Hvis man ønsker at blive 
skipper, kan man henvende sig til 
redaktøren. Godkt.idelse gælder for 
et år ad gangen. 

Punkt 8. Kapsejlads: 
Også kapsejladsskuret er ved at væ
re indflytningsklart. 
I den kommende weekend afholdes 
Amager Cup. Lynetten og Kastrup 
er arrangører i år, men opfordrer 
SSF til at gå aktivt ind i sejladsen 
som tidligere. Der er p.t. 20 tilmeld
te både, også nogle fra SSF. 

Punkt 9. Motorbåde og Sikkerhed: 
Intet. 

Punkt 10. Bladet: 
Bestyrelsen har modtaget det nye 
lovudkast til gennemlæsning/ kor
rektur. Hvis ingen har kommenta
rer, kan udkastet lægges på hjem
mesiden. Leif er ved at udarbejde 
forsiden til den trykte version. 
Det haster med at få købt en ny 
printer/scanner/fotokopimaskine. 
Husk at meddele arrangementer. 
Generalforsamlingen den 25. okto
ber indkaldes nu. Forslag skal mod
tages senest den 27. september. 
Redaktøren har overtaget den dagli
ge drift af hjemmesiden og efterly
ser nyheder til både bladet og hjem
mesiden. Han vil også gerne orien
teres, hvis nogen opdager fejl eller 
mangler på hjemmesiden. Deadline 
for næste blad er 1. sept. 
Punkt 11. Evt.: Fritz har fået grønt 
lys til at rydde op på reolen i besty
relseslokalet. 
Til generalforsamlingen bør der fo
religge fotokopier af dagsordenen. 
De bestyrelsesmedlemmer, der er på 
valg, blev opfordret til at tilkendegi
ve om de ønsker genvalg. 
Svend Erik må gerne sætte nogle af 
sine fotos op i klubhuset til en be
gyndelse. 
Marc ville gerne vide, hvorfor de tre 
nye bompressenninger til skolebå-
dene ikke var købt hos foreningens 
sponsor og opfordrede til at man 
bruger sponsorerne. Han fik at vide, 
at man køber der, hvor man får det 
bedste tilbud. 

Mødet slut 21.20 
Referent A817 Bjørka Schandorff 
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Referat af 

ekstraordinært bestyrelsesmøde 
torsdag den 20. august 2009 

Emne: Restauranten 

bestyrelsesmøde 
mandag den 31. august 2009 

Tony og Flemming har haft møde 
med Sundby Sejlforenings advokat 
Bjarne Winther angående forpagte
rens ophør samt deres mundtlige 
modkrav overfor foreningen. 
Bjarne Winther har skriftligt anmo
det modpartens advokat om et mø
de hvor parterne inklusiv forenin
gens konsulentfirma Asnæs & 
Vangstrup kan deltage og gøre krav 
gældende. 

af 

Det blev besluttet, at indkalde til 
medlemsmøde den 10. september 
2009,hvor bestyrelsen vil orientere 
om forløbet med restauranten og få 
en ide om medlemmernes ønske 
om, hvordan restauranten skal dri
ves fremover. 
Bestyrelsens holdning er, at der skal 
søges en eller anden form for for-
pagterløsning, men at den tidligst 
kan igangsættes i starten af 2010. 

Indtil restaurationsforholdene er 
afklaret vil bestyrelsen udover det 
allerede igangsatte salg af forskelli
ge drikkevare, forsøge sig med lette
re madanretninger således, at Sund
by Sejlforening igen har en anven
delig restaurant dog under mindre 
forhold. 

Referent: Frits Meiniche 

Fraværende: Kim P. Andersen 
(afbud), Vagn Preisler 

Punkt 1. Protokol: 
Den 16. sept. er formanden indbudt 
af DIF/DSU til at holde foredrag i 
Vejle om den betydning Det mariti
me Ungdomshus har fået på arbej
det i SSF 

Punkt 2. Beretning: 
Der er modtaget flere skriftlige an
søgninger fra personer, der er inte
resserede i at forpagte restauranten. 
Bestyrelsen er enige om ikke at fore
tage sig noget i sagen før medlems
mødet den 10. september. 
Den 9. september holdes et møde 
med de seneste forpagtere og deres 
advokat og rådgiver. Inden da har 
formanden m.fl. holdt et møde med 
foreningens advokat vedrørende 
SSF's krav i sagen. 

Den midlertidige tilladelse til ud
skænkning i restauranten. Flem
ming er ved at afslutte det kursus, 
der kræves for at tilladelsen kan 
gives, og det forventes at tilladelsen 
udvides til at gælde til i hvert fald 
efter medlemsmødet. 
En diskussion i bestyrelsen afdæk
kede de enkeltes opfattelser m.h.t. 
prisfastsættelse og -differentiering 
samt kravene til en evt. forpagter/ 
restauratør. 
Åbningstiden i restauranten til p.t. 
at blive reduceret til 11-19 med luk
ket tirsdage. Dog er der åbent til 21 
på torsdage. Er der ingen kunder, 
kan der lukkes tidligere. De med
lemmer, der har givet tilsagn om at 
hjælpe til i restauranten, har allige
vel vist sig ikke at kunne. 
Standernedhalingen er den 17. okto
ber. Af hensyn til bestilling af mad 
udefra, skal tilmeldinger foreligge 

senest den 3. oktober klokken 09.00. 
Prisen på maden er sat til kr. 150. 
Foreningen har fået en henvendelse 
fra "Modstrøm", som ønsker at le
vere billigere strøm. Man har bedt 
om at få tilsendt materiale. 
Budgettet: Der er lige nu ingen 
egentlige problemer, men der skal 
handles med omhu. 

Punkt 3. Havn og plads: 
Det har vist sig at være et næsten 
uoverkommeligt arbejde at få styr 
på de både, der ligger ulovligt i hav
nen fordi de mangler navn, hjem-
stavnsoplysning, fendere og stander 
eller fordi de ikke er i sejldygtig 
stand. 
Det samme gælder "projektbådene" 
på land. Trods flere henvendelser 
fra udvalget sker der ingenting. 
Derfor vil der gennem havneudval
get blive sendt brev til de pågælden-
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Sundby Sejlforenings 
årlige havnerundfart 
Det sker lørdag den 24. oktober 

Hvert år omkring den tid hvor bådene er lige ved at komme på land og sejlbå
dene har afmonteret masterne, arrangeres en "sidste" sejltur, hvor også sejlbå
dene kan komme under broerne. Turen er fælles for sejlbåde uden mast og 
motorbåde. 

Tag familien med på en hyggelig fælles sejltur rundt i Københavns havn, der 
er noget nyt at se på hvert år. 

Har du ikke deltaget før, så prøv det i år, det er en festlig oplevelse for hele 
familien, når rigtig mange både fra SSF kommer sejlende i en stor flok. 

Vi mødes på Søndre Mole kl. 10, hvor vi får en lille en, ser hvordan vejret er 
og får den første orientering om ruten, stoppestederne og hvor vi tager hen og 
spiser frokost og drikker eftermiddagskaffe. 
Bagefter sejler vi i samlet flok fra SSF. 

Vi lægger til kaj og holder pause flere steder på turen, så husk at medbringe 
kaffe, kage og madkurv til besætningen. 

Alle både uden mast kan deltage 
(vi sejler også under nogle af broerne) 

£ H S V 

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 

V* 

•Ny 
i* 

• • 

\|C tV.; 

Hjemmesiden er opdateret 
Følg med og se nyhederne på 
www.sundby-sejlforening.dk 
Hjemmesiden er også for medlem
merne, brug den, så glæden af den 
kan gå begge veje 
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NYD DENNE UDSIGT 
Bad Gastein er 200 km skiløb, afterski, kasino, 

kurbade og en fantastisk natur oplevelse 

Luksus lejlighed, 6-(8)personer 
Ind. adgang til spa/wellness 
Østrigs bedste ski områder 
Kim 25 meter til skilift 
10 min. gang til centrum 
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Seniorerne arrangerer et 

Bankospil 
Søndag den 8. november 

kl. 1300 i klubhuset 

De sidste detaljer er ikke helt 
på plads endnu, men hold 
øje med opslagstavlerne og 
hjemmesiden 

Seniorerne på skovtur. 
Ja, så har vi den 2. september 
været på vores årlige skovtur, 
som i år gik til Stevns klint, 
hvor vi så Højrup Kirke samt 
et lille fiskerhus med souve
nirs, dernæst et lille museum. 
Efter en times tid gik Bustu
ren videre til Strøby Strand, 
til et pragtfuldt sted, der hed
der Udsigten, hvad man godt 
kan forstå, sådan som det lig
ger lige ud til Køge Bugt. 
Alle tiders menu var lagt for 
dagen, den mest tillavede fro
kost og en rar og venlig betje
ning, der var bestemt ingen 
som gik sultne fra bordet. 
Kl. 15. gik turen-så videre til 
Køge Sejlklub, hvor Vi nød 

Ib's veltillavede kaffe, som vi 
havde med hjemmefra i 8 sto
re thermokander, som Rita 
havde købt. Dejlig kage var 
der til kaffen. Mimi of Frank 
stødte og medbragte en dejlig 
hjemmebagt eventyrkage. De 
hele nød vi ude i det fri i so
len. 
Alle 37. medlemmer var enige 
om at det var en dejlig tur der 
var slut, der var glæde og til
fredshed over hele linien. 
Tak for turen, som var tilret
telagt af Mogens Fuglsang og 
Michael Ronild. 

På seniorernes vegne 
Vilna 

Vinduer - døre - foldedøre 
Kvalitet fra 

VELFAC& KPK 
DE LUXE - PELLA 

også opmaling & montering 

Tømrer & Snedker Flemming Wulff ApS 
Tømmerupvej 174, 2791 Dragør 

Tlf. 32940051 
Info@flemmingwulff.dk 
www.flemmingwulff.dk 
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Seniorerne 

Seniorerne fejrede 10 år. 
Den 8.7.2009 fejrede vi lo års 
samvær for Seniorerne i hu
set. Vi var 45 medlemmer 
som fik smørrebrød - og 
hvad der hører til en rigtig 
god dag, for alle medlemmer
ne, som var mødt op og gen
opfriskede minder fra de 10 
år som nu er gået. 

Vi har haft mange ture sam
men, d.v.s. skovture og jule
frokoster, alt i alt har der væ
ret mange hyggelige stunder 
som er forløbet over al for
ventning. 
Vi samles hver onsdag og den 
store samlingsdag er altid den 
sidste onsdag i måneden. Der 
er altid hænder nok til opryd
ning efter spisning, vi hjælpes 
altid ad. 

I de 10 år som nu er gået er vi 
blevet flyttet lidt rund. Vi 
startede i Greenhouse, i den 
bygning, hvor der nu er hav
nekontor. Senere flyttede vi 
ud på Nordre Mole i det hus, 
der dengang var ungdomshu
set. Da det nye ungdomshus 
skulle bygges blev hele hytten 
flyttet til den plads det har i 
dag og døbt om til Fritidshu
set. 
Lidt turbulente omrokeringer, 

men nu ser det ud til at vi kan 
få lov at blive hvor vi er. 
Mange øgenavne har både 
huset og seniorerne fået på 
bagen, en del ganske mor
somme og venlige, men des
værre også nogle mindre pæ
ne, men uanset hvad vi og 
huset måtte blive kaldt, er de 
rigtige benævnelser fritids
huset og seniorerne og vi er 
alle medlemmer i SSF og som 
har haft vores tid og stadig
væk har i SSF. 

Der er rigtig mange medlem
mer der besøger os i huset. 
Fra vinduet og terrassen for
an huset kan sidde og nyde 
det gode vejr og se ud over 
vores dejlige havn, hvem der 
sejler ud og hvem der kom
mer hjem. 

En stor tak skal lyde til alle 
dem, som har gjort et stort og 
veludført arbejde med huset, 
så det er i den gode stand, 
som det er i dag. 
En særlig tak skal lyde til vo
res Michael, som altid finder 
gode steder vi besøger på vo
res skovture. 

På seniorernes vegne 
Vilna. 

en sej 

Loppemarked i SSF 
lørdag den 10. oktober kl. 10 

Seniorerne i Sundby Sejlforening 
inviterer til loppemarked 

på terrassen foran klubhuset. 

Er det regn og storm rykker vi 
indenfor. 

Alle foreningens medlemmer er 
velkommen til at stille en stand op 

og ikke mindst købe 
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Standernedhaling 2009 
Lørdag den 17. oktober 

Forpagteren har forladt os, 
kokkene er væk og det øvrige 
personale ser vi heller ikke 
noget til, men sådanne små
ting skal ikke forhindre os gæ
ve Sundby sejlere i at afholde 
vore gode årlige standerned
haling med god mad, drikke 
og i festligt lag med musik og 
dans. 

Vi haler standeren kl. 1700 

SSF er vært ved en øl eller vand til de fremmødte medlemmer 

Vi spiser kl. 1800 

Menuen, tjaee... 
det ligger ikke helt fast, det bliver lidt af en overraskelse, vi ken
der den ikke endnu, men af hensyn til bestilling af maden udefra, 
bliver vi nød til at have din tilmelding senest den 3. oktober 

Prisen på maden er sat til kr. 150.-

Du kan købe billetter hos Charlie ved disken i restauranten. 



Er I klar til at redde liv til søs? 

Nyt projekt fra Beredskabsforbundet skal få sejlerne på 
kurser i førstehjælp, der er målrettet søsporten. 

Med støtte fra Torm Fonden og i samarbejde med Dansk Sejlunion vil Beredskabsforbundet fra septem
ber tilbyde alle landets sejlere et førstehjælpskursus. Kurset er målrettet fritidssejlere og bygger på de 
scenarier, som du kan komme ud for på søen. 

Hjælpen til søs kan være længe undervejs, og derfor er det vigtigt, at du kan yde førstehjælp, hvis 
ulykken sker. Ved livstruende ulykker er det afgørende, at hjælpen sættes ind inden for ganske få mi
nutter. Det er i det tidsrum, at du kan gøre forskellen mellem liv og død. 

Udover for eksempel at lære, hvordan helikopterassistance foregår samt yde basal genoplivning til 
druknede, så lærer du også mange ting, som du kan bruge i din hverdag. Det kan være alt fra behand
ling af generelle småskader til livreddende førstehjælp ved hjertestop. Du lærer blandt andet også at 
behandle forstuvninger, ætsninger, forgiftninger og forbrændinger. Så kurset give dig kompetencer, 
som du kan bruge, hvad enten du er til lands eller vands. 

Målrettet søsporten 
Pladsen i en båd er ofte trang. Så hvordan lægger du en person i aflåst sideleje? Hvordan udfører du 
førstehjælp, når der er høj sø? Hvad skal du gøre ved en drukneulykke? Spørgsmålene er mange, og du 
vil kunne få svar på dem på førstehjælpskurset. 

Få kurset til din klub 
- et kursus der er målrettet fritidssej
lere 

Varighed: 12 timer (undervisning kan 
ske alle ugens dage. Eksempelvis 2 x 
6 timer afholdt lørdag og søndag, eller 
4x3 timer afholdt på hverdagsafte
ner) 

Pris: 200,- kr. pr. kursist (der frem
sendes samlet faktura til sejlklubben, 
der så skal stå for 
indkrævning af kursusgebyr ved de 
enkelte kursister) 

Lokale: Sejlklubben skal stille under
visningslokale til rådighed 

Kursusstart: Kurserne afholdes fra den 1. september 2009 

Information: Læs mere på www.beredskab.dk/sos 

Hold: Der kan være 10-14 personer 
pr. hold. Sejlklubben kontakter Bered
skabsforbundet, 
når et hold er samlet 

Bevidstløs på dækket, og hvad så? 
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BUDFOR 2010.xls 

Sundby Sejlforening 

Budgetforslag 2010 

Januar April Juli Oktober Budget Regnskab Regnskab Budget 

mataegter. kvartal kvartal kvartal kvartal 2010 1.1-31.08-2009 2008 2009 

Kontingent 850.000 850.000 853.445 856.309 780.000 

Fast plads 900.000 900,000 875.397 823.517 900.000 

Vinterplads 120.000 _ . .. ! 120.000 40.572 112.816 79.000 

Indskud/vagt 30.000 50.000 80.000 60.000 220,000 178,585 228.250 150,000 

Skurleje m.v. 160.000 160,000 168.936 132,846 156.000 

Indtægter i alt 2.060.000 50.000 80.000 60.000 2.250.000 2.116.935 2.153.738 2.065.000 

Udgifter: 

Materialer m.v. 328.000 176.500 230.500 150.000 885.000 565.686 1 032.022 885.000 

Lønninger 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000 267.638 371.323 360.000 

Havn & plads i alt 428.000 276.500 330.500 250.000 1.285.000 833.324 1 403.345 1.245.000 

Klubhus 69.000 69.000 69.000 69.000 276.000 147.407 169.693 100.000 

Café Sundby Sejl 0 0 o 0 o 53.509 

Bladet 40.000 40.000 50.000 51.0001 181.000 92.646 180.193 200.000 

Fester 4.000 35.000 6.000 35.000 80.000 34.071 116.553 80.000 

Administration 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000 -79.259 -25.747 80.000 

Bestyrelse 8.000 8.000 8.000 10.000 34.000 3.008 14 763 34.000 

Sejlerskole 52.500 20.000 10.000 5.000 87.500 28.673 28.984 87,500 

Mora 5,000 0 0 0 5.000 4.073 7.940 5.000 

Juniorer 

Kapsejlads 

30.000 

4.500 

30.000 

5.000 

30.000 

13.500 

3.000 

30,000 

5.500 

120 000 

28,500 

44 440 

-445 

108.729 

13.880 

120,000 

28,500 

Motorbåde 1.000 2.000 

30.000 

13.500 

3.000 3.000 9.000 0 13.485 9.000 

Renter 1.000 1.000 1.000 1.000 4,000 -4.779 -3.064 16.000 

Udgifter i alt 663.000 506.500 541.000 479.500 2.190.000 1.156.668 2.028.754 2.005.000 

Periodens likviditet 1.397.000 -456.500 -461.000 -419.500 60.000 960.267 124 984 60.000 

Indtægter: 
Forudsætning: Kontingent og pladsleje uændret 

Udgifter: 
Forudsætning: Uændret løn og aktivitet i forhold til 2009 

BUDsam2009.xls 

SSF budgetsammenlig ning 

2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Indtægter Budget 1/1-31/8-09 Budget Realiseret Budget Realiseret Budget Realiseret Budget Realiseret Budget 
Kontingenter 850,0 853,0 780,0 990,3 870,0 1101,8 1170,0 809,1 655,0 686,3 655,0 
Pladsleje m.v. 1.400,0 1.264,0 1.285,0 1.163,5 1.000,0 1.263,4 1.000,0 1.186,8 983,5 1.049,5 905,0 
Medl. ydelser i alt 2.250,0 2.117,0 2.065,0 2.153,8 1.870,0 2.365,2 2.170,0 1.995,9 1.638,5 1.735,8 1.560,0 

Udvalg: 
Havn & Plads 1.285,0 833,0 1.245,0 1.403,3 1.169,5 1.210,0 1.364,5 1.059,6 919,0 1.282,1 900,0 
Klubhus 276,0 147,0 100,0 169,7 80,0 433,5 200,0 171,5 150,0 77,5 150,0 
Cafe Sundby Sejl 0,0 54,0 
Bladet 181,0 93,0 200,0 180,2 180,0 148,9 180,0 162,5 180,0 192,7 180,0 
Fester 80,0 34,0 80,0 116,6 60,0 70,6 60,0 54,8 60,0 54,7 49,0 
Administration 80,0 -79,0 80,0 -25,7 37,0 77,8 37,0 48,9 37,0 55,0 37,0 
Bestyrelse 34,0 3,0 34,0 14,8 34,0 24,8 34,0 7,4 34,0 20,5 31,0 
Renter 4,0 -5,0 16,0 -3,0 16,0 14,0 16,0| 15,4 16,0 15,2 4,0 
Sejlerskole 92,5 33,0 92,5 36,9 55,0 76,3 40,0 31,0 25,0 22,5 25,0 
Juniorer 120,0 44,0 120,0 108,7 140,0 119,3 140,0 84,3 120,0 77,9 90,0 
Kapsejlads 28,5 0,0 28,5 13,9 28,5 10,1 28,5 15,9 28,5 21,9 35,0 
Motorbåde 9,0 0,0 9,0 13,5 10,0 12,5 10,0 8,0 9,0 5,5 9,0 
Udvalg i alt 2.190,0 1.157,0 2.005,0 2.028,9 1.810,0 2.197,8 2.110,0 1.659,3 1.578,5 1.825,5 1.510,0 

Afdrag på gæld 0,0 120,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 50,0 
Resultat 60,0 960,0 60,0 4,9 0,0 107,4 0,0 276,6 0,0 -89,7 50,0 
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Generalforsamling 

Efterår 2009 

Søndag den 25. oktober 
kl. 900 

i klubhuset 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Protokol og beretning 
3. Budget 
4. Valg 
5. Lovændringsforslag 
6. Andre forslag 
7. Eventuelt 

Følgende er på valg: 

Formanden 
Tonny Pedersen 

Kapsejladschefen 
Marc Wain Pedersen 

Ungdoms- og jolleleder 
Martin Brydenfeldt 

2 havneudvalgsmedlemmer 
Flemming von Wowern 
Leif Henriksen 

Formanden for klubhus og bygninger 
Fritz Meiniche 

1 suppleant til bestyrelsen 
Bjarne A. Larsen 

Kasserer 
Britta Scharff 

1 kasserersuppleant 
Lillian Green Jensen 

Forslag til generalforsamlingen 

Punkt 6, andre forslag 

Forslag 1. 
Ordensreglement for pladsen. 
§1 foreslås ændret 

Efter de to første linier tilføjes: 
I de tilfælde hvor der benyttes sær
lige låse, som ikke kan åbnes med 
den almindelige medlemsnøgle, 
skal disse låse være fjernet i perio
den 1. april til 31. oktober. 

Begrundelse: 
Det er netop i oktober og især i april 
medlemmerne arbejder med bådene. 
Derfor vil det være en klar lettelse for 
medlemmerne, når de skal bære grej 
ind, at dette kan ske så tæt på båd og/ 
eller skur som muligt. Herved kan 
man sikkert også spare en del kørsel på 
pladsen netop i den periode, hvor det 
meste malerarbejde foregår 

Kent Nielsen 
Medlem A 124 

Forslag 2. 
Ordensreglement for havnen § 21 
Ingen fartøjer må henligge i havnen i tiden fra 15. december til 15. marts 
uden bestyrelsens tilladelse. 
Tilladelse gives efter havneudvalgets anvisning og kun efter skriftlig, be
grundet 
anmodning. 
Undtagelsesvis kan det tillades i vinterperioden, at medlemmer har yderlige
re ét fartøj henliggende i havnen på samme betingelser som vinteroplæggere. 

ændres til: 
Såfremt en bådejer med fast plads ikke ønsker at benytte sin vinterplads på 
land, skal dette meddeles bestyrelsen senes 1. oktober. 
Ved undladelse heraf vil der, udover almindelig pladsleje, blive opkrævet 
ekstra pladsleje for pladsen på land. 
Undtagelsesvis kan det tillades i vinterperioden, at medlemmer har yderlige
re ét fartøj henliggende i havnen på samme betingelser som vinteroplæggere. 

Og hvorfor nu det? 
For bådejere med "fast plads" bliver der automatisk disponeret over en vinterplads 
på land. Bådejeren betalerfor én plads til båden hele året, i vandet om sommeren og 
på land om vinteren. 
En hel del bådejere ønsker at blive i vandet vinteren over og det skal selvfølgelig med
deles bestyrelsen på samme måde, som når bådejeren ikke kommer i vandet om som
meren. 
Den plads på land, der derved bliver fri, kan med fordel for foreningen og medlem
merne lejes ud til en vinteroplægger. 
Ved at SSF nu har mulighed for at udleje alle ubrugte pladser på land om vinteren, 
er det selvfølgelig vigtigt at udnytte denne mulighed for indtjening fuldt ud. 
Der bliver flere og flere forespørgsler om plads på land om vinteren, så mange, at det 
nu overvejes at lave en venteliste på samme måde som med lånepladserne i havnen, 
derfor er det nødvendigt at vide hvor mange pladser, der er ledige. 
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Artiklen er lånt fra Miljø Danmark 03.09 og skrevet af Berit Viuf 

vet undersøgt siden 1994. Men brug og 

håndtering af søkort skønnes at være 

anderledes i dag. KMS foretog derfor en 

kvantitativ undersøgelse blandt fritids-

sejlere i marts måned for at spore sig 

ind på, hvordan brugen af søkort foregår 

anno 2009. Og det gav både glædelige og 

foruroligende oplysninger. 

- Den gode nyhed er, at langt største

parten af de fritidssejlere, der deltog i 

undersøgelsen, har forståelse for, at op

datering af søkortene har betydning for 

egen sikkerhed. Problemet er, at der er 

en stor gruppe, der alligevel ikke hand

ler i praksis, fortæller Stig Gelslev, spe-

cialrådgiver i KMS. 

Digitale søkort vinder frem 
Tre ud af fire fritidssejlere har anskaffet 

sig privatfremstillede digitale søkort til 

brug i kortplottere. De er praktiske på en 

lang række områder, fordi kortplotteren 

kan tilsluttes andre hjælpemidler som 

for eksempel GPS og radar. Dermed kan 

besætningen få en god status på, hvor 

skibet præcis befinder sig, og hvilken 

kurs der skal følges. 

Problemet er igen opdateringen: Hvor 

man med et papirsøkort i hånden selv 

kan notere vigtige rettelser, kan 

man normalt ikke selv tilføre 

rettelser på de privatfrem

stillede digitale søkort. 

Her er man henvist til at 

købe en opdateret ud

gave en eller to gange 

årligt. Det er muligt 

at abonnere på officielle vektoriserede 

søkort med ugentlige rettelser. Disse tje

nester er dog i dag målrettet professio

nelt brug og vil være en stor udgift for 

de fleste fritidssejlere. 

Digitalt grej er også følsomt hvad an

går skumsprøjt og strømsvigt, hvilket 

er omstændigheder enhver fritidssejler 

kender til. Derfor er det problematisk, 

hvis man benytter de privatfremstillede 

digitale søkort som sit primære redskab 

til navigationen til søs og kun har gam

le ikke-opdaterede papirsøkort med om 

bord (eller endnu værre - slet intet). 

En anden problemstilling ved de 

privatfremstillede digitale søkort er, at 

præcisionen ikke kan tages for givet. 

Godt nok baserer de fleste sig på data 

fra KMS, men de er stadig uautoriserede 

i den forstand, at de private producen

ter som standard fralægger sig ethvert 

ansvar, hvis sejleren alligevel skulle 

støde på grund. 

På den baggrund kan det være proble

matisk, at over halvdelen af de sejlere, 

der benytter privatfremstillede digitale 

søkort, har fuld tillid til, at de digitale 

Papirsøkort 
Fordele: 

Giver et godt overblik over området. Ret

telser kan nemt tilføjes i hånden efter an

visningerne i publikationen Søkortrettelser og 

oversigten over rettelserne kort for kort på KMS' 

hjemmeside. 

søkort kan erstatte søkort af papir som 

den primære kilde. Især når en tredje

del sejler efter digitale søkort, som er 

mindst tre år gamle. 

Foreløbigt tyder det dog på, at de 

digitale produkter er så praktiske at 

anvende i sejladsplanlægning og over

vågning af sejladsen, at de er kommet 

for at blive. Og KMS vil gerne følge med 

udviklingen. 

- Lige nu og her ønsker vi at signale

re, at søkort på papir bør være fritidssej-

lernes primære værktøj, og det privat

fremstillede digitale søkort kan være et 

supplement til dette. Men på sigt kan 

vi måske arbejde hen imod at etablere 

en officiel elektronisk søkorttjeneste i 

KMS, der er målrettet fritidssejlerne. 

Eller yde en service der giver fritids

sejlere mulighed for at købe et opda

teret papirsøkort i form af en print on 

demand-tjeneste over lige præcis det 

område, de har behov for, med alle de 

relevante opdateringer indarbejdet, for

tæller Stig Gelslev. 

I første omgang er planen en kam

pagne målrettet fritidssejlere i efteråret, 

der kan øge fokus på vigtigheden af at 

anvende officielle opdaterede søkort. 

Om kampagnen er noget, der skal følges 

op med forslag til konkret lovgivning, 

der pålægger fritidssejlere at leve op til 

visse krav, hvad angår søkort om bord, 

er endnu uvist. I øjeblikket er der ingen 

officielle krav om anskaffelse af søkort 

på fritidsområdet. 

Ulemper: 

Kan være upraktiske på grund af 

deres store formater. 

Digitale 
søkort 

Fordele: 

Bekvemme, fordi det er muligt at tilslutte hjæl

peprogrammer, når der skal planlægges rute. Nemt 

at følge med og korrigere under sejladsen. 

Ulemper 

Kan ikke opdateres manuelt, da mar almindeligvis 

må købe et opdateret datakort som erstatning. 

Størstedelen af de private digitale søkort tilby

des kun opdateret halvårligt eller årligt. 

Officiel le og 

uoff iciel le kort 

K(V\S udgiver 63 officielle kort over danske farvande. Den 

vejledende udsalgspris er kr. 153,- stykket inklusive moms. 

De privatfremstillede digitale søkort baserer sig bl.a. på oplysnin

ger, der er afledt fra KMS søkortprodukter og kan have den fordel, 

at de har mindre udsnit eller andre praktiske detaljer. 

Til gengæld fralægger alle private udbydere sig ethvert ansvar for 

fejl og mangler og henviser til anvendelsen af officielle søkort fra 

KMS som det primære navigationsmiddel. 
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I SØKORT I I 

med sø£-0 

Næsten alle 

fritidssejlere 

benytter søkort, 

og mange bruger 

primært digitale kort. Men 

omkring en fjerdedel opdaterer aldrig. Det kan 

have konsekvenser for sikkerheden til søs. Det 

er nogle af konklusionerne på en undersøgelse 

foretaget af Kort & Matrikelstyrelsen. 

I sin tid var fritidssejleres fornemste 

redskaber passer og kurslineal, når ru

ten skulle lægges til den årlige sommer

sejlads. Det officielle søkort fra Kort & 

Matrikelstyrelsen (KMS) var skippers 

standardværktøj med en anbefaling om 

altid at være med om bord. Sådan er det 

stadig i dag. Men selve håndteringen af 

søkortene har ændret sig. Blandt andet 

som resultat af den digitalisering, som 

også har nået søens folk. Mange bruger 

i dag digitale søkort som deres primære 

redskab både i planlægningen og under 

sejladsen. 

Opdater dit søkort 
Et søkort oplyser bl.a. om havdybder, 

vrag og skær samt flydende og fast af

mærkning som stager, tønder og fyr. Det 

udgør en vigtig viden for bådens besæt
ning om, hvilken rute de skal følge for 

at føre skibet sikkert frem til bestem

melsesstedet. Det er derfor af stor be

tydning, at kortene er opdaterede med 

hensyn til forandringer i dybdeforhold 

og ændringer af afmærkningerne. 

Ændringer i de danske farvande sker 

løbende, og KMS udsender ugentligt 

rettelser til søkortene ud fra de indbe

retninger, de får fra blandt andet andre 

offentlige myndigheder og havnemyn

digheder. Det sker i form af publika

tionen Søkortrettelser, der udsendes 

ugentligt. 

Hvorvidt fritidssejlerne benytter sig 

af søkort og opdateringer er ikke ble-



Flere ting på hjertet 

Klummen her giver mig mulighed 
for at sige min mening om mange 
ting, samt ikke mindst kaste spørgs
mål ud til medlemmerne og denne 
gang er ingen undtagelse. 

Min første mening i denne klumme 
går direkte til de bådejere, som ved 
deres adfærd tydeligt viser, at de 
ikke behøver at indrette sig under 
de love og reglementer vi i fælles
skab har vedtaget på foreningens 
generalforsamlinger. Jeg vil til den 
gruppe medlemmer komme med en 
kraftig opfordring til at læse for
eningens love og reglementer, sær
ligt det afsnit der omhandler havn 
og plads og få rettet lidt op på tinge
ne. 
Jeg vil arbejde på, at der i det nye år 
bliver gjort en indsats for at rette op 
de uregelmæssigheder der efterhån
den er alt for mange af i havnen og 
på pladsen. Som nogle eksempler 
kan nævnes manglende affendring, 
uforsvarlig fortøjning, manglende 
navn og hjemstavnshavn på båden 
og så ville det også være rart hvis 
alle fulgte reglen om at føre forenin
gens stander, det er jo ikke store 
krav til det enkelte medlem. 

Sammen med en masse sejlere fra 
hele landet deltog jeg i et debatmø
de i Odense med Dansk Sejlunion. 
Et møde som mange af jer sikkert 
har fulgt med i gennem diverse 
hjemmesider, samt ikke mindst i 
pressen. 
Et af hovedemnerne var den kritik , 
der kom fra vore guldvindere i 49er-
ne, som på mødet afstedkom en 
storm af kritik af unionens repræ
sentanter og ansatte. Her var der 
rigtig mange, som skrev under på 
deres kritik for at understrege at de 
mente det alvorligt. 

Der skal ikke herske tvivl om, at der 
efter mødet bliver snakket hel del 
om forslag til forandringer i unio
nen og måske er det på tide at føre 
ideerne helt igennem. 
Der er flere måder at gøre fornyel
sen på, f.eks. at der i fremtiden skal 
være direkte valg til alle bestyrelses
posterne i DS, så kan vi vælge dem 
der stiller op og håbe på at de er 
bedre eller vi kan konkret opdele 
områderne i bestyrelsen ud fra ung
dom, elite, bredde, økonomi, danske 
bådejere og alle andre udvalg der 
måtte være, og vælge kandidaterne 
direkte til de forskellige udvalg. 
Vi skal også tænke på det med fri
villigheden, det er stadig ubetalt 
arbejde og der er grænser for hvor 
meget kan man forlange, der er også 
den mulighed at gøre det til betalt 
arbejde. 
Der er mange spørgsmål at besvare 
og hvordan den endelige løsning 
skal være må der nu arbejdes meget 
kraftigt på. 

Jeg sidder selv tilbage i den reste
rende del af bestyrelsen i østersø
kredsen, som i dag hører til i en re
gion, hvor også KDY er hjemmehø
rende. 
Vi har valgt en repræsentant i vores 
region, men problemet er, at kontak
ten til den valgte repræsentant er alt 
alt for lille. 
Det fremgik af mødet i Odense at 
Sundkredsen har samme problem. 

Der er ingen tvivl om at bestyrelsen 
i DS, har lært af alle de fejl, der er 
begået, men om viljen til at forandre 
også er tilstede, er en helt anden 
sag. 
Husk på, at du ved dit medlemskab 
også er med til at bestemme hvad 
der skal ske i DS fremtiden. 

Min egen mening er klar, arbejdet i 
DS bestyrelsen kan gøres meget 
bedre, der er for mange medløbere, 
for få der tegner unionen, så lad os 
bare få direkte valg, det kan ikke 
skade. 

Tilbage til SSF. Næste punkt er det 
fantastiske fremmøde, der var til 
vores medlemsmøde, tusind tak for 
det, det er en fornøjelse at se så 
mange, næsten flere end til en gene
ralforsamling, men det viser at når 
der er noget vi brænder for så mø
der vi op. 

På mødet fik vi i bestyrelsen det vi 
ønskede, en klar indikation af hvad 
medlemmerne ønsker i forhold til 
ny forpagter, og dette arbejde er nu 
allerede i gang. 
Jeg takker for opbakningen til at 
forsøge at skaffe nogle af vore pen
ge tilbage fra tidligere forpagtere, og 
lover at vi gør alt hvad der står i 
vores magt for det. 

Til sidst mød op til standernedha-
ling den 17. oktober kl. 1700 ved 
standeren. 
klubben giver en lille en, meld dig 
til festen om aftenen, nyd maden og 
et band for fuld musik hele aftenen, 
det bliver SUPER. 

På gensyn den 17. oktober til stan-
dernedhaling 

kl. 17 ved standeren 

God vind 

Tonny 
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Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 

Tilsluttet: 
Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion 

Kontoret er åbent torsdag kl. 1900 - 2030. 
I kontortiden træffes: formand, kasserer og havneudvalg 

Foreningens telefoner: 
Kontor & vagtlokale 32 59 35 80 
Telefax 32 59 35 60 
Restaurationen 32 59 41 30 

Amagerbanken 5203 2001750 
Postgirokonto: 7 05 65 16 
Havnekontoret 32 58 14 24 
Åbent: man. - ons. kl. 12 -13 & tor. kl. 16-17 

Foreningens e-mail adresse: ssf@sundby-sejlforening.dk 
SSF's hjemmesidewww.sundby-sejlforening.dk 

Foreningens bestyrelse: 

I AJ. 

Formand: 
Tonny Pedersen 27 24 00 67 
E-mail wain.fam@mail.dk 

Næstformand & Havneudvalg: 
Flemming von Wowern. 
Telefon 0046 7 34 39 98 41 
E-mail...flemming@vonwowem.com 

Havneudvalg: 
Lars Fure 29-88-84-12 
E-mail Ifure@lfure.com 

Havneudvalg: 
Leif Henriksen 20 25 19 38 
E-mail sofus@voldgaarden.dk 

Ungdoms- og jolleleder: 
Martin Brydenfelt 50 54 26 36 
E-mail ssf.ungdom@gmail.com 

Klubhusrepræsentant: 
Fritz Meiniche 20 48 25 56 
E-
mail....f.meiniche@webspeed.dk 

Foreningens faste udvalg: 

Målere: 
Jan Simonsen 32 97 62 53 
Karl K. Thorup 40 33 23 48 

Kasserer: 
Britta Scharff 3258 7336 mobil 2181 8094 
E-mail: britt@teamscharff.dk 

Webmaster: 
Martin Bregnhøj 
E-mail martin@bongobeat.dk 

O 

Sekretær: 
Svend Erik Sokkelund.32 57 04 83 
E-mail foto@sokkeiund.net 

Skolechef: 
Jan Lauridsen 29 28 72 25 
E-mail Iauda@pc.dk 

Kapsejladschef: 
Marc Wain Pedersen..27 33 22 30 
E-mail....marc_wain@hotmail.com 

Festudvalg: 
Vagn Preisler.. .28 74 46 58 

Motorbåds, -sikkerheds
repræsentant & vagtchef: 
Kim P. Andersen 32 59 62 23 

— Ring senest kl. 20°° — 
E-mail..messinavej@webspeed.dk 

Redaktion: 
Poul Christensen 20 32 02 38 
E-mail chiep@pc.dk 

Bladets ekspedition: 
Lillian Green Jensen 32 50 63 65 
E-mail green.jensen@mail.dk 

Udgiver: Sundby Sejlforening 
T ryk: Lavpristrykkeriet 
Oplag: 1.200 

Kontingenter og priser 
Gæstepladser 
For både (Incl. miljøafgift) 

Under 8 m kr. 100,-
Over 8 m kr. 120,-
Medlemmer uden plads V2 pris 
Frihavnsordning kr. 30,- (Miljøafgift) 

Indmeldelsesgebyr (indskud) 
Aktive 1.000 kr. 

Passive ..125 kr. 

Juniorer ..125 kr. 

Kontingent helårligt 
Aktive ..900 kr. 

Passive ..500 kr. 

Juniorer ..400 kr. 

Mini juniorer ..172 kr. 

Reduktion i kontingent for pensionister og 

reduktion i kontingent ved mere end 2 juni

ormedlemmer i henhold til foreningens love. 

Pladsleje pr. m2 

(Bådens længde x bredde, minimum 3 m2) 

Helårsplads ..180 kr. 

Vinterplads, 1/11 - 30/4 ....90 kr. 

Låneplads, 1/5 - 31/10 ....90 kr. 

Slæbejolle i forb. m. fast plads 300 kr. 

Skurleje helårligt 
Enkeltskur ..360 kr. 

Dobbeltskur ..720 kr. 

Jolleskur, selvejet ..270 kr. 

Jolleskur, SSF-ejet 360 kr. 

Andre gebyrer 
Ny plads (Pælepenge) 1000 kr. 

Ansvarsforsikring for båd ..200 kr. 

Gebyr for ikke-gået vagt ..500 kr. 

Gebyr for ikke-mærket fartøj ..500 kr. 

Gebyr for rykker v/for sen betaling. 100 kr. 

Elforbrug i henhold til foreningens love. 

Haver m.v. efter aftale. 

Forsidebilledet: 
Kajakkerne forbereder en øvelses-
dag på plænen foran huset. 

Annoncepriser 
1 side kr. 1800,-
Mindre annoncer 
kr. 3,75 pr. cm2 + kr. 50,-
ved spaltebredder på 5,8—12,3—18,8 cm 
Ved tegning for 1 år gives 10 % rabat 

Alle priser er ex. moms 

Annoncematerialet skal afleveres som færdig 
reproducerbar fil 

2 





Returneres ved varig adresseændring 
Afsender PO$T) 
Sundby Sejlforening 
Amager Strandvej 15 D D 
DK 2300 København S 

DANMARK 

Foto: Poul Sørensen 



Yachtskipperuddannelse i SSF 

Det er i.h.t. lov om søfarende obligatorisk at have et sønæringsbevis (fører
bevis )for at kunne føre et fritidsfar tøj på 15 m og derover. 
Et sønæringsbevis som yachtskipper giver ret til at føre et fritidsfartøj på op
til 24 m. 
Yachtskipperkursernes indhold er baseret på krav fra Søfartsstyrelsen ( stu
diehåndbog ) og uddannelsen fokuserer på sikkerhed og planlægning. 
Kurserne som afholdes i regi af SSF i Det Maritime Ungdomshus er planlagt 
som koncentrerede kurser med mødegang hver 2. Uge og fjernundervisning 
i "friugerne". 
På mødeaftener gennemgås pensum og løsning af hjemmeopgaver. Hver 
deltager skal gennemføre dels mindre hjemmeopgave og herudover et sam
let projekt som beskriver planlægningen og gennemførelsen af et længere 
sejladsforløb. 
Fjernundervisningen består i at deltagerne tilsendes opgaver og efterfølgen
de løsninger på disse samt stikord og skitser som forklarer og uddyber pen
sum. Desuden guides deltager igennem sit individuelle projekt, alt via ved
hæftede filer i E-mail. 

Kurser i efteråret og vinter 2009-2010 
Yachtskipper af 1. Grad 
25 mødeaftener (tirsdage ) kl. 20.00 - 2145 og 25 fjernundervisningssessioner 

kr. 2950,- Første mødeaften d. 6. oktober 2009 

Yachtskipper af 3. Grad 
15 mødeaftener (tirsdage ) kl. 18.00 - 1945 og 15 fjernundervisningssessioner 

kr. 2200,- Første mødeaften d. 6. oktober 2009 

Kursuspriserne er excl. Materialer (lærebøger-rekvisitter m.m.) 
Kontakt underviser på gertc@kabel:mail.dk og rekvirer Søfartsstyrelsens 
studiehåndbog og kom med spørgsmål til kurserne eller undervisningen. 

Navigation 
teoretisk del 

Onsdage kl. 19 - ca. 2130 

Tilmelding og kursusstart: 
onsdag den 30. september 

kl. 1900 i ungdomshuset 

Se opslagstavlen i mellemgangen 
ved siden af kontoret. 

Kurset gennemgår det pensum der 
skal bruges for at bestå 

Duelighedsprøve for lystsejlere 
teoretisk del 

og afslutter med eksamen 
ca. 1. april. 

Pris kr. 700.- ecxl. materialer og 
eksamensgebyr. 

I kursusforløbet 
kommer et 
tilbud om et 
søsikkerhedskursus" 
hos Falck. 

Underviser: 
Poul Christensen 1 

Gert Christensen 
Underviser Yachtskipperkurser 

Sundby Sejlforening 
ønsker følgende ny medlemmer Finn Bjellekjær Olsson Thomas Stenlund Valsted 
velkommen: Øresund Parkvej 4 st. tv. 2300 S. Grønjordsvej 382 D, 2300 S 
Thomas Stenlund Valsted Morten Ærø Rasmus Gravesen 
Grønjordsvej 382 D, 2300 S Peder Hvitfeldts Stræde 10,1173 K. Italiensvej 70, 2300 S 
Rasmus Gravesen Frederik Gasbjerg Julie Heger 
Italiens vej 70, 2300 S Sundby Parkvej 9,4 tv. 2300 S Wibrandtsvej 86, 2300 S 
Julie Heger Lars Dybro Frederiksen Britta Elling 
Wibrandtsvej 86, 2300 S Søndre Fasanvej 29, 3 th, ,2000 F Englandsvej 6 I, 2300 S 
Britta Elling Asmus Tørsleff, Lis Carla Svendborg 
Englandsvej 6 I, 2300 S Japanvej 11, 2300 S Øresundsvej 138 Y, 2300 S. 
Lis Carla Svendborg Stig Bilde Anton Svane 
Øresundsvej 138 Y, 2300 S Neapelvej 10, 2300 S. Svinget 5, 2300 S 
Anton Svane Mette Pless Finn Bjellekjær Olsson 
Svinget 5, 2300 S Neapelvej 10, 2300 S. Øresund Parkvej 4 st. tv. 2300 S. 
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hjem til Sundby efter en begivenhedsrig sejltur "Møn 
rundt 1969" hvor Gerty II, i den lette luft havde vist nog
le helt formidable egenskaber, som gav stor glæde og 
lyst til at forsætte med projekt 'Glasfiber Kragejolle'. 
Jeg havde støbt forme efter min Gerty af træ, der var en 
velsejlende og velbevaret båd, fra det forrige århundre
de, med alle fortidens aner bygget ind i sig, og da den 
var en god turbåd og i kapsejladser gjorde det godt, hav
de den overlevet i mere end hundrede år. Og blev så til 
det, der her er beskrevet. 

ren selv prøve at finde frem til 

Historie - kilde, maritim kultur: Ejner Olufsen: Hvide 

Sejl 
Historie - kilde, krake - kraka: Saxo Grammaticus. 

Med venlig hilsen... 
Henning Andersen... 
Kraken'GERTY VII',SSF... 

Vinden var blevet frisk og det gik stærkt hjemad. Vi var 
trætte (meget lidt søvn den sidste nat) men også glade, 
fordi alt var gået godt, ingen skader på båd eller besæt
ning og vi havde sejlet os til en præmie. Men da vi her på 
hjemturen ville fejre og ønske hinanden tillykke med det 
gode resultat, knappede min yngste gast tre øller op med 
Gertys forkromede spilhåndtag og i stedet for kapslerne, 
kastede han spilhåndtaget ud i søen ! Det var natur
ligvis ærgeligt. 

Men det blev så det offer til Guderne som ikke må glem
mes. 
(det var godt de selv huskede os på det) 
"For de havde været med os og alting var gået godt". 

Det var en af de første sejladser, i den første nye Gerty. 
Mange er fulgt efter, tiden er gået med at bygge, sejle og 
opleve en hel del af denne sejlerverden i mine dejlige 
kragejoller, der igennem mere end fyrre år har givet mig 
så meget sejlerglæde, at jeg her fik lyst til at berette lidt 
af den historie som vi alle sejler i. Men jeg har også haft 
så travlt, med mine 'sejler projekter', at jeg ikke har kun
ne samle det sammen og berette før nu. Tiden går jo 
stærkt, men hvad gør det... 
Når tiden og livet for en sejler, 'kun kan måles i sejlture' 
Og det er jo det, vi vil...: Vi vil Sejle. Men det er også 
arveligt... Fra hvem mon...? Og glem så aldrig: "A Mans 
Boat is his Kingdom." 
Hvilket måske også skinner lidt igennem i denne beret
ning. 
Men sådan har det været, lige fra manden med den før
ste Ege. Sådan er det, og vil altid være, lige meget hvor
dan både vil udvikle sig i fremtiden. 
Men det er, og måske især for en sejler i en gammel sø-
fartsnation, et gode at kende sin fortid... For bedre at for
stå sin nutid... Og måske der igennem få en vision om alt 
det som ligger foran os. 

Med tak, fordi I fulgte med mig så langt som fra stenal
der egen over vikingesnekker til 
glasfiber kragejollen og dens søstre. Et spænd på mere 
end syvtusinde år. Der er hændt meget, og løbet meget 
vand igennem Øresund i den tid. Men herom måske, lidt 
mere fra Gertys logbog en anden gang. 
I beretningen er indlagt en lille gåde. Som i et ordspil har 
forandret sig igennem tiderne. Men det vil jeg lade læse

PS. 
Mens, vi havde været oppe i Sejlklubben Sundets klub
hus søndag formiddag for at høre på og se resultatlister
ne, var vinden frisket op fra nordvest. Der var langt me
re vind end under sejladsen, så det gik stærkt hjemad til 
Sundby. Gerty II livede op og hendes klinker klukkede 
lystigt og frydefuldt da hun strakte ud i søen, som efter 
en lang tiltrængt søvn. Hun fortalte os at sådan her kun
ne hun lide det. Hvilket hun også viste senere i septem
ber ved Kbh. Sejlunions 'Hven Rundt' kapsejlads, hvor 
vindstyrken blev målt op til atten m/sek., "med en me
get flot sejltid og præmietid" som den tredje bedste af 80 
både. Hvoraf flere måtte udgå. En første præmie og stor 
forundring: 
"For hun var jo kun en Kragejolle". Der var et og andet, 
der var svært at forstå for dem, 
der ikke kendte hendes historie... 

Ithaka, Grækenland 

18 



Det er naturligvis vigtigt at kende historien for at se og 
glæde sig over disse former, samt mange andre ting i 
vores maritime årv. Men kan man forstå det, er der me
get, en sejler kan berige sin sjæl og ånd med og som mere 
end rigeligt kan stå mål med et moderne galleri. 
Da vores traditionelle både ofte er riggede med spryd 
eller gaffelsejl, er det et smukt tegn og et pust fra vores 
fortid, som giver et stik i hjertet på de fleste bådfolk og 
som det er sagt når de ses, virker dette syn helt 
'Drachmannsk' så denne kunstart må aldrig forsvinde 
fra vores farvande. På denne måde må vi betale gælden 
tilbage for det vi fik af 'dem' ved at holde, bevare og ved 
at sejle i vores sunde og bælter med arven efter dem, 
som "Vi har gjort det i mere end tusinde år". 

Da fyrskibet var rundet, kom der en let brise og vi be
gyndte at se os om efter andre både' og måske især vores 
konkurrenter. Til vores skuffelse var vi alene på det 
blanke hav, kun langt inde under Møn så vi nogle sejl og 
de så ud til at have mere vind end os. Det trykkede stem
ningen lidt. Men da vejret var fint cg jeg følte Gerty hav
de god fart igennem vandet, trimmede vi båd og sejl, 
nød det flotte hav og solen. Badebukserne kom frem og 
vi morede os med at pøse hinanden til på fordækket. 
Vi indså, at vi var langt tilbage på banen og kun kunne 
sejle så godt som det var muligt og ellers nyde sejladsen 
og det gode vejr. 
Vi nærmede os klinten som blev tydelig og smuk i for
middagssolen. Der havde været mere luft under Møn
kysten, så bådene vi havde set, var nu forsvundet. 
Vi kunne holde det vestlige af klinten op og sejlede ind 
under Møn i den store bugt der slutter ved Grønsund. 
Her skrånede ned mod vandet eftersommerens høstede 
marker og i formiddagssolen lyste de som gyldne tæp
per. Vi sejlede næsten helt ind på stranden, gik over stag 
og kunne nu holde ind over bugten i den svage vind, 2-3 
m/sek. fra vest, så vi kunne holde Grønsund op. 
Da vi havde klinten godt agter og markerne var fladet 
ud, kunne vi se ind over den lave sydlige side af Møn. 
Der så vi til vores forundring, toppen af en mængde hvi
de sejl inde i Bøgestrømmen. Hvad kunne det være, var 
det kapsejladsens hovedfeld...? Op på ruftaget, op på 
tæerne, kikkerten... 

Det var på en måde dejligt at se sejl igen, men vores fø
lelse af at være hægtet helt af, var ikke rar og håbet om at 
komme hjem med et godt resultat syntes at være tabt, 
selv om Gerty sejlede godt til i den lette luft. Det var før
ste gang vi så hovedfeldet efter starten i Svanemøllebug
ten og i Øresund i går aftes og endnu var der langt til 
Grønsund som vi skulle igennem for at nå ud i Bø
gestrømmen. Men nu var der kommet luft, 3-4 m/ sek. 
og det gik stærkt frem mod Grønsund, vi rundede ko
sten, spids-vind ned igennem Grønsundet. Ind over 
Bogø kunne vi stadigvæk se toppene af sejl på bådene i 
feltet, som åbenbart lå i vindstille, vi havde god fart i 
Gerty og vores forhåbninger steg, da vi indhentede nogle 
af de bagerste både i sejladsen. Da vi gik under Møn

broen ved Kalvehave, lå Møn Rundt feltet foran os, helt 
stille og ventede på os i den flotte sensommer solskinsef-
termiddag. 

Det var næsten som et Æventyr. Og lå der ikke også de 
skønneste gyldenbrune havfruer på bådenes agterdæk 
og solede sig? ja,men... ja,men... Her kommer vi... 
Det var et drømmesyn, havde vi fået solstik i den lange 
varme solskindsdag ?.... Gerty forsatte med samme roli
ge fart frem mod feltet og hendes klinker, klukkede og 
lo.... Vi sad tavse i spænding og begejstring...og glædede 
os over at være med igen. 
Gerty sejlede formidabelt i den lette luft på det stille 
vand og forsatte op i feltet, hvor vi sejlede flere af kon
kurrenterne op som råbte: "stop motoren!" Det her var 
utroligt og så spændene at jeg ikke kunne sidde stille. 
Vinden var stadigvæk meget svag, men nu fra nordvest, 
så vores genua stod med lidt slæk og gjorde sit allerbed
ste og holdt os i fart. Feltet havde svært ved at komme 
igang. De lå helt stille, med slappe sejl og dækkede hin
anden, og det var som deres jernkøle blev holdt fast af en 
stor magnet i havbunden. Vi holdt os på kanten og lidt 
uden for renderne fordi Gerty ikke stikker så dybt og 
havde i den lette luft lidt mere fri vind i sejlene. 
Jeg gik på fordækket og klappede vores dejlige store ge
nua (og så' måske også lidt stolt ud) og vi forsatte med at 
indhente ud igennem Firekosteløbet og havde sejlet os 
godt frem, da vi passerede Soldaterne og lagde kursen 
ud i den lange smalle rende og videre ud over bugterne. 
Der kom nu mere vind, og vi blev indhentet af mange 
store både som kom brusende med stor fart, men kon
kurrenterne så vi ikke. Natten i bugterne var med svage 
skiftende vinde, hvor vi sejlede med flere sejlskift mel
lem genua og spiler. Ved 13 tiden passerede vi tæt under 
land, Helgoland og SSF 
for at undgå strømmen som nu var stærkt sydgående. Vi 
skottede ind i vores sejlklub, for måske stod der nogen 
på molerne inde i havnen og så vores gode position på 
den sidste del af sejladsen mod mållinien i Svanemølle
bugten. Det håbede vi. 
Det blev en af de mange dejlige og spændene sejladser i 
min første Glasfiber Gerty, som sidder dybt i mit sind og 
i min hukommelse. For dét at skabe, bygge og sejle Ger
ty II til så godt et resultat var for mig selv en meget stor 
l.ste præmie! 

Og følelsen af at det, som jeg igennem flere år havde ar
bejdet på, at forevige vores traditionsrige bygningskunst 
i nye materialer og samtidig vise, at der fulgte nogle aner 
med fra fortiden, der kunne føre til gode resultater, det 
gav mig det, man vel nok må kalde lykkefølelse. 
Mange gange har jeg måttet løfte mig selv højt op og ud 
af de mange besværligheder ved at tænke på og drømme 
om at Gerty ville kunne præstere det som jeg forventede, 
håbede og også fornemmede. 
Og det gjorde hun så. 

Vi var i land, og sejlede ud i Svanebugten igen for at sejle 
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de sømil lange sejlliv på St. Hansbålet. 
Og når jeg så nye, importerede konstruktioner i glasfi
ber, var jeg ikke særligt imponeret, de var uden et strøg 
af kulturel baggrund, andet end det, at de kunne flyde. 
Ja, så mente jeg ikke, at vi bådfolk og sejlere, bare kunne 
se på uden at reagere. Der måtte da endnu være lidt vi
kingeblod i årene på os, deres efterkommere, og dermed 
den kraft og styrke der skulle til for at bevare det, som 
var den tidlige årsag til, at vores lille land havde gjort sig 
godt og velkendt i den maritime verden med vores 
smukke historiske traditioner. 
Ja, og var det ikke også de både, der var begyndelsen til 
sejlsporten? Til tur- og kapsejlads i vores farvande? 
Jeg samlede nogle få sejlere omkring mig til dette pro
jekt. Og nu sad vi så her i vor fortids former langkølet, 
klinkbygget, osv. Men det var i en formstøbt glasfiber
båd, der sejlede kapsejladsen Møn Rundt. Det var natur
ligvis en stor oplevelse i sig selv. Vi havde blandet os i 
tidens udvikling og som de eneste taget fortiden med os. 
Vi så os omkring på det solspejlende hav og mente også i 
kikkerten at kunne se tre mænd, der lå og sov i solen 
inde på Falsterbostranden og ved siden af dem var der 
trukket en ege op på den hvide sandstrand og i baggrun
den var en uendelighed af sandklitter, med sensomme
rens smukke ildrøde vildroser. Sådan har man jo så man
ge dejlige oplevelser, når man sejler. 

For mig begyndte interessen for vores ældre både tidligt. 
Men dog uden at tænke så meget over, at her lå en lang 
udvikling gemt! Og at de var præget af den fine tradition 
som havde skabt dem. 
Men efter at jeg havde haft flere klinkbyggede, langkøle
de sejlbåde og havde lært mig at sejle dem, som de skulle 
sejles, følte jeg en ubeskrivelig glæde ved at sejle og være 
i ét med vandet og på mange måder blev jeg så opmærk
som på det som lå gemt i dem fra fortiden. 
Det gælder især den lyd og bevægelse igennem vandet 
som klinkbygningen giver og den tryghed, som det at 
'sejle på bælgen' er årsag til og også, at de ved deres 
karakteristiske linier i klink og klædning viser, at i vores 
lille land var det egetræet der voksede i mulden fra kyst 
til kyst og var som skabt af Odin og Thor for at kløves til 
skibe som kunne udforske og erobre denne verden. 

Og det led til fortiden, har jeg holdt fast i. Det giver en 
vigtig dimension ved sejlads. Ud over båd og fart igen
nem vandet som alle både kan præstere på en mer, eller 
mindre god måde og som i en uendelighed forandres og 
udskiftes. Så har vores forfædres tydelige fingeraftryk i 
disse både sejlet i tusinde år i vores farvande, hvortil de 
er skabt. 
Følelsen ved at sejle i dette brugskunstværk, kræver na
turligvis indlevelse og forståelse for de mange generatio
ners flid og virke som er årsagen til, at denne tusindårige 
tradition giver fornemmelsen af at alt, hvad vi kommer 
ud for i såvel storm som stille, har mange generationer 
oplevet før os og de har langsomt og sikkert rettet både
ne til. 

Det giver tryghed, og dermed sejlglæden, som er det 
vigtigste ved al sejlads, og vi fornemmer det som en hil

sen fra fortiden. 
For at underbygge disse udsagn, kan jeg beskrive følgen

de: 
Ingen andre steder igennem tiderne, kan der påvises en 
så høj "maritim kultur" som vores forfædres skibsbyg-
ningskunst. 
Som så igen er skabt af Egetræet hvis høje, ranke stamme 
'kraken' og de krogede grene var så utroligt velegnede til 
køl, stævne, spant og næsten alt det, der skal anvendes 
til et velbygget fartøj. Det stærke seje asketræ blev del
vist brugt til klædning, hvor der også senere i historien 
er anvendt lærk, og fyr fra de store Kalmarskove. 

Det må næsten lyde blasfemisk at sige, ja men nu har vi 
jo glasfiberen, som er så utrolig stærk, så er man jo ikke 
bunden af en bestemt kultur eller byggemåde og en båd 
behøver ikke bygges og formes så dens linier er i harmo
ni med hav og bølge? 
Men det er alligevel dem , vi ser efter på havet og de 
glæder os ved deres form og linier. 
Og er der ikke disse ting at glæde sig over i en båd, hvad 
er der så tilbage af vores tusinde års traditioner? 
Men de sidste skrevne linjer. Må nok også få vores æld
ste skibsbygningsmestre, til at vende sig i deres grave og 
det må de så gøre ustandselig, for der er langt imellem at 
der bliver skabt en båd, der for øjet viser sejlglæden ved 
sin harmoni med havet! (vi er desværre ved at vænne os 
til, at de er ved at gå tabt) men vi kigger efter dem over
alt og når vi ser dem, betager de os. ( Og hermed en tak 
til dem, der på denne måde hædrer og bevarer vores ma
ritime kulturarv). 
Vi møder dem og de findes stadig, især ældre skole og 
øvelsesbåde, der kollektivt bliver vedligeholdt. De har 
aner fra vores stolte fortid og der findes endda nogle få 
klinkbyggede der bliver værnet om med stor pietet, da 
denne bygningskunsts dage snart er talte. 

Men lidt viden vil også hjælpe til at forstå deres (vores) 
historie. F.eks. den rundgattede agterende i vores traditi
onelle både er ikke vikingernes, men er formet af både
byggere, der blev sendt til Holland for at lære. Der var 
de langt forud i rigning og bådkonstruktioner på Chr.4 
tid i 15-16 hundred årene. Hollænderne byggede kravel, 
men vore bådebyggere forsatte med at holde vikingernes 
byggemåde i hævd med klinkbygningen. Derved fik 
den danske kragejolle sit helt specielle og meget smukke 
agterskib, der i sig selv er en kunst at udføre. Den kunst, 
det er at skabe dette 'bæresødygtige' slip i agterenden 
har ingen andre formået, end ikke vores nærmeste nabo
lande. Og ud fra dette og meget andet i kragejollens tra
ditioner, blev de danske klassespidsgattere skabt, som de 
smukkeste og mest velsejlende både, der har sejlet i vo
res farvande. De smukkeste og mest velsejlende er des
værre solgt ud over i hele verden, flere kan man møde 
på USAs øst og vestkyst hvor de nyder stor bevågenhed 
og beundres for deres klassiske form og linier. 
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Da ser vi pludseligt en mørkt skygge forude ? Det 
alle på havet frygter. Vi stirrer ud i tågen, dyb stilhed, 
vandet er spejlblankt. Gertys bovvand fra en svag fart 
fremover virker støjende, spændingen er stor: Det ligner 
ikke Falsterbo Rev fyrskib. Skibet i tågen har en mærke
lig form og giver ikke en lyd fra sig. Vores nysgerrighed 
får os til at holde kursen imod spøgelsesskibet eller er 
det et 'fata morgana'. Vi bli'r nervøse, skulle det virke
ligt være muligt at møde den Flyvende Hollænder her en 
morgenstund i Køge Bugt? Da siger min forgast som 
er gået på fordækket med kikkerten (det er hans første 
sejltur): "Her er nu heller ikke ret dybt, men fin sand
bund?" ....Det var mit første møde med Falserbo Rev, vi 
havde set det flere gange før, når vi havde sejlet over 
bugterne ved nat, så lå fyrskibet ved Falsterbo og blinke
de så mat og var uendeligt langt fra os, det var lidt af en 
forskrækkelse nu at være lige oven på revet. Men da det 
så ud til, at der var et par meter ned til sandet og Gerty 
kun stikker én - forsatte vi lidt endnu mod skibet for at 
se nærmere på det. Først lignede det en gammel rusten 
U-båd som vi følte os lukket inde med i tågen, men det 
viste sig at være et mindre fragtskib der lå på siden efter 
strandingen og med bunden imod os på sandrevet. 
Et sjældent syn, som vi sent vil glemme. Det, at vi var 
lukket inde i tågen, stilheden, det strandede skib på revet 
og den dramatik der måske havde udspillet sig ved forli
set, ramte os med en sær fornemmelse og fortalte os, at 
sejle på havet også kan ende med en alvorlig tragedie. 
Og det gav et gys, som kun langsomt fortog sig. 
Vi havde hele natten i den lette vind sejlet på Falsterbo 

fyrskibet, men da blinket var 
40 års jubilæum forsvundet i tågen, var vi kom

met for langt østpå. Vi vendte 
Gertys stævn mod sydvest og senere dukkede fyrskibet 
op i tågen som nu var ved at lette. Sammen med mor
gensolen der varmede dejligt, var der en stilhed og ro, 
der gjorde denne tidlige morgen meget stemningsfuld, 
det gult-blåt malede svenske fyrskib, med sin store og 
høje spejlreflex lystønde i masten lå helt roligt i sine svæ
re ankerkæder på det blanke vandt Og det var vel også 
med til at fortrænge stemningen fra forliset på revet, som 
sad lidt i os endnu. 
Vi rundende fyrskibet som var et mærke i banen. 
På dækket, stod tre morgenfriske f)nrskibs matroser med 
deres kaffekrus på lønningen; de havde set kursen vi 
kom fra og hilste os med: "Godmorgen sømænd, hvor 
pokker har i været henne i nat?" 
Nåja, kursen, den var vi jo ikke så stolte af, så vi fortalte, 
at vi havde været inde på revet, for der lå et skib, hvor 
der havde der været bal på dækket hele natten, med 
månge vackre flickor. Ja, og så var vi jo nok kommet lidt 
bagud i sejladsen. Det blev da også godtaget som en god 
skipper løgn. For de svarede: "Kan I sejle dér? Det ligger 
sommetider så tørt, at vi må gå derind når vi skal til 
bal..." 
Vi forstod også, at tågen kun havde' stået øst for fyret og 
ind over Skanør tangen og hornet havde derfor ikke væ

ret igang. 

Morgensolen og en let brise der viste kattepoter på det 
stille vand, havde nu fortrængt tågen, og vi begyndte 
med kikkerten at se os omkring efter andre både og især 
vores konkurrenter, men til vores skuffelse var det kun 
inde under Møn vi kunne se nogle hvide sejl og i kikker
ten så de ud til at have mere vind end os. Det var lidt 
trist, men vejret var jo fint og den store blå havoverflade 
var fascinerende og gav en optimisme, der fik mig til at 
glædes over Gertys gode fart i den lette luft med sine nye 
sejl. 
Tja, ja og hvad så? Den store lette genua stod så flot på 
'bide-vind' at jeg fik lyst til både at kysse og klappe den. 
Hver en cm2 i den snehvide terylene stod spændt og 
gjorde det, enhver sejler drømmer om, når han har an
skaffet sig et nyt sejl "at det vil give båden en planende 
fornemmelse af fart i let vind, som kan føles og ligne en 
måge, der på sin fart igennem luften betvinger luftmod
standen til at give en stærk fart fremover" uden at bevæ
ge sig." Sådan trak og stod Gertys nye genua, helt rolig, 
spændt elegant ud til hver sin barm, med en svag pose i 
det let strukne forlig, en lille indadvendt bue i agterliget 
og en convex i underliget der lukkede pænt og jævnt 
indad, så den holdt på den lette luft, 
Alt var som jeg havde tegnet det og håbet på at sejlmage-
renn havde forstået det. Storsejlet som var syet i smalle 
baner lod sig også fylde let og rigtigt flot i formiddags-
brisen. 
Og bag roret, i Gertys fine slip, viste luftkuglerne sig fra 
hendes klinker som sølv-hvide grus render der samlede 
sig og kunne ses langt agterude i det klare vand. Og ind 
imellem hørte vi, hun grusede på sin gode fart igenmen 
det rolige vand. Havet var blåt, himlen blå og solens 
stråler varmede og skinnede på Gerty og på hendes nye 
hvide sejl, der spejlede sig som hvide fjer i vandet ved 
porten til det store ferske indhav Østersøen. Som denne 
formiddag skinnede og glimtede og bød os velkommen 
med en uendelige store og rolige flade. 

Ja, og så var hele båden for resten også ny og sejlede sin 
første sæson, så selv om det så ud til, at vi lå som sidste 
båd i feltet på Møn Rundt kapsejladsen og der var flere 
sømil til de nærmeste, som måske var konkurrenterne, så 
gik det alligevel op i en højere enhed: Alt fungerede 
godt, til stor glæde for mig, der havde skabt projektet. 
Båden var den første af de mange klinkbyggede både i 
glasfiber som senere blev bygget og som Gerty II havde 
sine aner i vikingernes byggemåde. Klinkbygget med en 
rækkende stævn (dog uden dragehoved) et hugget ror 
og den bundform og med det middelspandt som var 
udviklet her i Norden. Det var det, jeg følte og mente var 
vigtigt og værd at bevare i et uforgængeligt materiale og 
derfor sad vi nu her... 

" I en Glasfiber Gerty". Årsagen var også, at jeg følte, at 
vores maritime kultur måtte have sin renæssance og ikke 
gå til grunde. Jeg så i vores havne de ældre og ofte meget 
smukke træbåde misligholdt og derfor ende deres tusin-
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Fyrskibet ved 
Lidt fra Gertyvs logbog 

Falsterbo 

Fyrskibet ved Falsterbo 
Lidt fra Gertyvs logbog 
af Henning Andersen 

Det var en stille nat i september, hvor vi sejlede over 
bugterne, og da solen stod op, viste den sig som en svag 
lysning bag en mur af morgentåge. Klokken var seks og 
vi satte kedlen over til morgenkaffen, efter en rolig og 
stjerneklar nat 
Vinden var let fra vest og søen rolig. I den stjerneklare 
nat havde vi siddet og fabuleret over tilværelsen og lidt 
om det 'vi var i gang med'. Vi var inspireret af mælkeve
jens uendelighed af lys, stjerner og den dybe klarhed i 
himmelrummet, der ligesom kastede vores meninger og 
tanker tilbage i en omformuleret og klarere tilstand, efter 
at de havde været helt omme og vende bagved det ydre 
univers. 
Vi havde følt os tidsløse og kunne godt have været tre 
stenaldermænd, der var drevet til havs på en egestamme 
og spejdede efter en kyst, hvor de kunne gå i land. 
Vi var enige om, at da de fremherskene vinde her i nor
den er vestlige, som de også var nu og her i nat, så ville 
stenaldermændene drive op på Øresundets østkyst og 
være de Skåninge, som bor der idag. Vi spejdede ud i 
natten og fornemmede at vi kunne se dem, men kunne 
ikke se, om de drev på en krake, 'en massiv egestamme' 
som måske kunne rulle rundt, så de måtte flytte sig for 
ikke at rulle med i søen, måske det var?. Og det kunne 
være det, der lå så dybt i dem, at de søgte tilbage til de
res rødder på den kyst hvor de kom fra, for at gå i Ny
havn og blive rullet, ha- ha-ha lød det ud i natten. Som 
gik hurtigt ved hjælp af fantasien i det store rum og den 
var svær at stoppe, den fo'r langt tilbage i tiden. 
Det kunne også være en egestamme, som var udhulet 
efter at man havde lært sig at lave ild, de tre mænd sejle
de i. Og der lå skellet, for på den massive stamme drev 
man med vind og strøm, men i en udhulet krake, der lå 
let i vandet, kunne man padle imod vind og sø og selv 
bestemme hvor man ville hen. 
Vel nok den første og største revolution i vores maritime 
verden, som heller ikke gik helt stille for sig, for nu kun
ne man besøge andre steder og mennesker og hvad det 
førte med sig, er som bekendt ikke så lidt. 
I mørket havde vi kunnet se, at de havde tændt et lille 
bål i kraken, for at få noget varmt at spise eller drikke 
lige som os, vi syntes at kunne se dem længe ude i natten 
og kunne høre padlerne plaske i vandet, men de gjorde 
større fart end os og forsvandt i mørket forude i den stil
le nat. 

r 

Danmarks første qlasfiber Kraqe.jolle på Øresund 1969 

Det 'vi er igang med' err at sejle kapsejladsen 'Møn 
Rundt' først i september og det fine vejr har fået mange 
sejlere på vandet. Det er sejlklubben Sundets efterårs 
kapsejlads der er blevet til en Møn rundt. Det er der
med, som noget nyt, en langdistance kapsejlads i stedet 
for en trekantsbane i Øresund. 
Vi var i Gerty kommet godt fra start i Svanemøllebugten 
fredag aften og havde vel fri af Dragør sat kursen imod 
Falsterbo Rev Fyrskib og mente vi lå godt i feltet, som 
senere var blevet spredt ude i bugterne i løbet af natten. 
Det var køligt sidst på natten og her til morgen, men nu 
fløjter kedlen nede på komfuret så det bliver rart med et 
krus varm kaffe, vi også kan varme hænderne på. 
Vi er unge mennesker så der glider et helt franskbrød 
ned med ost og marmelade og vi sidder og syntes at sej-
lerlivet er jo helt fint, men føler os også lidt alene og en
somme i tågen og undrer os over, at vi ikke kan høre 
Fyrskibet ved Falsterbo? Lidt mere vind til at blæse tå
gen væk og få fart i båden ville være rart. Men vi venter 
og håber på at der efter solopgang vil komme mere 
luft 
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var hammerskægt at være med og 
møde "de gamle drenge og piger" -
der, som vi alle ved, sejler smadder
godt. De kan slet ikke glemme for
dums bedrifter og har det som gam
le cirkusheste, der lugter savsmuld! 
De er alle smaddergode kapsejlere -
og rigtig søde - så længe du ikke er 
farlig. Det er først, når du truer de
res position, at de bliver onde! Og 
selv om stævnet er en skøn blanding 
af kamp på vandet og hygge på 
land, skal du vide, at der gås til stå
let under sejladserne. 
En stor tak for et fint stævne og til 
alle de, der gjorde det til en dejlig 
oplevelse. Vi stiller helt sikkert op 

igen til næste år - ikke mindst fordi 
vi vandt retten til at arrangere lør
dagens fest! 
Startgebyret koster ikke noget i kro
ner og ører, kun forplejningen og 
festen lørdag koster. 
I skulle tage at melde jer til næste 
år. Det er rigtig sjovt!!! 
Tænk at man kan få en sådan ople
velse til en så rimelig pris som: To 
nye skinnebenssår, en smålæderet 
arm, nye gigtsmerter i hænderne, en 
forstrukken skulder og et begynden
de hofteskred! 

Annette, Karin og Claus 
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Old Boys sejladsen 2009 
Et stemningsbillede 

Efter mange års mobning for ikke 
at deltage havde vi i år fået os 
meldt til Old Boys Cup. 

Vi vidste, at de fysiske udfordringer 
i ynglingen ville kunne mærkes, 
men hvad pokker, man kan vel kla
re, hvad man vil. Ingen af os har 
sejlet banekapsejlads i snart 40 år, 
men gammel lærdom og rutine for
svinder vel ikke så let - og så kunne 
det jo også være sjovt, at vise alle de 
smarte drenge og piger, hvordan 
den lille sag skal klares!!! 
Ynglingen er en pragtfuld båd. Den 
er køn, ligner en rigtig båd, er hurtig 
og charmerende. Den er som skabt 
til hurtig og smart manøvrering, 
(hvis man altså er ung, hurtig, 
adræt, og har et godt kondital). Vi 
har for år tilbage haft lejlighed til at 
prøve ynglingen nogle gange. At få 
sådan en til at race op og ned af en 
kapsejladsbane turde være en smal 
sag. 
I Old Boys Cup sejler bådene i heats, 
3 både ad gangen, og alle møder 
alle. Besætningerne skiftes mellem 
sejladserne og transporteres på van
det og tilbage mellem sejladserne i 
hurtige gummibåde. (Dem med VM, 
AC og OL kan godt gå hjem og læg
ge sig!). 
Weekenden 15. - 16. august 2009 
var præget af frisk - ganske frisk -
til tider overordentlig frisk vind. 
Men så går tingene jo bare så meget 

hurtigere og bliver mere spænden
de! 
I vores første sejlads kom vi ombord 
i båden ca. et minut før dommerski
bet skød 5-minutters skud. Det vil 
sikkert være de fleste bekendt, at 
det ikke er den længste tid man har 
til (gen) optræning i klasse, men det 
er ens for alle! Nå, men det skulle så 
være nu, at de "unge" skulle have 
klø, så de kunne lære det. Vi havde 
faktisk ikke glemt at starte. Vi fik en 
udmærket start. Problemet var bare, 
at de andre gik meget højere og med 
mere bådfart end os. Men så må 
man jo forsøge at klare sig på taktik
ken. Altså, vi laver lige en stagven
ding. Der var lige en ting, vi havde 
glemt! I frisk luft skal der ikke gives 
meget ror, før båden begynder at 
lege snurretop. Vi nåede ikke helt 
op til den nye luvside før vi havde 
fået båden godt fyldt med vand. 
Karin og jeg er normalt ret kærligt 
anlagt, men sjældent har vi ligget så 
tæt omslynget - eller rettere sagt 
sammenfiltret - og så i en halv me
ter vand. Normalt betragter vi yng
lingen som en ret smal båd, men der 
kan godt komme power på hen over 
dørken inden du rammer den anden 
side af båden! Nu er det jo ikke så
dan, at de andre venter på en, så vi 
havde rig lejlighed til nyde afgørel
sen på sejladsen mellem de to andre 
i heatet - jo, vi kunne dog se dem 
uden kikkert, da det jo er ret korte 

baner. Da vi kom i land efter en ære
fuld 3.plads, var de andre søde ved 
os og kunne fortælle, at vores bund 
så pæn og ren ud. 
Og sådan blev det ved. Ved vores 
bomninger blev strategien hurtigt 
den, så hurtigt øjnene kunne kom
me op i dækshøjde, at orientere sig 
om alle stadig var ombord og rime
ligt uskadte. 
Vores stjernestund var i vores 4. 
sejlads. Vi fik en god start og båd
farten var helt god og vores stag
vendinger sad "lige i skabet". Vores 
lænseben kørte fint, (når vi ikke lige 
bommede for meget). En af konkur
renterne havde en lidt uheldig ma
nøvre, og - vupti - sagde vi farvel 
og hamrede i mål på en totalt histo
risk 2. plads. 
Vores primære mareridt var dørke-
ne. Især i 160, med høj dørk, (hvad 
der ikke gør det nemmere at komme 
under bommen), var der en bred 
træliste på langs i glasfiberdørken. 
Den virkede som imprægneret med 
brun sæbe, og fremskabte scener 
som ville have gjort Bambi på isen 
grøn af misundelse. Der var den 
kunstneriske værdi høj. 
Vi havde sat os to mål - og begge 
lykkedes! Vi ville ende i top ti. Det 
gjorde vi! Der var 9 deltagere. Vi 
ville gerne sejle en stabil serie. Det 
gjorde vi! Bortset fra vores stjerne
stund kørte vi suverænt 3. pladser! 
Det var en pragtfuld weekend. Det 

12 



B 

dejlig middag, der var bestilt via 
Mira's chef, da vores klubhus ikke 
var leveringsdygtig i fast føde. Det 
gik fint og Tonny (formand) og Jan 
(skolechef) fik førstepræmie i grill
stegning af kød til 45 personer. Ud
over det vi havde bestilt, havde en 
gammel ynglingesejler fra KDY 
sponseret en masse kyllingebryst, 
og der var så meget mad, at Bjørka 
og Jonna kunne servere en fin buffet 
af rester om søndagen. 
Det var rigtig hyggeligt, og det ble v 
ikke sent, vi skulle jo i gang igen 
søndag morgen. 
Dagen startede med frisk vind men 
sol og skyer, og der kom mere vind i 
løbet af dagen. 
De sidste 4 sejladser i den ordinære 
runde blev afviklet i den friske vind 
men uden uheld. Der var rigtig 
mange gode starter og spændende 
mærkerundinger, og alle gav alt 
hvad de havde i sig, inden de var i 
mål - incl. os selv - og der var kamp 
til sidste meter i mange af sejladser
ne. 
Efter de 12 sejladser, skulle der sej
les 3 til, hvor de hold med færrest 
point mødtes i den første sejlads og 
de 3 hold med de bedste point mød
tes i den sidste sejlads. 
Den sidste sejlads blev så spænden
de, at vi inde på land næsten holdt 
vejret. Bådene fulgtes ad det meste 
af sejladsen, men på sidste lænseben 
til mærket sloges de 2 både og først 
lige inden målstregen kom Team 
Kim - Mira og lange Claus i båden 

"Hopla" ind med en stævnspids 
foran de tidligere års vinder Team 
Jan - Marina og lille Jørgen. Den 
flotte 3die plads gik til Team Claus 
Brask - Jannie og svoger Torben.. 
Bådene kom ind og blev rigget af, 
og kandidater til kvajepræmien blev 
gennemgået, men en vandt dog 
stort, idet Team Thomas - Jørgen og 
Dorte lige havde glemt hvad vej 
man skulle rundt om mærkerne. De 
gik styrbord om, så de måtte rundt 
igen, det kostede en pladsering. 
Man kan sige, at Dorte fik sin ild
dåb, første dag en tur i vandet og så 
en kvajepræmie, som nu de næste 3 
måneder skal "fuglen" stå på hen
des altan inden den næste skal have 
æren, hun mistede ikke modet og 
synes det havde været sjovt. 
Kvajepræmien er en "smuk" fugl, 
der ligner en Robert Jacobsen, men 
er udført af en eller anden smed, og 
stod på Bent Knudsens værksted, da 
han overtog det. Alle, der har er
hvervet den er kommet til at holde 
af den, og Birgitte, der havde den 
opstaldet i sin have - vil savne den 
Claus Zastrow stod for præmieud
delingen - og de fine præmier, som 
Team Kim (Mira) havde sørget for, 
blev overdraget til alle 9 på de 3 
vinderhold. Derefter uddeltes de 
flotte vandrepokaler til nr. 1 og nr. 
2 , og der blev sagt tak til alle hjæl
perne, unge som mindre unge, før 
vi sluttede af med et trefoldigt leve 
for præmietagerne og Sundby Sejl
forening. 

En dejlig week-end var ovre og alle 
glæder sig til næste år, hvor datoen 
bliver den 

14. og 15. aug 2010 

Jens Rotbøll's team sørger for præ
mier, Claus Rønnow's team skal 
arrangere festmiddag og vi skriver 
p.t. til bladet. 
For at få flere deltagere med til dette 
dejlige arrangement, vil man i vinter 
tale sammen ,så vi måske også kan 
få klubbens spækhuggere med på 
banen, således at de, der ikke er 
frisk til en yngling, men godt kan 
lide lidt race og hyggeligt samvær, 
også kan deltage. Det vil der blive 
arbejdet på. 
En af de nye fra sejlerskolen synes 
også det kunne være sjovt for ele
verne, at prøve at sejle yngling, for 
at fornemme den nære kontakt med 
vandet og bådens hurtige bevægel
ser. 
Som afslutning vil vi sige tak til alle 
der giver en hånd med, og vi vil sige 
til alle fremtidige deltagere: det er 
en dejlig måde at lære de unge, som 
står for sejladserne - og alle os andre 
- at kende. 

Team Flemming - Lillian og Kirsten 
(placering nr. 6) 

Fptp: SOK 
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Old Boys sejladsen 2009 

I weekenden den 15. og 16. august 
fik vi igen sejlet den traditionsrige 
Old-Boys sejlads i Ynglingebåde. 
Stævnet er for drenge, der er fyldt 
40 og piger, der har passerer de 30 
(en gammel tradition fra dengang 
det var umuligt at få piger ned i en 
yngling, når de var fyldt 40) . Der 
skal jo mindst være 1 pige i hver 
båd, og i dag er det ikke problemet, 
for nu har vi jo mange piger, der er 
vokset op i Ynglingen og os halv
gamle, har vænnet os til denne båd
type gennem de sidste næsten 
25 år. 
Sejladsen har været sejlet igennem 
mange år, de første år i optimistjol
ler, indtil en stor mand gik igennem 
bundet, og det var ikke godt for for
eningens grej. Derefter blev det 
ynglingebåde, og i mange år lånte vi 
søværnets øvelsesbåde , der lå på 
Margretheholm, indtil de blev flyt
tet rundt i landet og senere har vi et 
par år lånt både i KØS i Svanemøl
len, indtil vi gik over til brug af vore 
egne både, heraf 2 af klubbens og 1 
båd lånt af brdr. Brask Thomsen 
"Dracula" tusinde tak for det. 
Igennem de sidste mange år har det 
været en regel, at det var de unge 
under 40, der var dommere og ar
rangerede sejladserne, og på den 
måde har vi fået lært mange af de 
unge i klubben at kende godt. 
Denne gang var det Claus Zastraw, 
der var dommer sammen med Mark 
Wain Pedersen og Kristian Schalde-
mose, alle 3 har været med nogle 
gange. På gummibådene var det 

Tonny (formand) og en af de nye fra 
elever på sejlerskolen Martin. Ved 
disken i køkken styrede Bjørka i år 
butikken (Birgitte var på Grønland) 
sammen med Kimberley (Miras dat
ter) og Jonna. Jens Green var blevet 
pointfører og styrede kommunikati
onen med dommerbåden. 
Jens , Bjørka og Dan havde valgt at 
stoppe i år, efter at have sejlet sam
men i 25 år, men så kan de jo bruges 
til noget andet. Dan tog en masse 
billeder, der sammen med mine kan 
ses på Dan's hjemmeside 
www.danknudsen.dk.. 
Vi mødtes lørdag morgen i øsregn
vejr og frisk vind ved Det Maritime 
Ungdomshus, som vi havde invade
ret denne week-end. Der var til
meldt 9 hold og efter en lodtræk
ning, blev vi fordelt i 12 sejladser 
med 3 bådhold i hver sejlads, vi fik 
så i løbet af disse 2 dage mødt alle 
hold og hvert hold fik sejlet 4 sejlad
ser. 
Efter at en fra hvert hold havde 
trukket en kuvert med et nummer, 
blev sejladserne og bådene fordelt 
og de, der skulle sejle første sejlads 
skulle rigge bådene til. Samtidig 
trak man retten til at skrive i bladet, 
eller værdigheden til at sørge for 
præmier og sidst men ikke mindst 
tilliden til at arrangere aftenfesten i 
2010. 
Vi nåede at få en lille en til halsen 
inden de første skulle ud i regnen, 
sammen med de unge dommere og 
2 stk. gummibåde, der var pustet op 
for at sejle de næste hold på banen, 

og ikke mindst skulle de sørge for at 
få lagt nogle gode baner ud, som vi 
skulle sejle rundt på. 
Allerede i l.ste sejlads var debutan
terne Team Claus Rønnow, Karin og 
Anette ved at bordfylde i en ukon
trolleret bomning, og da de ikke 
havde nået at blive informeret om, 
hvor den lille stang - til lænsepum-
pen - lå , kom de i mål med rimeligt 
megen vand i båden. I deres næste 
sejlads var de straks bedre vidende 
omkring en yngling og modtog bøl
ge fra dommerne, da de kom i mål 
på en flot 2den plads. 
På Team Thomas med Dorte 
(førsteårs elev på sejlerskolen) og 
Jørgen, faldt Dorte halvt i vandet i 
en bomning men fik ingen knubs . 
Den oppustelige redningsvest virke
de, men hun var meget våd og så 
lidt morsom ud, da hun kom ind 
efter sejladsen. 
I løbet af lørdagen holdt regnen op, 
og vi fik gennemført de første 8 sej
ladser i fin stil. Dommerne måtte 
flere gange flytte mærker, idet vin
den sprang fra syd mod sydvest for 
til sidst at slutte helt i vest. 
Imellem sejladserne blev der tørret 
tøj (ikke alles regntøj var tæt) der 
blev snakket, lagt taktik, kigget på 
pointtavle og spist pølser og hjem
mebagt kage. Der blev drukket 
spandevis af kaffe og en enkelt øl . 
Dommerne fik fourage sejlet ud i 
gummibåden. 
Nogle gik i gang med at flytte borde 
og få dem dækket, således at vi kun
ne mødes til et fint lokale og få en 
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maskinen og fundet den i orden. 
Der er tegnet en serviceordning med 
Hobart, som også vil give 20% på 
reservedele. 
Der har været en klage over, at mu
sikken efter en fest stoppede meget 
sent. Flemming har talt med klage
ren, og sagen er stoppet her. 
Restauratøren opfordres til at få ren
gjort toiletterne efter festerne, så de 
er klar til brug den følgende mor
gen. 
Askebægrene på bordene udendørs 
er blevet fjernet, og i stedet for smi
der rygerne skoddene på jorden. 
Der vil blive fundet en ordning på 
dette. 
Svend Erik opfordrede til, at der 
opsættes en markise på vestsiden af 
klubhuset, da lokalerne bliver uud
holdelige at opholde sig i når solen 
står på. En anden løsning kan være 
aircondition, men en sådan støjer. 
Fritz ser på problemet. 
Låsesystemet: Låsespecialisten er 
kontaktet angående nyt låsesystem. 
Behovet er gennemgået. Der ønskes 
opsat elektroniske låse i huset, ved 
hovedporten samt videoovervåg
ning af hovedporten. 

Punkt 5, Fester: 
Intet. 
Punkt 6, Sejlerskolen: 
Alle tre spækhuggere deltog i fami
liesejladsen med elever om bord. 
Det var et godt arrangement. 
Der har været dårlig tilslutning til 
de sejladser, hvor der skulle øves 
kapsejlads, så de blev aflyst. Hvis de 
skal genoptages, er det vigtigt, at de 
bliver kommunikeret bedre ud. 
Øvelsessejladserne i spilersejlads 
om søndagen har heller ikke haft 
den store tilslutning, men vil dog 
blive fortsat. 
Sejlerskolens weekendtur er plan
lagt til den 22-23. august. 
Vedrørende nye skure: se under 

havn og plads. 
Der blev holdt instruktørmøde den 
26. juni om nye tiltag på sejlersko
len. Det er blevet foreslået at lave en 
3.-års overbygning på den 2-årige 
sejlerskole med henblik på de ele
ver, der har fået duelighedsbevis, og 
som ønsker kapsejladstræning. 
Der blev opfordret til, at alle de ting, 
der foregår i SSF kommunikeres 
bedre ud af hensyn til nye medlem
mer. Svend Erik opfordrede til at de 
ansvarlige for arrangementerne 
skriver om dem i bladet, men at der 
også informeres om dem på hjem
mesiden, som hurtigere kan bringe 
dem. Svend Erik lægger gerne de 
oplysninger, han får, på web-siden. 
Sejlerskolen er blevet tilbudt at få en 
Utzon spidsgatter, men er ikke inte
resseret. 
Fra Leif Henriksen var der et forslag 
om at sælge Mora og bruge pengene 
fra salget til et forsøg med at bruge 
spidsgatteren Utzon som turbåd. 
Der skal udnævnes en ankermand, 
som vil tage ansvaret for projektet. 
Lars Fure mente, at Leifs forslag var 
godt, hvis bådens stand tilsiger det, 
selv om flere mente at en plasticbåd 
ville være bedre egnet. Lars fik carte 
blanche fra bestyrelsen til at vurdere 
båden og evt. sætte projektet i gang. 

Punkt 7, Ungdom og joller: 
De medlemmer, der har kajak i for
eningen kan få en nøgle til kajakhu
set ved at henvende sig til Martin. 
Martin får et antal nøgler, han kan 
give til dem. De, der ikke har egen 
kajak, må henvende sig på kontoret 
for evt. at få en nøgle. 
Et medlem, som har to kajakker og 
en wayfarer-jolle har fået dispensa
tion til at lægge dem på foreningens 
område i denne sommer. Hvis due
lighedsbevis ikke fremvises efter en 
bestemt dato, vil tilladelsen bortfal
de. 

Der indkøbes sikkerhedsudstyr til 
kajakafdelingen for ca. 1600 kr. 
Det er gået over forventning at skul
le bruge området mens Aftenshowet 
også er der. I juli sendes kun vejret 
fra området. 

Punkt 8, Kapsejlads: 
I sidste øjeblik er der kommet man
ge hjælpere til stævnet i juli. Dags 
dato er 17 både tilmeldt. 
Der skal findes plads på området til 
16 bådtrailere, de deltagende både 
skal ikke betale afgift for at ligge i 
havnen, heller ikke hvis de kommer 
i dagene op til stævnet. De opfor
dres til at bruge de lånepladser, der 
er til rådighed. Der vil kunne ligge 
to både på hver plads. 

Punkt 9, Motorbåde og sikkerhed: 
Intet. 

Punkt 10. Bladet: Husk at bladets 
deadline er den 1. i måneden. 
Svend Erik vil opdatere hjemmesi
den efter ferien. 
Teksten vedrørende Mora skal æn
dres. Lars skriver ændringen til 
Svend Erik. 
Efter sommeren debatteres forslaget 
om at udsende bladet kvartalsvis. 

Punkt 11, Eventuelt: 
Martin vil afløse Tonny og Flem
ming, som begge er bortrejste i au
gust. 
Forslag til skiltetekster sendes til 
Martin, som vil sørge for at tekst
størrelse og farvekode bliver som de 
øvrige skilte på pladsen. 
Næste møde er den 31. august klok
ken 1830. 

Referent 
Medl. 817 Bjørka Schandorff 
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bestyrelsesmøde 
mandag den 29. juni 2009 

Til stede: Flemming von Wowern, 
Lars Fure, Martin Brydenfelt, Fritz 
Meiniche, Svend Erik Sokkelund, 
Jan Lauridsen og Marc Wain Peder
sen 
Fraværende: Tonny Pedersen, Leif 
Henriksen, Vagn Preisler, Kim P. 
Andersen. 

Kasserer Brita Scharff fremlagde 
budgetsammenligningen ultimo 
juni 09: 
Det ser fornuftigt ud. Indtægterne 
fra pladsleje og kontingent er større 
end budgetteret med, hvilket er po
sitivt. Underskuddet på administra
tion fremkommer på grund af en 
regnskabsmæssig opstilling, der gør 
tallene mere overskuelige. Tilskud
det fra kommunen skal lægges til, 
og så forsvinder underskuddet. 
I oversigten over foreningens likvi
ditet skyldes det store beløb på re
stancelisten især manglende indbe
taling fra medlemmer, der ikke har 
gået deres vagter. 
Regninger til ITT pumpestation de
les ligeligt mellem Amager Strand 
Sejlklub, Det maritime Ungdomshus 
og SSF. 
Samarbejdet med firmaet Vendelbo 
Larsen er ophørt, og Fritz Meiniche 
redegjorde for årsagen. 

Punkt log 2. Protokol og beretning: 
Et medlem, som er blevet bortvist i 
tre måneder på grund af trusler 
mod pladsmanden, har fået tilsendt 
et brev om sine rettigheder. 
I fremtidige lignende situationer 
skal sanktioner overfor medlemmer 
straks meddeles resten af bestyrel
sen. 
Det nye kuvertsystem til opkræv
ning af havnepenge fungerer godt. 
De aftalte køb af nye pc'er udsættes 
til september, hvor de vil være billi
gere. 
Flemming redegjorde for en samtale 

med et bestyrelsesmedlem. På bag
grund af en mail modtaget fra be
styrelsesmedlemmet betragtes den
ne som fratrådt sin post. Han vil 
modtage et brev herom. 
Formanden vil blive bedt om at ind
kalde til et ekstraordinært bestyrel
sesmøde sidst i august, hvor lov
forslagene til en ny bestyrelseskon-
struktion skal behandles som eneste 
punkt. 
Flemming tager problemet med en 
ubetalt el-regning op med restaura
tøren. Problemet er opstået, fordi 
regningen står på SSF's konto, selv 
om den vedrører den tidligere aftale 
mellem restauratøren og SSF. Som 
konsekvens skal restauranten i 
fremtiden have sin egen el-måler og 
konto. 

Punkt 3: havn og plads: 
Der har kun været en enkelt hen
vendelse om låneplads. 
Da registreringen af ejerforholdene 
til skure og bådpladser ikke er ble
vet opdateret er der problemer med 
oversigten. Udvalget vil arbejde på 
at få det sat i system, så det bliver 
mere enkelt at overskue fordelin
gen. 
Der er modtaget et tilbud på kr. 
66.000 til klargøring og opbygning 
af sejlerskolens område inden de 
nye skure opstilles. Det dækker bl.a. 
opgravning af olietank, opretning af 
kloaker, vand, el og klargøring af 
området efter udført arbejde. 
Der skal nu graves af til gangstien 
ud til lågen på både søndre og nor
dre side. Stien vil blive grusbelagt 
og kantet med sten. 
Arbejdet med at opretning af parke
ringspladsen vil blive påbegyndt 
om ca. 3 uger. Der vil bl.a. blive 
nedlagt faskiner samt etableres en 
svag hældning for at sikre at vandet 
kan løbe fra. Prisen for arbejdet er 
anslået til kr. 27.000. 

Beddingspillet kan kun medtages i 
foreningens værftsforsikring, hvis 
spillet betjenes af fast personale. De 
personer, der må betjene det er Kim 
(pladsmanden), Lewis Zachariasen 
og Arne Olsen. Mastekranen på søn
dre mole og svingkranen på nordre 
mole må bruges af medlemmerne 
på eget ansvar. Det lille spil på nor
dre mole må bruges af alle, men 
igen på eget ansvar. 
Der vil blive opsat skilte med oplys
ning om disse forhold ved spillene. 
I forbindelse med et uformelt møde 
med "Blå Flag" blev der fremsat 
ønske om en bedre markering af de 
eksisterende redningskranse samt 
opsætning af flere. Der blev gjort 
opmærksom på, at Codan kan søges 
om betaling af disse, ligesom Fri
luftsrådet kan søges om bænke o.l. 
til havneområdet. 
Skiltningen med Parkering Forbudt 
på redningsvejen på dækket respek
teres ikke. Der parkeres foran sku
rene. Brandvejen er dog friholdt 
efter reglerne. Flemming vil sam
men med Tonny (formand for bru
gerrådet af Det maritime Ungdoms
hus) tage sagen op. 

Punkt 4. Klubhus: 
Vedrørende forsikringer: Kassereren 
er medforsikret i bestyrelsesansvars-
forsikringen, dog ikke i tilfælde af 
underslæb. 
Forpagteren af restauranten skal 
selv tegne drifttabs- og løsøreforsik 
-ring. Der blev gjort opmærksom på, 
at restauratøren endnu ikke som 
lovet har hævet løsøreforsikringen 
til 700.000. Det vil blive påtalt. 
Restauratøren har fremsat ønske om 
en ny opmaskemaskine angiveligt 
fordi den nuværende er gammel og 
det er svært at få reservedele. Ma
skinen er en model 2002 og er an
skaffet i 2005. 
Firmaet Hobart har gennemgået 
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Årets superfisketur 

Program 

Sundby Sejlforening afholder igen en superfisketur 

lørdag den 19. september. 

Regler: 
Der mLå kun anvendes alm. fiskestang og snøre, 
bruges der andet bliver du udelukket fra konkurrencen. 

Ingen må være udenfor molerne før startskuddet kl. 900 

Alle skal være indenfor molerne senest kl. 1600 

Kl. 800 

kl. 9°° 
kl. 16°° 
kl. 1630 
kl. 1730 

kl. I800 

Skippermøde i fritidshuset (Nrd. Mole) 
frisk morgenbrød & en lille en til halsen (husk selv 
Fiskekonkurrencen startes med kanonsalut 
Fiskekonkurrencen slutter 
Indvejningen af de rensede fisk på prampladsen 
Præmieuddelingen i klubhuset 
præmier til alle deltagende børn 
Spisning i Fritidshuset. 
Vedr. mad, se opslag i mellemgangen i klubhuset. 

kaffen) 

Mød op og få en god dag sammen med dine 
sejlerkammerater. 

Lad os gøre succesen fra sidste år endnu bedre 

Kim. 



Medlemsmøde 
Torsdag den 10. september 

kl. 19 i klubhuset 
Emnet er restauranten 

1. Bestyrelsen vil orientere om forløbet med restauranten 

2. Medlemmerne kan stille spørgsmål (Kort) 

3. Debat. Hvordan skal restauranten drives i fremtiden? 

Bestyrelsen ønsker at høre medlemmernes ideer for restaurantens fremtid, f.eks. om det skal 
være restaurant, cafe, klubhus eller noget helt andet. 

PS! Kontoret holder lukket under medlemsmødet 

RESTAURANT SUNDBY SEJL. 
Vores forpagtere har valgt at stoppe den 
31-7-2009 i restauranten. 

CAFE SUNDBY SEJL er igen åben, men 
det er kun som en midlertidig løsning, det 
betyder at der i første omgang, ikke vil 
være mulighed for at købe mad, men at 
der vil blive serveret øl, vand, spiritus, 
kage, kaffe, te og is. 
Efterfølgende vil vi forsøge med et min
dre sortiment af mad. 
Til at være ansvarlig for dette, har SSF 
ansat Nan Staten, også kaldet Charlie, 
men vi får brug for en masse frivillige 
medlemmer for få dette projekt til at vir
ke. 
Så har du lyst til at deltage, i at holde 
klubben åben for medlemmer, gæstesejle
re og andre, i første omgang med diverse 
drikkevarer, så skriv dig på en af vore 
ophængte lister, eller kontakt næstfor
mand Flemming Von Wovern. 
Sundby Sejlforening vil være ejer og være 

ansvarlig for driften af Cafe Sundby Sejl. 
Det er bestyrelsens holdning, at man ikke 
kommer til en lukket dør i vores forening, 
derfor vil vi holde åbent med et begrænset 
sortiment. 
Vi vil i mellemtiden vurdere, om denne 
måde at drive restauranten, er den rigtige, 
eller om der skal antages en ny forpagter, 
med start til foråret 2010. 
Vi vil samtidig meddele klubbens med
lemmer og gæster, at der ikke vil kunne 
bookes lokaler til frokoster, fester eller 
lignende i nærmeste fremtid, dette bekla
ger vi, og vi vil vende tilbage med nyt 
hurtigst muligt. 
Har du gode ideer eller lyst til at hjælpe til 
så kontakt os venligst. 

På forhånd tak. 

Med venlig hilsen 
Tonny Pedersen 
Formand SSF 
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DM YNGLING 20091 SUNDBY SEJLFORENING 
I weekenden den 3-4-5 juli afhold 
SSF DM for Ynglinge med blot 17 
tilmeldte både, et lavt antal kontra 
tidligere tider. 
Dette afholdt ikke SSF og sejlerne 
fra at have et godt DM, hvor der var 
tilmeldt et Australsk hold, et hold 
fra Holland samt 15 danske mand
skaber, ikke mindst 2/3 af vore 
stærke ynglingesejlere, Kristian 
Schaldemose havde meldt afbud, da 
han skulle deltage i VM i 
X-99 i Norge. 
Morten Grønning og Marc Wain 
Pedersen havde dog fået en noget 
kønnere gast i form af en kvindelig 
matchracesejler fra KDY, hvor alle 
tre gutter jo også slår deres folder, 
så med på holdet kom Christina 
Bjørkov. 
Hun viste sig senere at være en gan
ske udmærket substitut, selvom 
ynglingeklassen ikke er den bådty
pe, hun har sejlet mest, og så er det 
jo også lidt mere lækkert, at blive 
smurt i solcreme, fra en kvindelig 
hånd, end Kristian Schaldemose, 
som en af dommerne konstaterede. 

DM blev styret af indlejet baneleder 
udefra, nærmere betegnet Roskilde, 
og Michael styrede begivenhederne 
sammen med to af vore egne gamle 
drenge, Basse og Mogens Fuglsang, 
samt ikke mindst en god flok af fri
villige hjælpere, Jon, Kim, Lykke, 
Kitt, Sharff samt to sejlere fra Bøn
nerup strand sejlklub. Vores unge 
hjælper Lykke fra ungdomsafdelin
gen fik en lille smule hjælp, fra 
blandt andet Birgitte Akkermann, dl 
at sørge for mad til lørdagens grill
fest for 70 deltagere, et kæmpe styk
ke arbejde, tusind tak til hende og 
alle andre hjælpere, og selvfølgelig 
også til vore kompetente protestko
mite bestående af Bo og Søren Ebsen 
samt akut tilkaldte Christian Lerche 
om søndagen, dette grundet at un
dertegnede måtte trække sig, da en 
SSF båd var i protestlokalet. 

Fredag lagde vi ud med 2 sejladser, 
den regerende danmarksmester fra 
KDY Martin Boidin blev i den ene 
diskvalificeret, og det var nok ikke 
den start han havde drømt om. 

Til gengæld viste den gamle ræv 
Jørgen Ring klasse og lagde ud med 
henholdsvis en 1 og en 3 plads, og 
hermed lagde han sig i spidsen med 
vores lokale YD 24 lige efter sig, de 
lavede en 4 og en 2 plads. 
Lørdag fik vi gennemført 3 sejlad
ser, her var det overraskende vore 
lokale, Christina, Morten og Marc 
der kom bedst ud af dagen med en 
4,1 og 6 plads og hermed en delt 1 
plads med Jørgen Ring inden sidste 
dagen, en lidt overraskende udvik
ling da drengene ikke havde sejlet 
Yngling i et år, samt at der var ny 
gast med. 
Søndag bød på 2 sejladser i meget 
let luft, ikke alle var tilfredse med 
dommerne på denne dag, inden den 
sidste sejlads førte SSFs YD 24 med 
et point foran Jørgen Ring, to foran 
Mikkel Palludan og tre foran Martin 
Boidin, så det var meget spænden
de. 
Sidste sejlads faldt ikke ud til fordel 
for Christina, Morten og Marc der 
måtte se en 9 plads som resultat, 
samtidig vandt Martin Boidin sej
ladsen da Palludan blev disket, og 
den gamle snu letvejrssejler Jørgen 
Ring blev nr. 2. 
Med disse resultater var det Jørgen 
Ring der blev nr 1 Martin Boidin nr 
2 og SSFs YD 24 med Christina Bjør
kov, Morten Grønning og Marc 
Wain på en superflot 3 plads og der
med bronze. 

I skrevne stund er der dog intet der 
er afgjort, der var under DM så 
mange protester at vores protestko
mite brugte 12 timer i lokalet, dette 
skæmmer i nogen grad den sport 
som siges at blive dyrket af gentle
men, så dette er vist en sandhed 
med modifikationer. 
Der kommer muligvis et efterspil da 
et mandskab vil have prøvet en pro
test i appeludvalget i sejlunionen, 
men dette vil vi vende tilbage med 
når det sker, der skal jo ikke herske 
tvivl om at alle skal behandles ret
færdigt. 

Alt i alt var det et fantastisk DM 
godt nok med få deltagere, men der 
var meget socialt samvær, en fanta
stisk middag i dejligt vejr lørdag 
aften på dækket ved DMU, samt 
ikke mindst nogle spændende sej
ladser me en populær vinder i den 
sidste ende. 

Tillykke til Jørgen Ring, Benjamin 
De Leeuw og Kristian Johnstad 
KDY med guldet 
Til Martin Boidin, Mattias Haaman, 
Joakim S Hansen KDY med sølvet 
og sidst men ikke mindst Christina 
Bjørkov KDY, Morten Grønning 
SSF/KDY OG Marc Wain SSF/KDY 
MED bronze. 

Stævneleder Tonny Pedersen 

Vinduer - døre - foldedøre 
Kvalitet fra 

VELFAC& KPK 
DE LUXE - PELLA 

også opmaling & montering 

Tømrer & Snedker Flemming Wulff ApS 
Tømmerupvej 174, 2791 Dragør 

Tlf. 32940051 
Info@flemmingwulff.dk 
www.flemmingwulff.dk 
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Generalforsamling 
Efterår 2009 

Søndag den 25. oktober 
kl. 900 

i klubhuset 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Protokol og beretning 
3. Budget 
4. Valg 
5. Lovændringsforslag 
6. Andre forslag 
7. Eventuelt 

Følgende er på valg: 

Formanden 
Tonny Pedersen 

Kapsejladschefen 
Marc Wain Pedersen 

Ungdoms- og jolleleder 
Martin Brydenfeldt 

2 havneudvalgsmedlemmer 
Flemming von Wowern 
Svend Erik Sokkelund 

Formanden for klubhus og bygninger 
Fritz Meiniche 

1 suppleant til bestyrelsen 
Bjarne A. Larsen 

Kasserer 
Britta Scharff 

1 kasserersuppleant 
Lillian Green Jensen 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 
søndag den 27. september 2009 kl. 900 

Bestyrelsen 

Margretheholm havn er dit næste waypoint 
med mere end 30.000 artikler på lager 

Du kan også besøge vores nye hjemmesider 
www.baadservice.dk og www.dacon.dk 

- med masser af gode tilbud 

Faste åbningstider: 
Sommerhalvåret fra 1. Marts - 30. September 
Hverdage 10:00 - 18.00 Lørdage 9:00 - 15:00 

Mellem Påske og Pinse også Søn- og helligdage 9:00 -15:00 

Vinterhalvåret fra 1. Oktober - 28. Februar. 
Hverdage 10:00 - 17:00 Lørdage 10:00 - 15:00 

^/)ynettens Jgndservice 

- mest udstyr for pengene 09 altid billigst på ^mager 

yelefow 1257 6106 

Amagerbanken 
* 

* 
4^ $ R S V 

/ ̂  

O 

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 
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Det kan hurtigt gå i den forkerte retning. 

Det er jo nok ikke gået nogens næse forbi, at forpagter 
valgte at give op, dette skyldes at de ikke kunne tjene 
penge på restauranten. 
Set fra manges synspunkt er det måske uforståeligt, jeg 
mener, der var da altid mange mennesker i butikken, 
mange dage kunne man næsten ikke få en plads. 

Vi i bestyrelsen har vist mere end stor samarbejdsvilje, 
for at hjælpe Signe og Ulrik, med at få det til at køre. 
I år har vi givet dem rabat på forpagterafgiften, betalt 
reklamer i Amager Bladet efter aftale, blot for at blive 
mødt, med et krav om at skulle de fortsætte, skulle SSF 
betale alle udgifter ved restauranten, varme, strøm og 
forpagterudgift. 
Så vil jeg lige spørge kort, er der nogen steder, man kan 
åbne en restaurant, ikke betale driftudgifter og husleje?, 
hvis det eksisterer, ville alle restauratører stå i kø for at 
få det. 

Årsagen til lukningen er klart dårlig styring af indtægter 
kontra udgifter, at påstå at driftudgifterne er årsagen, er 
en sandhed med modifiktioner, ganske vist er der drif
tudgifter til varme, strøm og forpagterudgift på ca. 
50.000 kr. om måneden, men det er vel blot rimeligt for 
at have en restaurant, med plads til 150 spisende gæster 
på en gang, et stort godt køkken, og hvor der fra maj 
måned til lukningen var ca. 300 gæster igennem om da
gen. 

Vi i bestyrelsen har gjort alt hvad forpagter har bedt om 
af forbedringer vedr. forpagterafgift og andet, men det 
sidste krav var for ublu og derfor sagde vi nej. 
Jeg mener ikke at Signe og Ulrik, har udvist normal for
retningsetik, med en opsigelse på 3 uger. Normalen i 
branchen er V2 år, og dermed har de sat SSF i et stort di
lemma, og manglende indtægt i form af forpagterafgift. 

På nuværende tidspunkt, er vi så blevet indkaldt til mø
de med deres advokat, som vil fremlægge et krav om 
erstatning fra Signe og Ulrik, de mener sig ført bag lyset, 
hermed hentyder de til manglende tal ved overtagelsen 
af restauranten, men de har hele vejen igennem ansættel
sesproceduren, fået at vide at vi ikke havde tal fra restau
ranten, da tidligere forpagter ikke ville udlevere disse, i 
øvrigt er de vel professionelle og har en ide om hvad det 
koster. 

Vi har nu ansat en dame, for at holde klubhuset åbent for 
medlemmerne, til at passe baren, og sørge for den dagli
ge rengøring, både i restauranten og på vore toiletter, 
også på molerne, så velkommen til Charlie. 

Hvad skal vi nu? 

Vi har et superkøkken til brug, mange pladser i restau
ranten og ingen mad, det har vi lige prøvet en gang. 

Skal vi bortforpagte restauranten igen? 
Skal vi se helt bort fra forpagterafgift, blot for at få en 
sådan? 
Skal vi forsøge at drive den selv, dermed ansætte folk i 
køkkenet også? 
Kan vi selv tjene penge på Cafe eller restaurant? 
Skal vi nøjes med blot at sætte automater op? 
Skal det være medlemmernes hus, eller vil vi dele det 
med forpagter? 

Jeg kunne stille mange flere spørgsmål, men jeg ved der 
er endnu flere hos jer. 

Så vi i bestyrelsen syntes det mest fornuftige er at spør
ge medlemmerne og det vil vi gøre ved et medlemsmø
de torsdag den 10. september kl. 1900 i vores restaurant. 

Lad dette være en opfordring til at give dit besyv med, 
og måske være med til at skabe noget nyt, eller blot fort
sætte som det var før, eller som det er nu. 

Spørgsmålene er mange, sikkert også ideerne, eller sva
rene men kom og sæt dit præg på klubben ved at deltage 
i diskussionen. 

Mød talstærk op til medlemsmøde. 

Formanden 

Ivrigt er det ikke alt sammen sort, der er vand i havnen, 
sol på himlen, og sommeren er ikke helt væk, er det ikke 
bare fantastisk? 
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Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 

Tilsluttet: 
Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion 

Kontoret er åbent torsdag kl. 1900 - 2030. 
I kontortiden træffes: formand, kasserer og havneudvalg 

Foreningens telefoner: 
Kontor & vagtlokale 32 59 35 80 
Telefax 32 59 35 60 
Restaurationen 32 59 41 30 

Amagerbanken 5203 2001750 
Postgirokonto: 7 05 65 16 
Havnekontoret 32 58 14 24 
Åbent: man. - ons. kl. 12 -13 & tor. kl. 16-17 

Foreningens e-mail adresse: ssf@sundby-sejlforening.dk 
SSF's hjemmesidewww.sundby-sejlforening.dk 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: 
Tonny Pedersen 27 24 00 67 
E-mail wain.fam@mail.dk 

Næstformand & Havneudvalg: 
Flemming von Wowern. 
Telefon 0046 7 34 39 98 41 
E-mail...flemming@vonwowern.com 

Havneudvalg: 
Lars Fure 29-88-84-12 
E-mail Ifure@lfure.com 

Havneudvalg: 
Leif Henriksen 20 25 19 38 
E-mail sofus@voldgaarden.dk 

Ungdoms- og jolleleder: 
Martin Brydenfelt 50 54 26 36 
E-mail ssf.ungdom@gmail.com 

Klubhusrepræsentant: 
Fritz Meiniche 20 48 25 56 
E-
mail....f.meiniche@webspeed.dk 

Foreningens faste udvalg: 

Målere: 
Jan Simonsen 32 97 62 53 
Karl K. Thorup 40 33 23 48 

Kasserer: 
Britta Scharff 3258 7336 mobil 2181 8094 
E-mail: britt@teamscharff.dk 

Webmaster: 
Martin Bregnhøj 
E-mail martin@bongobeat.dk 

Sekretær: 
Svend Erik Sokkelun.,32 57 04 83 
E-mail foto@sokkelund.net 

Skolechef: 
Jan Lauridsen 29 28 72 25 
E-mail Iauda@tele2adsl.dk 

Kapsejladschef: 
Marc Wain Pedersen..27 33 22 30 
E-mail....marc_wain@hotmail.com 

Festudvalg: 
Vagn Preisler.. .28 74 46 58 

Motorbåds, -sikkerheds
repræsentant & vagtchef: 
Kim P. Andersen 32 59 62 23 

— Ring senest kl. 20°° — 
E-mail.messinavej@webspeed.dk 

Redaktion: 
Poul Christensen 20 32 02 38 
E-mail chiep@pc.dk 

Bladets ekspedition: 
Lillian Green Jensen 32 50 63 65 
E-mail green.jensen@mail.dk 

Udgiver: Sundby Sejlforening 
Tryk: Lavpristrykkeriet 
Oplag: 1.200 

Kontingenter og priser 
Gæstepladser 
For både (Incl. miljøafgift) 

Under 8 m kr. 100,-
Over 8m kr. 120,-
Medlemmer uden plads 1/2 pris 
Frihavnsordning kr. 30,- (Miljøafgift) 

Indmeldelsesgebyr (indskud) 
Aktive 1.000 kr. 

Passive ..125 kr. 

Juniorer ..125 kr. 

Kontingent helårligt 
Aktive ..900 kr. 

Passive ..500 kr. 

Juniorer ..400 kr. 

Mini juniorer „172 kr. 

Reduktion i kontingent for pensionister og 

reduktion i kontingent ved mere end 2 juni

ormedlemmer i henhold til foreningens love. 

Pladsleje pr. m2 

(Bådens længde x bredde, minimum 3 m2) 

Helårsplads ..180 kr. 

Vinterplads, 1/11 -30/4 ....90 kr. 

Låneplads, 1/5 - 31/10 ....90 kr. 

Slæbejolle i forb. m. fast plads 300 kr. 

Skurleje helårligt 
Enkeltskur ..360 kr. 

Dobbeltskur ..720 kr. 

Jolleskur, selvejet ..270 kr. 

Jolleskur, SSF-ejet 360 kr. 

Andre gebyrer 
Ny plads (Pælepenge) 1000 kr. 

Ansvarsforsikring for båd ..200 kr. 

Gebyr for ikke-gået vagt ..500 kr. 

Gebyr for ikke-mærket fartøj „500 kr. 

Gebyr for rykker v/for sen betaling. 100 kr. 

Elforbrug i henhold til foreningens love. 

Haver m.v. efter aftale. 

Forsidebilledet: 
I yd 63 sejler Marina Jørgen og Jan 
og i yd 160 er det Mia, Lange og 
Kim, og kim er over linien 1,5 me
ter før jan. 
Læs mere om Old Boys på 
sidelO —13. 1 

Annoncepriser 
1 side kr. 1800,-
Mindre annoncer 
kr. 3,75 pr. cm2 + kr. 50,-
ved spaltebredder på 5,8—12,3—18,8 cm 
Ved tegning for 1 år gives 10 % rabat 

Alle priser er ex. moms 

Annoncematerialet skal afleveres som færdig 
reproducerbar fil 
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Ungdomsafdelingen 

Siden sidst: 
Pinse arrangementet var en succes som de andre år. I 
år deltog udover SSF og Lynetten som medarrangør, 
Kastrup, Tejn og Hellerup. Vi var i alt ca. 65 perso
ner til weekenden, og jeg vil gerne takke alle der del
tog, sejlere såvel som hjælpende hænder. Det var en 
ren fornøjelse at arrangere. 
Weekendens tema er "sejl noget andet" og er derfor 
et arrangement hvor det ikke er færdighederne der 
lægges vægt på, men legen og elementet. 
Af aktiviteter kan nævnes: Sejlads i flere jolletyper 
herunder: Zoom8 (1 mands jolle, som vi har 4 stk. 
af), Feva RS (2 mandsjolle, som vi har 3 stk. af), La
ser, Europa, Optimistjolle. Herudover Yngling samt 
Hobie som Kastrup traditionen besøgte os i om søn
dagen. Derudover blev polo kajakkerne flittigt brugt, 
samt der var guidet tour i hav kajak langs strandpar
ken. 
...nyd aktiviteterne på billederne. 

I den kommende tid: 
Vi fortsætter de faste træningsaftner mandag og tors
dag kl. 1730 men holder dog lukket i juli måned, men 
er klar igen mandag d. 3. august kl. 1730 og frem til 
standernedhalingen. 

sad— 



Tobias er kontaktperson i Kajak-afdelingen: 
kano.og.kajak.i.ssf@gmail.com 

Kaj ak-afdelingen: 

Referat fra kajak møde tirsdag den 2. juni 2009. 
Tilstede: Bo, Kirsten, Ulla, Ebbe og Sten 
Afbud: Theis, Martin m, Anette 

1. Fælles sikkerhedsudstyr 
Vi vil gerne ansøge klubben om at købe 2 paddleflows, 2 pumper samt en redningsvest. I fald vi får bevillingen, vil Bo 
gerne sørge for at få det indkøbt. 

2. Aflåsning af fælles kajakker 
Frank og/eller Erik laver en "vejre" på hver lånekajak, således at det bliver muligt at låse dem fast - gerne med en ko
de hængelås. 
Vi har brug for et rum, der kan aflåses til vores udstyr (pagajer mv.).Vi undersøger muligheden for at få lås på det eksi
sterende rum - også gerne med en kode hængelås, så alle i kajak afdelingen kan benytte rummet. 

3. Eventyr fortæller 
Alon - medlem af kajak afdelingen - er en erfaren kajak eventyrer, der har prøvet lidt af hvert. På mødet var der stem
ning for at få ham ud og fortælle om sine erfaringer og oplevelser. Det kunne være et fælles vinterarrangement for hele 
Sundby Sejl. 

4. Tur til Saltholm 
Der blev foreslået en tur til Saltholm en lørdag i juni. Vi mødes ved kajak huset kl. 10 og sejler af sted med madpakker 
og termokander. Når vi når frem, går vi en tur, spiser frokost og drager hjem igen midt på eftermiddagen. 
Ebbe melder en dato ud på nettet og via mail listen, og vi håber at mange har lyst til at deltage. Ebbe er også den, der 
tjekker vind og vejr på dagen, og evt. aflyser hvis vejrforholdene byder det. 

5. DR Aftenshow 
DR aftenshow sender fra Sundby sejl hele juni og 14 dage i august. Vi går bare bagom med kajakkerne, og det giver 
således overhovedet ingen problemer i forhold til at komme i og op med kajakkerne. 

6. Kajak kursus 
Der blev udtrykt meget stor tilfredshed med det netop afholdte kursus forestået af Friluftskorpset. 12 personer deltog 
og vi glæder os allerede til næste gang. I den forbindelse bør det nævnes, at det kan betale sig at melde sig ind i Fri
luftskorpset. De udbyder relevante (og billige) kajak kurser, og det giver ligeledes mulighed for at komme på kurser 
under DGI til en billig penge. 

7. Andet 
Vi snakkede om at det ville være en god ide at anskaffe en "kajak vogn", for dem/os der synes det er tungt at slæbe 

kajakken. 
Torsdag aften er stadig fælles ro af :en - og en god mulighed for en tur sammen med nogle af de andre kajak roere. 
Kl. 18 er det bedste tidspunkt for flere. 

Referent: 
Kirsten 
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Aktiviteter i S SF i 2009 

www.sundby-se j lforening.dk 

14.-16. aug. Old-Boys 
17. okt. Standernedhaling 
24. okt. Havnerundfart 
25. okt. Generalforsamling 
5. dec. Julefrokost 

13. dec. Børnenes juletræ 

Sejl med 
Mora 

Nyudklækket sejler el
ler bare "between 
ships", så bliv ven med 
Mora - SSFs Waarship 
27" - og sejl sommeren 
i møde på egen hånd el
ler sammen med andre-
på fælles togter. 

Sejl det du vil og lær at 
vedligeholde et sejl
skib. 

Alt dette for bare 
1.000 kr. for en sæson. 
Der er også mulighed 
for længere togter. 
Kom og se hende (plads 
311) eller få en prøve
sejlads. 

Er du interesseret, så 
kontakt Lars Fure på 
tlf. 29888412 
eller se mere på 
SSFs hjemmeside. 

Sundby Sejlforening 
ønsker følgende ny medlemmer vel
kommen: 
Ole Frell 
Kretavej 41,1 - 2300 S. 
Søren Sofus Petersen 
Nørre Voldgade 27 A, 4 th, 1358 K. 
Lars Skaarup Mainz 
Greisvej 34, 2 tv., 2300 S. 
Rasmus Halkjær, Istedgade 28, 3 tv., 
1650 København V. 

Niels Anker Lund 
Fasanvænget 62, 2791 St. Magleby 
Jeanet Leth Jensen 
Kretavej 41,1, 2300 S 
Benny Albinus Pedersen 
Ketteholm 101, 2650 Hvidovre 
Tim Larsen 
Øresundsvej 132 D, 2300 S. 
Jochen Forster 
Halmtorvet 7, 5 - 1700 V. 

Margretheholm havn er dit næste waypoint 
med mere end 30.000 artikler på lager 

Du kan også besøge vores nye hjemmesider 
www.baadservice.dk og www.dacon.dk 

- med masser af gode tilbud 

Faste åbningstider: 
Sommerhalvåret fra 1. Marts - 30. September 
Hverdage 10:00 - 18.00 Lørdage 9:00 - 15:00 

Mellem Påske og Pinse også Søn- og helligdage 9:00 -15:00 

Vinterhalvåret fra 1. Oktober - 28. Februar. 
Hverdage 10:00 - 17:00 Lørdage 10:00 - 15:00 

Jlyoettens Jgådservice 

- mest udstyr for pengene 09 altid billigst på ^mager 

^felefon: 525>7 6106 
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beløbet kan nedbringes. 
Tryg oplyser, at forpagter har tegnet 
glasforsikring. 
Iflg. forpagtningsaftalen skal Ulrik 
& Signe tegne en drifttabsforskririg; 
det har de ikke gjort. De har tegnet 
en løsøreforskring på 50.000, men 
det er ikke dækkende for fuld ny
værdi af det forpagtede. Fritz anslår 
beløbet til nærmere at være 500.000, 
og vil snarest komme med en mere 
præcist beregning. 
Brandeftersyn d. 29. marts kom med 
påbud om at flugtvejsdøren fra re
stauranten ud til gangen er svær at 
åbne på grund af en måtte. Den er 
nu fjernet. 
Den elektroniske lås på klubhusets 
hoveddør er en forkert type, der 
ikke kan tåle vejret. Den, der virker, 
er dyrere. 
Sønder moles toiletter skal gennem
gås, pumpestationen er ved bed
dingspillet og er måske slukket ved 
en fejltagelse. 
På nordre moles toilet skal et gulv
afløb skiftes for at komme lugtgener 
til livs. 

Punkt 5: Fester & arrangementer 
Alt er klart til pinsemorgen og den 
sædvanlige musik bestilt. 
Vagn kunne godt ønske sig en mar
kise til terrassen, men restauratøren 
foretrækker parasoller. 
Der er mange klager over musikken 
til standerhejsningen, men pigen 
sang smukt! 

Punkt 6: Sejlerskolen 
Sejlerskolen er i fuld sving og der er 
stadig nogen på venteliste. Der kan 
godt bruges et par instruktører me re 
om torsdagen. Interesserede, der vil 
være med til at lære nye sejlere op, 
skal snakke med skolechefen Jan. 
De to 'nye' skurvogne, der skal er
statte de nuværende, forfaldne sku
re til kapsejlads og sejlerskole, ko

ster 25.000 kr. stykket og 5.000 kr. i 
transport. Så skal de også bare ma
les og sluttes til el. Der er bad og 
toilet i begge, og det beholder vi nok 
til senere.. 
De nuværende skure tømmes hur
tigt og fjernes. Der skal nok bruges 
en lastbil med grab. Jan har snakket 
med Allan, der har lovet at fjerne 
det nødvendige stykke af liguster
hækken og to træer ud for skolebå-
dene. 
Jan snakker med havnesjakket om 
fundamentklodser til skurvognene. 

Punkt 7: Ungdom & joller 
Intet 

Punkt 8: Kapsejlads 
VM udtagelse for ynglinge den 6.-7. 
Juni er aflyst af kapsejladschefen, da 
der ikke var det minimum på 12 
tilmeldte både, der var betingelsen 
for at gennemføre. 
SSF afholder Danmarksmesterskab 
for ynglinge den 3.- 5. juli. Der for
ventes 
fra 20 - 30 både til start, også enkelte 
udenlandske. De medlemmer af 
foreningen, der vil være med til at 
lave stævne, skal kontakte Marc. 
Det plejer at være en stor oplevelse. 
Svend Erik er interesseret i at lave et 
stævne for DFÆL (Dansk Forening 
for Ældre Lystfartøjer) i Sundby den 
8.-11. juli 2010, hvor mange af vore 
egne både er på ferie. Der kan for
ventes 40 - 45 smukke gamle træbå
de. Men måske er der ikke vand nok 
i havnen; nogle af de gamle både er 
ret store. Sagen undersøges nærme
re. 

Punkt 9: Motorbåde, sikkerhed & 
renovation 
Den blå container bliver flyttet over 
på nordre, når restaurantens sorte-
ringsplads tages i brug. Den skal 
bruges til husholdningsaffald fra 

gæstesejlere og fiskeaffald, sorteret 
og pakket i plasticposer. 
Kim har, som følge af visse proble
mer med vagtordningen, udarbejdet 
et skriftligt oplæg, til drøftelse på 
næste bestyrelsesmøde, når alle har 
læst det. 

Punkt 10: Bladet 
Bladet koster foreningen 200.000 kr. 
om året til trykning og forsendelse 
og tager lang tid at producere, i for
hold til annoncering af arrangemen
ter. Det skal ikke spares væk, men 
integreres i foreningens nye hjem
meside. 
Bestyrelsen skal finde en måde, 
hvorpå man kan tilgodese de mange 
medlemmer, der ikke har computer 
og internet, men foretrækker at læse 
på papir. 

Punkt 11: Eventuelt 
Der kommer et bord og et par bæn
ke på pladsen ved indgangen til 
klubhuset og en spand til cigaret
skod, måske en blomst eller to, så 
der ikke kører biler ind eller parke
res cykler. Det er en brandvej og et 
dejligt solsted til en eftermiddagsøl. 
Svend Erik foreslog det grimme 
bliktag over hoveddøren skiftet ud 
med kobber, hvis det kan gøres for 
en rimelig pris. 

Referent: Svend Erik Sokkelund 
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Referat af 

bestyrelsesmøde 
mandag den 25. maj 2009 

Tilstede: Tonny Pedersen, Vagn 
Preisler, Fritz Meiniche, Flemming 
von Wovern, Marc Wain Pedersen, 
Kim Andersen, Lars Fure, Jan Lau
ridsen, Leif Henriksen, Svend Erik 
Sokkelund kasserer Britta Scharff og 
redaktør Poul Christensen. 

Punkt 1: Protokol 
Sejlunionens planlagte møde om 
målerbreve hvor Tonny var inviteret 
med 12 andre, måtte Tonny desvær
re aflyse gr. andet arbejde, men mø
derækken fortsætter med endnu 4-5 
møder. 

Punkt 2: Beretning 
Et medlem der sidste år udførte no
get frivilligt arbejde for bestyrelsen 
og klubben, mente sig berettiget til 
en flyverplads i år. Dette har besty
relsen afvist, og fastholder de almin
delige gældende principper for ind
gåede aftaler i foreningen. 
Foreningens love er under revision i 
et lovudvalg, bestående af bladets 
redaktør Poul Christensen, forenin
gens fhv. formand Ib Pedersen og 
den fhv. kasserer Jørgen Rindal. 
Udvalget sender deres overvejelser 
ud til hele bestyrelsen, der opfor
dres til at deltage og kommenterer. 
Resultatet vil blive fremlagt på ef-
terårsgeneralforsamlingen. 

Budget (Tonny & Flemming skri
ver redegørelse) 
Det ser ikke så dårligt ud nu: 
Alle sektioner har brugt færre penge 
end budgetteret. 
Fritz påpegede, at vores budget ikke 
følger kalenderåret, men skal passes 
ind efter terminen for kontingent og 
pladsleje, nu når vi kun får penge i 
kassen én gang om året, bortset fra 
betalingerne for lånepladser, havne
penge og nattevagter. Flemming ser 
gerne lidt penge på kistebunden ved 
årets slutning, så foreningen kan 

bevare en sund økonomi. Vi skal 
tage højde for de store poster: Løn 
til pladsmanden, de nye låger og 
skurene til kapsejlads og til sejler
skolen. Nu ser det ok ud. 
Et bestyrelsesmedlem spurgte til 
bestyrelsens årlige middag: Den er 
indtil videre udsat. 
Sejlerskolen lover at spare. 
Ungdomsafdelingen ønsker sig et 
par brugte joller. 
Kapsejladsafdelingen forventer ikke 
at overstige budgettet. 
Der er enighed om, at vores hjem
meside trænger til fornyelse og det 
skal der være penge til 

Punkt 3: Havn & plads 
Aftenshowet er et kæmpe setup 
med 2-3 sendevogne 1/2-1 time 
hver aften til midt i august, også 
Skt. Hans aften, hvor de har fået lov 
til at sende 1/2 time fra taget. Bil
kørsel skal ske ad grusvejen og be
grænses til det absolut nødvendige. 
De må bruge P-pladsen og ellers gå 
derud. DR bliver bedt om at sætte 
skilte op, der viser vej. De regner 
med mellem 500 -1000 mennesker 
hver aften. Der er ikke planer om 
ekstra toiletvogne. 
Den gamle DMU motorbåd skal 
lægges for svaj uden for havnen; 
den optager 
plads for foreningens medlemmer. 
Det samme gælder ASS' sejlbåd, 
som 
også fjernes hurtigst muligt. 
Vi får i nær fremtid brug for 1-2 
mill. kr. til renovering af nordre mo
les bolværk. På efterårsgeneralfor-
samlingen skal bestyrelsen derfor 
fremlægge en plan for, hvordan for
eningen kan finansiere dette arbej
de. Flemming foreslår derfor, at vi 
allerede nu nedsætter et udvalg til 
at se på mulighederne. Tonny, 
Flemming, Fritz & Poul deltager. 
Der mangler skiltning om opkræv

ning af havnepenge; mange vil ger
ne betale, men ved ikke hvordan. 
Der bliver lavet 4 skilte. Svend Erik 
foreslår, man laver et lille opslag på 
indersiden af toiletdørene og over 
pissoirkummerne, i passende højde: 
De bliver læst! Der er klaget over 
hul i bunden af kuverterne og penge 
derfor tabt i havnen. Snippen, der 
sættes på båden, falder af, når det 
regner. Det blev foreslået at trykke 
en brugsanvisning på den tomme 
bagside af kuverterne. Poul laver et 
udkast. Kassen til betalingerne skal 
sikres bedre. 
Der kommer en ny i jobtræning 
torsdag. 
Den 1.6. er skæringsdato for afhent
ning af pladsmærke. Efter den dato 
skal det være på plads, ellers kan 
der falde bøde. Der vil blive gået en 
runde. 
Svend Erik påtager sig at være se
kretær i arbejdet med projektbåde, i 
samarbejde med Flemming. 
Et medlem, der sejler jolle, har fået 
dispensation for kravet om duelig-
hedsbevis. 

Punkt 4: Klubhus 
Den lille låge ved hovedporten hol
des ude af det elektroniske lukkesy-
stem, så den kan lukkes separat. I 
følge restauratørerne Signe & Ulrik 
er det ikke noget problem. Det er 
vigtigt, at den lukkes om aftenen, da 
der er set ukendte pille ved speed
bådene. 
Fliserne i køkkenet er lavet. Pumpe
stationen på nordre mole bliver la
vet. 
Der er udfyldt en begæring om be-
styrelsesforsikring, som Tonny har 
underskrevet. 
Søfinans er forespurgt om pris på 
forsikring af wirespil og bedding. 
Fritz er overrasket over, at forenin
gen bruger 115.000 kr. om året på 
forsikringer og vil undersøge, om 
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www.equipotelefonica. 

Volvo Ocean Race er verdens længste 
og hårdeste kapsejlads. Sejladsen starte
de i November 2008 
fra Alicante i Spanien, gik syd om Afri-
ca, og Australien samt Sy damerica op 
til Brasilien og Boston 
i USA. derfra til Europa og op langs 
med Jyllands vestkyst og over til 
Marstrand i Sverige. 

Søndag den 14.06.2009 kl. 1300 Startede 
de så syd om Sverige mod Stokholm. 
Fra Stokholm går 
den sidste etape til Set. Petersborg i 
Rusland, hvor sejladsen slutter. 

Samme dag imellem kl. 2100 og 2200 pas
serede de så vor hjemmevante sejlads
område ud for SSF. 
Hvor jeg har optaget denne fotoserie fra 
vindmøllerne i Nord og til Nordre Røse 
Fyr i Syd. 

Vi sejlede i min sønvs (Jesper) Rib 
gummibåd der har en max fart på om
kring 37 kn. Med ombord 
var desuden Karin Og Claus, der også 
har deres båd liggende på midterbroen. 

Dette var en helt fantastisk oplevelse at 
komme så tæt på disse sejlmaskiner, 
der alle er udstyret 
med svingkøl, to stiksværd og dob
beltror. Den fart de passerer med er helt 
imponerende selv i den 
forholdsmessige aftagende vind der var 
denne aften. Dette kan man også udle
de, når de kan gå 
distancen fra Marstrand i Sverige og til 
farvandet ud for SSF. på 8 time]". Første 
båd Puma. 

Som Claus så rigtig udtrykte det på ve
jen ind til SSF.: Dette var nok årets 
adrenalinkick, for 
der kan let gå år imellem at man kan 
opleve sådan et skue. Denne aften er 
nok en af dem vi 
aldrig glemmer. 

Leif Guldbech 

Foto : Leif Guldbech 
medl.nr. 532 
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Yachtskipperuddannelse i Sundby Sejlforening 

Du bør gennemgå en yachtskipperuddannelse! 

Hvorfor nu det ? 

I henhold til lov nr. 226 af 22. april 2002 om maritime uddannelser skal 

fritidsfartøjer mellem 15-24 m føres af en navigatør med sønæringsbevis 

som yachtskipper. 

Bevis som yachtskipper af 3. Grad giver ret til at føre nævnte fartøj i nordiske og britiske farvande 

Bevis som yachtskipper af 1. Grad giver ret til at føre nævnte fartøj på alle have. 

Uddannelserne giver en indgående træning i at planlægge og gennemføre en sikker sejlads af længere varighed og 

under iagtagelse af alle hjørner af de internationale søvejsregler. 

Men selv om du ikke har eller planlægger at få et større fartøj ( over 15 m) er det en rigtig god idé at gennemføre en 

yachtskipperuddannelse. Især hvis du planlægger en længere sejlads exempelvis i Middelhavet, over Atlanterhavet, 

til England eller bare rundt i danske farvande. 

Få yderligere informationer om de kommende kurser hos underviser: gertc@kabelmail.dk 

8 



Pinsemorgen i SSF 

Solen skinnede fra en pragtfuld blå himmel, signal
flag, stander og Dannebrog foldede sig festligt ud , 
hornorkesteret spillede op, så scenen var sat. 

Vagn havde været på indkøb og indkaldt hjælpere 
til at smøre rundstykker og skænke snaps og bitter 
op, alle fremmødte stillede op i kø og hentede fou
rage og drink, mange havde husket selv at tage kaf
fe med og det var også muligt at købe iskolde øl og 
vand, så alt var som traditionen byder. 
Der blev solgt lotterier (desværre for få) der var jo 
nogle flotte gevinster så alle var meget villige til at 
købe, men så ved vi, at til næste år må der være 
flere muligheder der. 
Efter nogle hyggelige timer på vores nyrenoverede 
terrasse sivede man ud til de små private frokoster 
rundt omkring i havnen og var glade for at vi end
nu engang fik en fin pinsemorgen i SSF 

Medl.A 498 
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Vis hensyn 
Lørdag den 25. juli kl. 11-14 er der kajak sejlads Amager Strandpark rundt. 
Omkring Nordre Mole vil være befærdet af kajakroerer i høj fart. 
'Bollen' vil ligge for anker ud for molen og varsko de sejlene i de ca. 3 timer 
løbet varer. 
(se løbets hjemmeside www.amagerstrandparkrundt.dk) 

Ulla Stuart 
Sundby Kajakklub Mobil: 40 42 89 69 
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Amagerbanken 
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Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 

SSF afholder open DIF DM for ynglinge. 
Weekenden den 3-4-5 juli afholder SSF Open Danmarksmesterskab for yngling, vi forventer at der kommer mellem 20 
og 30 tilmeldinger til dette danmarksmesterskab, heriblandt nogle udenlandske både på vej til Kalmar i Sverige for at 
deltage i verdensmesterskaberne. Vi håber selvfølgelig på deltagelse af vores egne drenge, Morten Grønning, Kristian 
Schaldemose og Marc Wain Pedersen, måske et gæstevisit og lidt afveksling fra matchrace. 

Sejladserne vil blive sejlet mellem Flakfortet og Saltholm, der vil blive forsøgt gennemført 9 sejladser over fredag, lør
dag og søndag. 

Det forventes at der vil være overnattende sejlere i den weekend og i havnen vil der være lidt mere liv end ellers. 

For yderligere informationer kontakt venligst stævneleder Marc Wain Pedersen på 27332230 
eller formand Tonny Pedersen 27240067 

Seniorerne 
Valby turen 
Onsdag den 3. juni mødtes seniorerne kl. II30 den årlige tur til Valby Bå
deklub. 27 fremmødte alle dejligt humør og det dejlige vejr gjorde også sit 
til en god tur. Vel ankommet nød vi det lækre smørrebrød som damerne i 
køkkenet havde fremstillet. 
Et nyt medlem var også med og blev hilst velkommen på bedste seniorvis. 
En dejlig eftermiddag går jo hurtigt og ved 17 tiden var der almindeligt op
brud hvor nogle sejlede hjem og andre brugte andre transportmidler. 
Vi glæder os allerede til næste år og håber at flere medlemmer kunne tænke sig at møde op til et 
traditionelt og hyggeligt samvær. 

På seniorernes vegne 
Vilna 
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etablere fiske- og strandjægerpladsen. 
En anden formand, Preben Vognmand , var 
behjælpelig med af flytte det gamle klubhus. 
Lavets medlemmer renoverede det. Nå ja, og 
så dukkede der et femte kriterium op for 
medlemskab af lavet; man skal være med i 
det årlige pligtarbejde, 1 arbejdsdag. Med
lemmerne byggede rygeovnen, som er sjæl
dent flot... og stor. 

Når sejlerne tager bådene på land om efter
året, vågner strandjægerne og de går på jagt 
ved Saltholms lavvandede strander. Gæs og 
ænder. Men efterhånden er der så meget 
fredning og restriktioner at interessen for 
strandjagt er aftaget, så i dag er der kun få 
medlemmer som frister vinterkulden i Sun
det. 

Per fortalte, at han var sammen med sin far 
om fiske og jagt og de glade dage i havnen, 
det nogle af os omtaler som kystkultur. Nu 
er han og de fleste af lavets medlemmer mo
den herrer og herre inder .... og vi må sikre, 
at de kulturværdier han og hans far var med 
at skabe, udvikles og formidles ind i fremti
den. Det sker kun ved, at andre finder vejen 
til dem. 

Per Jørgensen, også kaldet Per Sul eller Suleper. 

Derfor denne epistel, og tak til Per, fordi han 
tog sig tid til en snak en dejlig mandag efter
middag i maj. 

Foreningens gamle klubhus med udsmykning, medlemsliste 
og hyggekrog 

Og der kommer en ny beretning fra endnu et 
hjørne af vor klub, 
En beretning om sejlklubben som også er et 
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Strandj ægere & hobbyfiskere 
af William Thomassen 
foto: Svend Erik Sokkelund 

De fiskeinteresserede, de har et dejligt hjør
ne, på Nordre plads, for enden af Kapsel
strædet, helt ude ved den gamle jolleplads,-
der hvor Ungdomshuset breder sig over alle 
bredder i dag. 
Blomstrende træer, en række med skyde
pramme, foreningens første klubhus, en 
overdækket arbejdsplads med rustfrie ar
bejdsborde og vaske og ikke mindst, den 
kolonorme rygeovn.... sikke et miljø! 

Spørgsmålet er så: 
Hvordan kommer man med i dette miljø? 

Først og fremmest skal man selvfølgelig 
være medlem af Sundby Sejlforening. Der
næst skal man have lyst til at rydde op efter 
sig. Et godt humør skader heller ikke. En 
trehundredekroneseddel i indmeldelsesge-
byr, og så er man kvalificeret til at få sit navn 
på listen over medlemmer af lavet, slået op i 
glasskabet på pladsen, og kan få udleveret 
en nøgle til lavets klubhus. 

Er man ramt af disse fire kvalifikationer, lyst 
til fiske, i stand til at rydde op efter sig, om
gås andre og betale indmeldelsesgebyret, så 
må man finde en af de lidt mere flittige i la
vet. Et godt bud er Per Jørgensen, også kal
det Per Sul eller Suleper. 
Han holder til ved sit skur ude på Nordre, 
og skuret er genkendeligt på en dekoration, 
et fiskerelief, med påskriften: 

"Don t worry, be happy!" 
Skuret ligger lige ovenfor fritidshuset, som 
ikke omtales som "Rynkeby". 
Vi, Svend Erik Sokkelund og jeg, opsøgte 

Per her forleden. Han var nem at finde. Han 
sad og reparerede en ruse foran overnævnet 
skur med fiskerelieffet. Og nej, han var nu 
ikke formand for lavet. Lavet havde ingen 
formand, men joheee... , johheee han holdt 
måske lidt justits der ude..., ikke fordi det 
var nødvendigt, lavets medlemmer holdt 
skam pladsen i upåklagelig orden. Ikke et 
fiskeskæl det forkerte sted. 
Det rustfri arbejdsbord med vaske er lige så 
rent, som på en produktionsvirksomhed. Et 
par plasttrug med garn står ryddeligt op 

langs rækken af skydepramme, fiskeflag 
med numre. 
I klubhuset er der forskelligt professionelt 
udstyr, en spand med bøgesavsmuld til ry-
geovenen foruden plads til hygge.... 

Per er god for lidt historie, Mands Minde... 
bogstaveligt talt.... han har kommet i SSF 
siden han var lille dreng med sin far. De 
måtte ikke ligge for svaj i Sundet under kri
gen for tyskerne, så deres båd måtte ind i en 
havn... det blev så SSF. 
Gennem årene var der lidt knas mellem sej
lerne og de fiskeinteresserede. De meget fi
skeinteresserede oprettede de små havne 
nord for os, først i midten af 60érne faldt der 
ro over tingene, og foreningen blev en sam
mentømret enhed. 
En af de tidligere formænd, "Bollen", ham 
vor motorbåd er opkaldt efter, var med til at 



Hvad bringer fremtiden for SSF! 

Ja, hvis undertegnede viste det, så 
ville jeg være mange bekymringer 
foruden. 
Kontrakten for lejeforlængelse er 
underskrevet, kommunen var sam
arbejdsvillige på mange punkter, og 
vores ønsker blev næsten opfyldt. 
Den nærmeste fremtid bringer, det 
ved jeg da, Sankt Hans aften i SSF, 
som vi plejer på vandet foran ung
domshuset, i år med lidt flere udfor
dringer i form af DR TV aftensho
wet, vi forventer ingen problemer 
efter aftale med DR. 
Så kommer der en tiltrængte som
merferie, ikke mindst for bestyrel
sen, som har udvist stor arbejdslyst 
på alle felter, til jer vil jeg bare sige 
tak for en stor indsats, og jeg regne'r 
med at vi kommer tilbage med flere 
gode ideer og kræfter. 
Til klubbens medlemmer vil jeg 
sige rigtig god ferie, og pas godt på 
jer selv, sejl sikkert, brug vest og 
bare pral lidt med at i er fra SSF, 
det kan i med god grund, underteg
nede håber at møde nogen af jer i 
en havn et eller andet sted. 

Drømme! 
Det har vi jo alle, mine, i hvert fald 
nogle af dem, drejer sig om SSF og 
hvordan det skal hænge sammen i 
fremtiden, både økonomisk, men i 
allerhøjeste grad om havnens stand, 
hvordan skal der se ud i SSF, hvad 
skal vi ændre på og hvordan. 

Nogle af mine store ønsker for SSF i 
fremtiden er at: 
SSF er blevet center for matchrace 
og kapsejlads for Østersøkredsen, i 
fællesskab med de andre store klub

ber i kredsen naturligvis, med mu
ligheder som der er i KDY, måske 
skal man lave det i samarbejde med 
KDY, et eller andet skal der ske. 

Klubhuset er blevet færdigrenove-
ret, måske udvidet med en første sal 
og stor tagterrasse. 

Parkeringspladsen er asfalteret, det 
er vejene på søndre og nordre mole 
også. 

Mine drømme går også på, at det 
ville være dejligt at have en havn, 
der er 2 meter dyb ved lavvande, 
og det vel og mærke i hele havnen. 
Alle bolværker er nyrenoverede, 
pælene i havnen er fornyet, de træn
ger til det, 
midterbroen er flyttet lidt mod 
nord, den er blevet til flydebro, 
der er blevet udlagt en ekstra bro i 
søndre bassin, også en flydebro, 
derved har vi fået ca. 50 pladser til, 
der er blevet lavet bredere pladser i 
et vist antal, vi bør følge tidens 
trend. 

Nu er nok nogle der vil sige at der 
ikke skal røres ved søndre bassin, 
men her er der virkelig en mulighed 
for at skabe bedre økonomi. 
Et kendt argument mod dette er: 

jamen, vi skal kunne 
sejle ind for sejl 

og så er det vi må spørge os selv om 
det kun er i SSF at man skal bruge 
så mange meter, for at kunne kom
me ind. 
Er det tilfældet, så skal de der ligger 
i søndre basin, måske betale højere 
pris pr. m2, for der er uden tvivl 
plads til en mole mere, og hermed 
indtægter til klubben. 
Alle disse ting koster penge, det ved 

vi alle. I bestyrelsen arbejder vi me
get på hvordan vi kan få penge til 
fornyelser, samt ikke mindst på at 
spare hvor det kan lade sig gøre. 

Til disse tiltag er alle medlemmer 
meget velkommen med forslag til 
hvordan havnen skal se ud, hvor
dan vi skaffer penge, og i hvilken 
rækkefølge det skal gøres. 

Tak! 
Jeg vil slutte denne klumme, med at 
sige tak til de medlemmer der i pin
sen var i Raa, det var en fornøjelse, 
ikke mindst hjulpet på vej af det 
forrygende vejr, men allermest fordi 
det var forrygende at opleve så 
mange SSFere, i så godt humør, 
uden spørgsmål, men blot for at 
hygge sig sammen, en gevinst for os 
der var nye, det bliver ikke sidste 
gang. 
Stor tak for pandekager lavet over 
lejrbålet af Niels Peter og Claus på 
stranden, med medbragt birkebræn-
de fra Danmark, leveret af afdøde 
Poul Zastrau, som sørgede for dette, 
et af de sidst ønsker han havde, 

æret være hans minde. 

Det blev en fantastisk aften med 
solnedgang, havblik, hygge, en lille 
en, og en masse sørøverhistorier, 

TAK. 

Tonny Pedersen 
Formand 

Se også fra Set, Hans side 8 



Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 

Tilsluttet: 
Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion 

Kontoret er åbent torsdag kl. 1900 - 2030. 
I kontortiden træffes: formand, kasserer og havneudvalg 

Foreningens telefoner: 
Kontor & vagtlokale 32 59 35 80 
Telefax 32 59 35 60 
Restaurationen 32 59 41 30 

Amagerbanken 5203 2001750 
Postgirokonto: 7 05 65 16 
Havnekontoret 32 58 14 24 
Åbent: man. - ons. kl. 12 -13 & tor. kl. 16-17 

Foreningens e-mail adresse: ssf@sundby-sejlforening.dk 
SSF's hjemmesidewww.sundby-sejlforening.dk 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: 
Tonny Pedersen 27 24 00 67 
E-mail wain.fam@mail.dk 

Sekretær: 
Svend Erik Sokkelun..32 57 04 83 
E-mail foto@sokkelund.net 

É 

Næstformand & Havneudvalg: 
Flemming von Wowern. 
Telefon 0046 7 34 39 98 41 
E-mail...flemming@vonwowern.com 

Skolechef: 
Jan Lauridsen 29 28 72 25 
E-mail Iauda@tele2adsl.dk 

O 

Havneudvalg: 
Lars Fure 29-88-84-12 
E-mail Ifure@lfure.com 

Havneudvalg: 
Leif Henriksen 20 25 19 38 
E-mail sofus@voldgaarden.dk 

Ungdoms- og jolleleder: 
Martin Brydenfelt 50 54 26 36 
E-mail ssf.ungdom@gmail.com 

Klubhusrepræsentant: 
Fritz Meiniche 20 48 25 56 
E-
mail....f.meiniche@webspeed.dk 

Kapsejladschef: 
Marc Wain Pedersen..27 33 22 30 
E-mail....marc_wain@hotmail.com 

Festudvalg: 
Vagn Preisler.. .28 74 46 58 

Motorbåds, -sikkerheds-
repræsentant & vagtchef: 
Kim P. Andersen 32 59 62 23 

— Ring senest kl. 20°° — 
E-mail..messinavej@webspeed.dk Forsidebilledet: 

Puma, en af deltagerne i Volvo 
Ocean Race medens den passe
rer ud for SSF. 
Se også side 9 
Foto: Leif Guldbech 

Kontingenter og priser 
Gæstepladser 
For både (Incl. miljøafgift) 

Under 8 m kr. 100,-
Over 8m kr. 120,-
Medlemmer uden plads Vi pris 
Frihavnsordning kr. 30,- (Miljøafgift) 

Indmeldelsesgebyr (indskud) 
Aktive 1.000 kr. 

Passive 125 kr. 

Juniorer 125 kr. 

Kontingent helårligt 
Aktive 

Passive 

Juniorer 

900 kr. 

500 kr. 

400 kr. 

Mini juniorer 172 kr. 

Reduktion i kontingent for pensionister og 

reduktion i kontingent ved mere end 2 juni

ormedlemmer i henhold til foreningens love. 

Pladsleje pr. m2 

(Bådens længde x bredde, minimum 3 m2) 

Helårsplads 180 kr. 

Vinterplads, 1/11 - 30/4 90 kr. 

Låneplads, 1/5 - 31/10 90 kr. 

Slæbejolle i forb. m. fast plads 300 kr. 

Skurleje helårligt 
Enkeltskur 360 kr. 

Dobbeltskur 720 kr. 

Jolleskur, selvejet 270 kr. 

Jolleskur, SSF-ejet 360 kr. 

Andre gebyrer 
Ny plads (Pælepenge) 1000 kr. 

Ansvarsforsikring for båd 200 kr. 

Gebyr for ikke-gået vagt 500 kr. 

Gebyr for ikke-mærket fartøj 500 kr. 

Gebyr for rykker v/for sen betaling. 100 kr. 

Elforbrug i henhold til foreningens love. 

Haver m.v. efter aftale. 

Foreningens faste udvalg: 

Målere: 
Jan Simonsen 32 97 62 53 
Karl K. Thorup 40 33 23 48 

Kasserer: 
Britta Scharff 3258 7336 mobil 2181 8094 
E-mail: britt@teamscharff.dk 

Redaktion: 
Poul Christensen 20 32 02 38 
E-mail chiep@pc.dk 

Bladets ekspedition: 
Lillian Green Jensen 32 50 63 65 
E-mail green.jensen@mail.dk 

Webmaster: Udgiver: Sundby Sejlforening 
Martin Bregnhøj Tryk: Lavpristrykkeriet 
E-mail martin@bongobeat.dk Oplag: 1.200 

Annoncepriser 
1 side kr. 1800,-
Mindre annoncer 
kr. 3,75 pr. cm2 + kr. 50,-
ved spaltebredder på 5,8—12,3—18,8 cm 
Ved tegning for 1 år gives 10 % rabat 

Alle priser er ex. moms 

Annoncematerialet skal afleveres som færdig 
reproducerbar fil 
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Returneres ved varig adresseændring s. 
Afsender (%) POST) 
Sundby Sejlforening 
Amager Strandvej 15 D U 

DK 2300 København S 

DANMARK 

Vinduer - døre - foldedøre 
Kvalitet fra 

VELFAC& KPK 
DE LUXE - PELLA 

også opmaling & montering 

Tømrer & Snedker Flemming Wulff ApS 
Tømmerupvej 174, 2791 Dragør 

Tlf. 32940051 
Info@flemmingwulff.dk 
www.flemmingwulff.dk 



U ngdomsaf delingen 

SUNDvinter kapsejlads 

den 25-26 April. 

Der blev i alt gennemført 19 sejladser 

og der deltog i alt 11 joller. Weeken

den blev gennemført problemfrit. 

Målet med arrangementet var at in

troducerer andre klubber for SSF i 

forbindelse med vintertræningssam-

arbejde med Dragør i SSF, med start 

vintersæson 09/10. 

Fra ungdomslederen: 
Vi er nu klar til den kommende sæ

son. Vi har afholdt klargøring hver 

mandag i april samt 2 arbejdsdage 

med forældre hhv. d. 19. april og 3. 

maj. 

Begge arbejdsdage fremmødte ca. 20 

mennesker. Vi fik nået en masse på 

disse dage, og jeg takker alle frem

mødte. 

Af store projekter kan nævnes: 

Ombinding af alle opti rigge, opryd

ning i båd hal, fuldstændig rengøring 

af de 2 gummibåds rib's, rydning af 

krat bag jollerne (ca. 3 m2 haveaffald) 

bortskaffelse af gammelt udslidt grej. 

Derudover alm. klargøring af alle jol

ler herunder vask og polering. - Det 

summede at effektivitet og alle gav 

en stor hånd med. Begge dage afslut

tede vi med fælles spisning. Igen en 

stor tak til alle fremmødte. 

Kalender: 

Faste arrengementer: 

Hver Mandag: 

Mandagstræning indtil den 29. juni. 
k| 1730_2100 

Hver Torsdag: 
Torsdagstræning indtil d. 25 juni. KL. 
^y30 

(OBS. Onsdags træning er flyttet) 
3-5. Juli: Yngling DM i SSF 

29-30. august: TORM junior/ungdoms 

DM i Århus 

Der arbejdes ihærdigt i ungdomsaf
delingen 

Kaj ak-afdelingen: 
Tobias er kontaktperson i Kajak-afdelingen: 

kano.cg.kajak.i.ssf@gmail.com 

Møder i Kajakafdelingen: 
Tirsdag 2. juni kl. 18: Møde incl fælles

spisning/medbragt grillmad (Bo køber 

grillkul) 

Tirsdag 11.august kl. 18 

HUSK fællesroning hver torsdag kl. 17. 

Fra Jolle og Kajaklederen: 

Hej Alle i SSF. Det glæder mig at være 

en del at det blomstrende liv i kajakaf

delingen. Hvad angår pladser til kajak

ker, så er det som bekendt en be

grænset recurse. I og med at det sco-

ciale kajakliv har ligget i dvale i mange 

år, har der ikke været andledning til 

pladsproblemer. Jeg har lørdag d. 9 

maj uddelt faste pladser til 13 aktive 

kajakroer. Jeg mangler at få tjekket op 

på de resterende der ligger på plad

serne. Uddelingen gik problemfrit. Til 

orientering er der ca. 8-10 kajakker 

det enten ikke har SSF mærke eller 

har fået nyt årsmærke siden 2006. 

Vedr. nattevagter nar man har kajak 

og fast plads til båd i havnen, følger 

mere om dette senere. Kontakt gerne 

undertegnede eller kontoret om tors

dagen hvis spørgsmål. Se evt. refferrat 

fra Kajak møde d. 16/4 på den midler

tidige hjemmeside for kajakafdelin

gen. 
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Også medlemmer 
er velkommen til 
at fortælle om go
de eller sjove ople
velser her i bladet. 

Har du noget du 
måske synes kan 
være til glæde for 
andre, så kom med 
det. 

Er du i tvivl om det 
er noget for andre 
at læse, så kom 
med det—det er 
helt sikkert noget 
for andre at læse. 

Det du har i tan
kerne er godt— 
kom med det. 

Amagerbanken 

* £ r s v °  

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 

Aktiviteter i SSF i 2009 

14. juni Familiesejlads 
19.-20. juni Sejlerskolen, spiler & kapsejlads 

26. juni Sejlerskolen, instruktørmøde 
14.-16. aug. Old-Boys 
22.-23. aug. Sejlerskolen, weekendtur 

5. sept. Sejlerskolen, tilmelding prøver 
19. sept. Sejlerskolen, motorlære udenbords 
20. sept. Sejlerskolen, motorlære indenbords 
26. sept. Sejlerskolen, eksamen motor/sejl 
27. sept. Sejlerskolen, eksamen motor/sejl 

2. okt. Sejlerskolen, afslutning 
3.-4. okt. Sejlerskolen, afrigning/ eksamen 

17. okt. Standernedhaling 
24. okt. Flavnerundfart 
25. okt. Generalforsamling 
5. dec. Julefrokost 

13. dec. Børnenes juletræ 

Margretheholm havn er dit næste waypoint 
med mere end 30.000 artikler på lager 

Du kan også besøge vores nye hjemmesider 
www.baadservice.dk og www.dacon.dk 

- med masser af gode tilbud 

Faste åbningstider: 
Sommerhalvåret fra 1. Marts - 30. September 
Hverdage 10:00 - 18.00 Lørdage 9:00 - 15:00 

Mellem Påske og Pinse også Søn- og helligdage 9:00 -15:00 

Vinterhalvåret fra 1. Oktober - 28. Februar. 
Hverdage 10:00 - 17:00 Lørdage 10:00 - 15:00 

^goettens Jgådservice 

- mest udstyr for pengene oø Altid billigst på ^moger 

Jelefow 52^7 6106 
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hvad vi inviterede til, ville de kom
me igen. 
Det planlagte Ynglingestævne afly
ses, hvis ikke der tilmeldes både 
nok, af økonomiske årsager. Vi vil 
ikke have underskud. 
Vi er blevet spurgt om et stævne til 
efteråret, for omkring 55 Zoom 8 
joller. 
Det vil kræve 15-25 hjælpere og 
plads til at sove, for eksempel græs. 
Vi skal meget snart finde ud af, om 
det kan lade sig gøre. 
Den nye port, der kommer på nor
dre, fører direkte ud til et græsare
al, men kan vi få lov at bruge det'' 
Svend Erik oplyste, at vi har brugt 
det før, med stor succes, til det Pi
ratjolle EM, Simon stod for i 1979. 
Svend Erik spurgte om SSF ville 
være interesseret i et DFÆL stævne 
i begyndelsen af juni næste år. Han 
vil komme med et oplæg på næste; 
bestyrelsesmøde. 

Punkt 9: Motorbåde, sikkerhed &: 
renovation 
Intet 

Punkt 10: Bladet 

Poul gjorde opmærksom på at bla 
det, inkl. forsendelse, koster om
kring 200.000 kr. om året og at ti
den måske er moden til at tænke på 
at lægge det ud på vores hjemme 
side. 
Det kunne så printes på den nye; 
hurtigfarveprinter og sendes til de; 
medlemmer, der ikke har en com 
puter, eller de kan selv hente det. 
Poul understregede, at det ikke er 
en beslutning, men et oplæg til en 
nødvendig debat, nu vi snakker 
besparelser. 

Punkt 11: Eventuelt 
Intet 

Referent: Svend Erik Sokkelund 

Seniorerne i 
Nyboder 

Onsdag den 22. april var 
vi en hel del seniorer, der 
tog til Nyboders mindestu
er. En hyggelig rundvis
ning og man blev sat 100 
år tilbage, da man fik vist 
de gamle ting og de små 
lave huse hvor hvert rum havde sin egen lille historie. 
En rar mand viste os rundt. 
Vi havde vores egne madpakker med og fik på stedet 
udleveret bestik til at spise det med og der blev lavet 
kaffe til os og Johnni kørte til bageren og købte dejlig 
brød til. 
Efter vi havde spist og drukket blev der vasket op på 
gammeldags maner, og det selvom der var installeret 
opvaskemaskine. 
Efter det hele var overstået sad vi i den lille hyggelige 
gårdhave og nød en øl eller en vand og med en lidt be
kymret mine kikkede hen på det gameldags "das" der 
var i den ene ende af haven, vi blev dog beroliget med 
beskeden om, at der for længst var installeret rigtig wc 
med træk og slip. 
Ved firetiden var vi hjemme igen efter en rigtig hygge
lig dag i den gamle bydel. 

Turen til Jylland er desværre aflyst, der er for lidt til
melding, men der kommer nok en anden tur senere. 

Igen i år skal vi til Valby Bådeklub, det sker den 3. juni 
og der er allerede mange der har tilmeldt dig turen til 
et rart sted lige ud til vandet. 

På gensyn 
på medlemmernes vegne 
Vilna 
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slut. Kim pladsmand aftaler med 
Steno, der løfter tanken op, når den 

er gravet fri, og også klarer de for

nødne attester. 
Klubhusreglementet gælder for alle 

bygninger på havnen. Vi kan ikke 
overlade det til forpagter, det vil 
være som at 'overlade magten fra 
kaptajn til matros', så Poul og lo
vudvalget kommer med et forslag 
til nyt klubhusreglement. 

Fritz undersøger vilkårene for en 
bestyrelsesansvarsforsikring hos 
Codan, så det ikke er bestyrelsen, 
der skal hæfte med deres personlige 
formue. 
FLID, Foreningen af Lystbådehavne 
i Danmark, arbejder på at kunne 
tilbyde alle bådeklubber en sådan. 
Fritz kontakter FLID. 
Spillet på nordre mole er taget ud af 
drift fordi det ikke er forsikret. Det 
skal synes af Codan, inden de vil 
forsikre det. 
Codan forlanger også, at kranen ved 
benzinkajen skal betjenes af hav
nens faste mand eller stedfortræder. 
Da den både bruges af medlemmer
ne og ungdomsafdelingen bruger 
den til ynglingene, skal vi have en 
aftale med Codan herom. Svend 
Erik fortalte, at medlemmerne i Ar-
hus Sejlklub selv sætter deres X-
79'ere i vandet med en meget større 
kran, efter at have været på et kort 
krankursus hos deres pladsmand. 

Punkt 5: Fester & arrangementer 
Vagn har hyret en duo til stander
hejsningen. Sekretæren har ca. 50 
tilmeldte gæster til middagen og 
checker de sidste senest torsdag. 
Restauratøren er informeret om, at 
standerhejsning og pinsemorgen er 
lukkede arrangementer for medlem
mer og foreningens gæster. 

Punkt 6: Sejlerskolen 
Alle bådene er klar til standerhejs
ningen. Den nye skal døbes. Claus 
Rønnov holder talen og giveren dø
ber båden. 
Sejlerskolen har i år udskiftet en del 
tovværk og andet materiel og både
ne skal have nye batterier. 
Sejlerskolen planlægger en kapsej
ladsintroduktion i weekenden d. 20. 

-21. juni. 
Det er et åbent arrangement for alle 
medlemmer i SSF, ikke kun sejler

skolens elever. 
Om lørdagen kunne der være spiler

kursus og om søndagen kunne man 

lægge en bane ud og sejle kapsej
lads. I samarbejde med ungdomsaf
delingen er der to ynglinge med. 
Leif foreslår teori lørdag formiddag 
og så fælles frokost inden spilerkur
set. 
Flemming tilbyder at være kontakt
mand til seniorafdelingen, der me
get gerne vil være behjælpelige med 
det udenoms. 
Jan har ringet rundt til de, der ikke 
mødte til sejlerskolens introdukti
onsdag; det gav seks pladser, men 
der er stadig fem på venteliste. 
Sejlerskolen har brug for flere in
struktører for at kunne udnytte vo
res både optimalt og få has på ven
telisten. Vi skal nok selv ud og opsø
ge nogle emner. 
Jan arbejder på at købe 2 mand
skabsvogne til erstatning for de 2 
gamle skure ved slæbestedet. Han 
kigger på dem sammen med Fritz. 
De kan fås for 50.000 kr. incl. trans
port og er klar til brug med el og 
isolering. De bliver malet i vores 
farve og sat op i vinkel der hvor de 
gamle skure står og så nedlægger vi 
en bid af hækken foran, så der bliver 
åbent ud til skolebådene. Det bliver 
et større projekt, der først går i 
gang, når bådene er i vandet. Heller 
har tilbudt at låne sejlerskolen en 
container til det, der skal bevares fra 
de nuværende skure. 
Skure og andet affald fra projektet 
vil blive sorteret og bortskaffet på 
korrekt vis. 
Jan fik grønt lys til at gå videre med 
projektet. 

Punkt 7: Ungdom & joller 
Lalandia turen kostede 10.650 kr. , 
en lille overskridelse på 650 kr., som 
ungdomsafdelingen selv må finde i 
deres budget. Turen med 25 delta
gere er grundigt beskrevet i det sid
ste nr. af vores blad, både af de be
gejstrede unger og af Martin. 
Martin snakker med Britta om, 
hvordan alle ind- & udbetalinger 
skal køre gennem hende, både del

tagerbetaling og diverse regninger, 

så der er bilag og helt styr på alting. 

Poul, en ny frivillig træner, inviteres 

med ledsager til standerhejsningen. 
Er han forsikret, når han er 'ansat' 

som ulønnet træner? Skal han være 
medlem? Der skal være noget på 
skrift, der viser hans funktion i for
eningen. Fritz undersøger 
sagen. 
Forældre til aktive børn kan være B-
aktive. Kan han være B-aktiv? 

Vi har haft kapsej ladsweekend, med 
Ulfsund og Dragør som medarran
gør. Der var 4 Fevaer og 7 29'er jol
ler på vandet. Alle fik præmier. Der 
var 11 tomandsbåde med 22 delta
gere, så der var godt fyldt i huset. 

Havkajakpladserne ved ungdoms
huset deles ud efter anciennitet i 
samarbejde med Flemming og der 
oprettes en venteliste. 'Slæbejolle' 
kajakker bliver flyttet til stativ ved 
slæbested. 
Her havde vi en længere snak om 
kajakker og slæbejoller, nattevagter 
og 2 både i havnen. En kajak betrag
tes af mange på linie med en slæbe
jolle, men den er noget længere. 
Skal man gå 2 nattevagter for kajak
ken? Leif mente, at kajak og 
sejlbrædt var en undtagelse. Hvad 
med en kano, eller en lille robåd? En 
gummibåd? En slæbejolle skal ligge 
i vandet på bådpladsen. Kan vi lave 
en regel om både, der er så små, én 
mand kan bære dem og selv sætte 
dem i vandet? Vi arbejder videre 
med sagen. 
Som en ungdomsvenlig sejlklub skal 
vi have en forældrepolitik. Martin 
har skrevet et forslag, som han læste 
op og fik ros for. Det vil blive givet 
til forældrene og lagt ud på nettet. 

Punkt 8: Kapsejlads 
Den sidste kapsejlads blev afviklet 
med det yngste dommerteam no
gensinde i Sundby. Der var 8 sejlad
ser for Feva joller og 10 for 29'ere. 
Dommerteamet var 24 og 15 år. De 
blev rost af forældrene, der fulgte 
med over walkie-talkie inde på 
land. 2 unge fra Århus sagde, de 
aldrig havde fået sådan en modta
gelse i en sejlklub og lige meget 
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nødvendige sendevogn, der højst 
må køre 5 km/t, vil DR blive anm o
det om, at trafikken ellers foregår på 
gåben, hvis det er muligt. Flemming 
lover, at området blive shinet lidt op 
og et par både bliver flyttet. 

Havnen får en mand i beskæftigelse 
37 timer om ugen. Han vil komme 
til at arbejde med noget af det, 
pladsmanden ikke kan nå at lave. 

Der er nedsat et lovudvalg, beståen
de af red. Poul Christensen, fhv. 
formand Ib Pedersen & fhv. kasse
rer Jørgen Rindal. Vores love og 
regler vil fremover være at finde på 
nettet som pdf i opdateret form, 
frem for at vi skal trykke nye eller 
lave tillæg efter hver generalforsam
ling. Leif sørger for et omslag i far
veprint til de eks., der udleveres fra 
kontoret, til medlemmer, der ikke er 
på nettet. 

Punkt 3: Havn & plads 
Kæderne på lågerne er så nattevag
ten kan holde øje med trafikken, der 
så kun kan komme gennem hoved
porten. Men i det gode forårsvejr 
har det skabt en vis irritation, så Leif 
har åbnet ved P-pladsen. Flemming 
mener, vi skal beslutte os for at tage 
kæderne af til skærtorsdag eller se
nest d. 1.04. Får vi ikke løst proble
met, kommer det helt sikkert op på 
næste generalforsamling. Fritz vil 
undersøge, om lågerne kan komme 
med i det computerstyrede lukkes y-
stem til den kommunale sti: Proble
met er skiftende tider for arrange
menter i klubhuset, men han mener, 
det kan lade sig gøre. 

Kommunen har spurgt til adgang 
gennem de nye stier til vores havn. 
Flemming oplyser, at der skal flyttes 
3-4 skure i hjørnet, så de står med 

bagsiden til stien. Spørgsmålet er, 
om de kan tåle at blive flyttet eller 
er for rådne? 
Der skal flyttes en skurvogn på den 
anden side af hegnet, men det er 
naboens problem. 
De 8 nye bøjer til renden er nu ble
vet kortet af og stenene er støbt, så 
bøjerne bliver meget snart lagt ud. 
Der bliver ikke lavet yderligere mar
keringer af havnepladsernes bredde 
end der er nu. 

Poul har lavet forslag til havnepen-
gekuverter. Gæstesejlere lægger 
havnepengene i en nummereret ku
vert. En snip fra kuverten afrives og 
sættes synligt på båden. Kuverten 
lægges i en sikret postkasse i havne
kontoret. Flemming snakker med 
Lewis, der uden tvivl kan lave en 
god panserboks. Der skal findes 
nogle frivillige til at gå en kontrol
runde engang imellem. Mogens har 
tilbudt sig, men der er brug for flere. 
Flemming koordinere. 

Flemming og Fritz, med Lars Schal-
demose som sagkyndig, går i ud
valg om det bolværk, der skal sættes 
i stand. 
På generalforsamlingen blev der 
udtrykt utilfredshed med nordre 
slæbested. Bestyrelsen mener alle, 
som Lewis udtrykte på generalfor
samlingen, at det handler om sø
mandskab, men Flemming vil gerne 
kigge nærmere på det. 

Der var utilfredshed med P-pladsen, 
især de store huller i starten af plad
sen. Skærvebunkerne er ikke her til, 
men til huller under bådene. Kim 
pladsmand ser på, hvad der kan 
gøres. 
Leif gjorde opmærksom på bådtrai
lere, der parkeres på P-pladsen og 
fylder voldsomt op. Enten skal der 

medlems nr. på eller også skal de 
fjernes. Ellers bliver de skrottet. Der 
holder også en lastbil, men han er 
medlem og parkerer kun om natten. 
Der er for meget overflødig bilkør
sel på bådpladserne og '5 km/t' bli
ver ikke altid overholdt. Det skal 
der gøres noget ved. Vi har anskaf
fet 3 trækvogne netop for at mind
ske behovet for bilkørsel på pladsen. 
Før i tiden havde vi P-skilte i bilen, 
hvis vi holdt på pladsen, så man 
kunne se, det var legalt. 
Lågens åbningstider skal respekte
res. Der er for mange, der bare lader 
den stå åben, uden for tiderne og 
lørdag-søndag. 

Punkt 4: Klubhus. 
Kloakpumpebrønden på nordre 
mole skal renoveres. Det Maritime 
Ungdomshus har snakket med kom
munen om de ville overtage jobbet 
med service og vedligeholdelse, 
men de har ikke svaret. 
Fritz har indhentet tilbud fra flere 
sider og laver en aftale med pumpe
firmaet Flygt, der afgav bedste til
bud på 36.160 kr., med 2 pumper. 
Vi er 3 til at dele udgifterne: SSF, 
Det Maritime Ungdomshus og så 
Sundby Sejlklub (Amager Strandvej 
nr.ll). 

Der skal skiftes 5-7 fliser i klubhu
sets køkken; Kim Pladsmand snak
ker med Signe. 
Forpagter skal forsikre det forpagte
de, der kan blive skadet ved fester 
o.L, eks. glasforsikring. Forpagter 
står også for indkøb af elpærer til 
den forpagtede del af klubhuset. 
Maskiner og bygninger, også den 
nye affaldssortering, skal SSF forsik
re. 
Fjernvarmen vil blive tilsluttet, når 
olietanken engang er tom, men tan
ken graves først op, når sæsonen er 

7 



Kelerat at 

bestyrelsesmøde 
mandag den 27. april 2009 

Referat af bestyrelsesmødet den 27. 
04. 2009 
Tilstede: Martin Brydenfelt, Lars 
Fure, Leif Henriksen, Jan Lauridsen, 
Fritz Meiniche, Tonny Pedersen, 
Vagn Preisler, Flemming von Wo-
vern, Marc Wain Pedersen & redak
tøren Poul Christensen 

Punkt 1: Protokol 
Intet 

Punkt 2: Beretning 
Tonny og en til lejligheden nedsat 
arbejdsgruppe, Bjarne Winther og 
Jens Green, har været til møde med 
Københavns Kommune om vores 
lejekontrakt. De kommunale em
bedsmænd var meget positive over
for vore ønsker og vil vende tilbage 
med svarene snarest. Lejens størrel
se er dog ikke til forhandling, men 
vi fik lovning på, at forhøjelsen først 
gælder fra næste år, så den kan ind
arbejdes i budgettet. 

Tonny har modtaget rigtig mange 
klager over restauranten fra med
lemmer, der klager over manglende 
'dagens ret' og over ventetiden. En
kelte medlemmer har klaget over, 
der ikke var plads til dem i vores 
eget klubhus. To torsdage har der 
været over 200 spisende gæster. 
En kok, der ikke havde styr på sa
gerne, er nu blevet fyret. 
Fritz: Vi kan ikke reservere et områ
de kun for medlemmer, uden at 
kontrakten skal genforhandles, men 
Skipperstuen er kun for medlem
mer. 
Tonny har aftalt med forpagter, at 
der altid skal være en 'dagens ret' til 
60 kr., og råder til, at man bestiller 
bord, når der er gule ærter på me
nuen. 
Tonny og Flemming vil snarest hol
de et møde med forpagter, der 

åbenbart er blevet overrumplet af 
tilstrømningen. 
Af de penge, der tidligere er afsat til 
reklame for restauranten, er kun 
brugt en lille del til annoncering i 
Amagerbladet, men det blad har 
åbenbart mange læsere. 
Fritz: Forpagtningsaftalen skal gen
forhandles til efteråret. 

Tonny har fået en klage fra forpag
ter over drukne og højtråbende vag
ter, der selv er gået i køkkenet og 
har svinet personalet til. Sagen vil 
nu blive undersøgt nærmere: Det er 
helt uacceptabelt at være fuld på 
vagt og de har absolut intet at gøre i 
køkkenet! 
Købevagter bliver misbrugt, så dem 
vil Tonny have afskaffet. Måske skal 
bøden for ikke selv at gå sin vagt 
sættes op. På den anden side skal vi 
heller ikke blokere for ærlige men
nesker. 
Bestyrelsen enedes om at lade Kim 
komme med et forslag til næste be
styrelsesmøde. 

Økonomi 
Proceduren omkring restancer og 
sletning af medlemmer, der ikke 
reagerede på rykkeren og dermed 
bliver slettet og mister deres eventu
elle havneplads, blev klargjort og 
strammet op sammen med kasserer 
Britta Scharff. Andre klubber hæn
ger en liste op i klubhuset over re
stanter, men Fritz og andre var 
imod denne form for gabestok. Bla
det bringer fortsat en liste over slet
tede medlemmer. 

For at vi kan have helt styr på øko
nomien vil Britta, til hvert bestyrel
sesmøde, lave en opgørelse, så vi 
ved, hvordan foreningens likviditet 
er. Fremover får vi kun penge i kas
sen én gang om året, så de penge, vi 

har nu, skal række til marts 2010. 
Generelt kan det siges, at sparekni
ven skal frem og vi skal være meget 
økonomisk ansvarlige. Bestyrelsen 
vil ikke væltes på økonomien. Ton
ny: Brittas oversigt er et godt værk
tøj 
Flemming ser gerne, at hver enkelt 
laver et overslag over forventet for
brug til næste bestyrelsesmøde. 

Britta vil til hver en tid gerne uddy
be sin oversigt, hvis vi har brug for 
det, og vil allerede nu i sin oversigt 
tage højde for store poster som hus
leje til kommunen og forpagtnings
afgiften, der skal genforhandles pr. 
31. juli. 
Regningen for ikke-gåede vagter, 
venter ikke til næste kontingentbe
taling, men bliver opkrævet i nær
meste fremtid. 
På klubhuset har vi et budget på 
100.000 kr. Der er brugt 57.000 kr. 
Fritz vil bruge dette år til at få en 
pejling på næste års budget. Han 
syntes, det var lidt svært at sige, 
hvad han skal bruge det næste år. 
Flemming: Vi har tilbud på de fleste 
store poster. 

Formanden gjorde opmærksom på, 
at der til gæsterne ved standerhejs
ningen blev serveret øl, vin eller 
vand under middagen og én cognac 
eller likør til kaffen; hvad der er her
udover er helt for egen regning 

Beretning, fortsat: 
Der er indgået en aftale mellem SSF, 
Danmarks Radio og Det Maritime 
Ungdomshus: DR vil i 2 1/2 måned, 
med undtagelse af enkelte dage, 
hvor der er andre arrangementer, 
sende aftenshowet fra 19-19:30 fra 
Det Maritime Ungdoms Hus, med 
vejrudsigt etc. Det vil være en god 
reklame for SSF. Bortset fra den 
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Det sker i 
Juni 

6. Juni: 
Jazz fra 14.00 - 17.00 
Doghouse cats, Jump and Jive band 
Buffet fra 11.00 - 13.45 KR. 99,-
Efter kl. 13.45 til kl. 16.00 vil der kunne købes 
smørrebrød 

Grillbuffet mellem 17.00 og ca. 20.30 
Pris kr. 130,-
Hvis vejret er til det ellers alm. Menukort 

13. Juni: 
Grillbuffet mellem 17.00 og ca. 20.30 
Pris kr. 130,-
Hvis vejret er til det ellers alm. Menukort 

20. Juni 
Fest for dem der gik til fest i 80'erne i Ølands-
hus, Manhatten, 
Double up, Harlekin og Hollywood 
( Kun tilmelding på facebook) 
Speciel menu 

23. juni: 
Sankt hans aften. Vi griller inden bålet bliver 
tændt. 
Grillbuffet mellem 17.00 og 20.30 ca. 
Pris kr. 130,-
Hvis vejret er til det ellers alm. Menukort 

20. Juni: 
Grillbuffet mellem 17.00 og ca.20.30 
Pris kr. 130,-
Hvis vejret er til det ellers alm. Menukort 

27. Juni: 
Grillbuffet mellem 17.00 og ca. 20.30 
Pris kr. 130,-
Hvis vejret er til det ellers alm. Menukort 

Juli 
4. juli: 
Grillbuffet mellem 17.00 og 20.30 ca. 

Pris kr. 130,-

Hvis vejret er til det ellers alm. Menukort 

11. juli: 
Grillbuffet mellem 17.00 og 20.30 ca. 

Pris kr. 130,-

Hvis vejret er til det ellers alm. Menukor 

18. juli 
Grillbuffet mellem 17.00 og 20.30 ca. 

Pris kr. 130,-

Hvis vejret er til det ellers alm. Menukort 

25. juli 
Grillbuffet mellem 17.00 og 20.30 ca. 

Pris kr. 130,-
:HHI| 

Hvis vejret er til det ellers alm. Menukort 

Gå ikke forgæves - bestil bord i god tid 

Velbekomme 

Vi forbeholder os for ændringer 

Husk at dagens ret kun koster kr. 60, - også for jeres gæster, venner og familie 

Vi holder køkkenet åbent til Kl. 21.00 og restauranten til kl. 22.00 
Vi ønsker alle en rigtigt glædelig sommer, med masser af vind i sejlene 



Kapsejlads 

Vi har dm i yngling 
fredag den 3. juli, lørdag den 4. juli 

og søndag den 5. juli. 

Hej alle. 
Kapsejladsafdelingen har brug for hjælp. 

Kapsejladsafdelingen vil gerne kunne holde en 
masse kapsejladser, men Kapsejladschefen kan 
ikke gøre det alene. 

Kapsejladsafdelingen har brug for nogle der 
har lyst til at hjælpe mig med at afholde dem. 

Sejle motorbåd, sejle dommerbåd, dømme etc. 

Erfarne og nye er velkommen 

Giv mig et kald på 27332230 hvis du har lyst. 

Mvh 
Kapsejladschefen 



DR vil i perioden fra den 3. juni og IVi måned frem sende TV 
Aftenshowet direkte fra Det Maritime Ungdomshus i SSF. 

Dette vil utvivlsomt skabe en del opmærksomhed omkring SSF 
og Det Maritime Ungdomshus og det forventes, at de populære 
udsendelser vil tiltrække rigtig mange besøgende til området 
omkring sendetiderne. 

Af sikkerhedsmæssige årsager vil noget af området omkring 
ungdomshuset være afspærret fra ca. kl. 1600 til 2000 fra mandag 
til torsdag for at give plads til DRs sendevogne, arbejdslamper, 
kraner, kabler og andet udstyr. 

Jeg vil bede jer alle om at tage det hele som en god oplevelse, 
respektere at DR skal bruge arbejdsplads, tage de gener der må 
komme med godt humør, vise hensyn og ikke mindst nyde den 
reklame, det giver vores lille skønne plet på kortet. 

På bestyrelsens vegne ønsker jeg alle rigtig god sommer med 
DR TV Aftenshowet. 

Tonny pedersen 
Formand 
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Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 

Tilsluttet: 
Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion 

Kontoret er åbent torsdag kl. 1900 - 2030. 
I kontortiden træffes: formand, kasserer og havneudvalg 

Foreningens telefoner: 
Kontor & vagtlokale 32 59 35 80 
Telefax 32 59 35 60 
Restaurationen 32 59 41 30 

Amagerbanken 5203 2001750 
Postgirokonto: 7 05 65 16 
Havnekontoret 32 58 14 24 
Åbent: man. - ons. kl. 12 -13 & tor. kl. 16-17 

Foreningens e-mail adresse: ssf@sundby-sejlforening.dk 
SSF's hjemmesidewww.sundby-sejlforening.dk 

Foreningens bestyrelse: 

i 

Formand: 
Tonny Pedersen 27 24 00 67 
E-mail wain.fam@mail.dk 

Næstformand & Havneudvalg: 
Flemming von Wowern. 
Telefon 0046 7 34 39 98 41 
E-mail...flemming@vonwowern.com 

Havneudvalg: 
Lars Fure 29-88-84-12 
E-mail Ifure@lfure.com 

Havneudvalg: 
Leif Henriksen 20 25 19 38 
E-mail sofus@voldgaarden.dk 

Ungdoms- og jolleleder: 
Martin Brydenfelt 50 54 26 36 
E-mail ssf.ungdom@gmail.com 

Klubhusrepræsentant: 
Fritz Meiniche 20 48 25 56 
E-
mail....f.meiniche@webspeed.dk 

Foreningens faste udvalg: 

Målere: 
Jan Simonsen 32 97 62 53 
Karl K. Thorup 40 33 23 48 

Kasserer: 
E-mail: britt@teamscharff.dk 

Webmaster: 
Martin Bregnhøj 
E-mail martin@bongobeat.dk 

Ci 

o 

Sekretær: 
Svend Erik Sokkelun..32 57 04 83 
E-mail foto@sokkelund.net 

Skolechef: 
Jan Lauridsen 29 28 72 25 
E-mail Iauda@tele2adsl.dk 

Kapsejladschef: 
Marc Wain Pedersen..27 33 22 30 
E-mail....marc_wain@hotmail.com 

Festudvalg: 
Vagn Preisler.. .28 74 46 58 

Motorbåds, -sikkerheds-
repræsentant & vagtchef: 
Kim P. Andersen 32 59 62 23 

— Ring senest kl. 20°° — 
E-mail..messinavej@webspeed.dk 

Redaktion: 
Poul Christensen 20 32 02 38 
E-mail chiep@pc.dk 

Bladets ekspedition: 
Lillian Green Jensen 32 50 63 65 
E-mail green.jensen@mail.dk 

Udgiver: Sundby Sejlforening 
Tryk: Lavpristrykkeriet 
Oplag: 1.200 

Kontingenter og priser 

Indmeldelsesgebyr (indskud) 
Aktive .1.000 kr. 

Passive ....125 kr. 

Juniorer ....125 kr. 

Kontingent helårligt 
Aktive ....900 kr. 

Passive ....500 kr. 

Juniorer ....400 kr. 

Mini juniorer ....172 kr. 

Reduktion i kontingent for pensionister og 

reduktion i kontingent ved mere end 2 juni

ormedlemmer i henhold til foreningens love. 

Pladsleje pr. m2 

(Bådens længde x bredde, minimum 3 m2) 

Helårsplads ....180 kr. 

Vinterplads, 1/11 - 30/4 90 kr. 

Låneplads, 1/5 - 31/10 90 kr. 

Slæbejolle i forb. m. fast plads 300 kr. 

Skurleje helårligt 
Enkeltskur ....360 kr. 

Dobbeltskur ....720 kr. 

Jolleskur, selvejet ....270 kr. 

Jolleskur, SSF-ejet 360 kr. 

Andre gebyrer 
Ny plads (Pælepenge) „1000 kr. 

Ansvarsforsikring for båd ....200 kr. 

Gebyr for ikke-gået vagt ....500 kr. 

Gebyr for ikke-mærket fartøj ....500 kr. 

Gebyr for rykker v/for sen betaling. 100 kr. 

Elforbrug i henhold til foreningens love. 

Haver m.v. efter aftale. 

Forsidebilledet: 

På bagbords mole ved Lomma 
havn står en lystfisker, heldigvis 
med den rigtige farve på trøjen. 

Foto: Helle Ina Elmer 

Annoncepriser 
1 side kr. 1800,-
Mindre annoncer 
kr. 3,75 pr. cm2 + kr. 50,-
ved spaltebredder på 5,8—12,3—18,8 cm 
Ved tegning for 1 år gives 10 % rabat 

Alle priser er ex. moms 

Annoncematerialet skal afleveres som færdig 
reproducerbar fil 
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Afsender 

Sundby Sejlforening 
Amager Strandvej 15 

DK 2300 København S 

Returneres ved varig adresseændring 
post)  

pp DANMARK 

i Pinsemorgen 

i 
Søndag den 31 maj 

f? Vi modes traditionen tro ved 
klubhul 
til hornmusik, rundstvkker 

1 % og en lille en. 

i 
H Husk selv al tage 

kaffe og det gode 
humor med. 

8 
g 
G 

§ 

§ 
g 
0 

1 
g 

w Lotterier med fine præmier. 
f l , , , , , , , , , , , , ,  i , , , . , , , . , ,  i  s 

: Sankt Hans 
Aften i SSF 

< 

onsdag den 23. juni 
'kl. 2130 tænder vi bål 



i svømmehallen med en optimistjolle til 
kæntringsøvelse 

Så mange i jollen og jollen er alligevel oven vande. 
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U ngdomsaf delingen 
Foto: Helge Nielsen medlem nr. 750 



3. Vi flytter snarest et lysstofrør fra store rum i klubhus til lille midterrum. 

4. se punkt 1 

5. Når nødvendigt oprettes venteliste til kajakplads 

6. Ingen kommentarer/spørgsmål 

7. Martin Bry denfelt kontakter Morten for reparation af "kontakt ved gulv" 

8. Gasovn efterlyses 
9. Se dagsorden pkt. 9 

10. Se pkt. 1 

11. Eventuelt: 
Theis opfordrer os til at skabe traditioner som f.eks grillaften, 
Amager Rundt og Saltholm T/R 

Martin Machado afholder 25/5 kursus: 
"Perspektiver på selvredning". 
Tilmelding på Friluftskorpsets hjemmeside 

Alon sejler solo rundt om Sjælland - se separat mail herom 

Kommende medlemsmøder: 
Tirsdag 2. juni kl. 18: 

Møde incl. fællesspisnin^medbragt grillmad (Bo køber grillkul) 
Tirsdag 11. august kl. 18 

Referent: Bo 



H t l "  

Tobias er kontaktperson i Kajak-afdelingen: 
kano.og.kajak.i.ssf@gmail.com 

Kaj ak-afdelingen: 

SSF Kajakafdeling, medlemsmøde, 16. april 2009 kl 1730 i Kajakhuset 
14 medlemmer var mødt op 

Dagsorden 
1. Styr på pladserne - Antal private/klubbåde 
2. Lås til klubrum 
3. Lys til klubrum 
4. Tilmelding til medlemmer 
5. Venteliste til bådplads 
6. Brug af klubhus 
7. Kontakt ved gulv i klubhus laves 
8. Varmesystem i klubhus 
9. Husk at skrive navn i tøj og udstyr 
10. SSF-2009 årsmærker skal afhentes senest 1. maj og sættes på kajakken 
11. Eventuelt. 

1. Martin Bry denfelt oplyser at SSF nu har 40 kajakpladser ved Det Maritime Ungdomshus. På 
23 pladser er pr. 16. april "tilmeldt" kajakker for 2009. 
5 pladser tilbageholdes indtil videre som "reservepladser". Dags dato er der 12 ledige pladser. 
Det henstilles indtrængende til folk med kajakker ved klubhuset at få disse forsynet med års-
mærke senest 1. maj. 
Medlemmer som har fået registreret deres kajak som "slæbefartøj" gøres opmærksom på, at en 
kajak ikke længere kan registreres som slæbefartøj og derfor skal omregistreres. 
Til kajakplads hører pligt til at tage 2 nattevagter på havnen årligt. 
Hvis man har stor båd i havnen + kajak på vores hylder skal man iflg SSF's vedtægter tage 4 
nattevagter om året. 
Lørdag den 9. maj kl. 12 fastlægger Martin Brydenfelt endeligt kajakpladser og deres nøjagtige 
fysiske placering. 

Flere medlemmer af kajakafdelingen gav udtryk for, at de fandt sidstnævnte regel omkring nat
tevagter for ejere af stor båd + kajak urimelig. 
(NOTE fra Martin. 

Dette undersøges i bestyrelsen, da det rent faktisk ikke er muligt ifgl. reglerne, at have mere end 1 fartøj i 

havnen. Dette forventes endeligt afklaret til efterårs generalforsamlingen, da det kræver lovændring) 

2. Lille rum i klubhus (-hvor vi nu har pagajer) låner vi for tiden midlertidigt af SSF's ungdoms
afdeling. 
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Sundby Sejlforening 
ønsker følgende ny medlemmer 
velkommen: 

Willi Biirckel 
Kurlandsgade 17, 3 tv., 2300 S. 
Susanne Nors 
Sundby Parkvej 3, 4 tv., 2300 S. 
Preben Jan Magelund 
Smyrnavej 34,1, 2300 S. 
Annette Lindhardtsen 
Laura vej 28, 3 tv., 2500 Valby 
Kurt Magnus Bærgesen 
GI. Kongevej 76 76, 5 tv., 1850 F 
Lis Madsen 
Engvej 16, 2300 S 
John Winding 
Forhåbningsholms Alle 30,1904 F 
Thomas Bremer 
Rådhusstræde 11, 2 th, 1466 K. 
Jette Bock, Puggårdsgade 5,1573 V 
Anne Mette Muller 
Herman Triers Plads 5,1631 V. 
Ingrid MacLean-Nyegaard 
Ingolfs Alle 48, 2300 S. 

Aktiviteter i SSF i 2009 

www.sundby-sejlforening.dk 

31. maj Pinsemorgen 
14. juni Familiesejlads 

19.-20 juni Sejlerskolen, spiler & kapsejlads 
26. juni Sejlerskolen, instruktørmøde 

14.-16 aug. Old-Boys 
22.-23 aug. Sejlerskolen, weekendtur 

5. sept. Sejlerskolen, tilmelding prøver 
19. sept. Sejlerskolen, motorlære udenbords 
20. sept. Sejlerskolen, motorlære indenbords 
26. sept. Sejlerskolen, eksamen motor/sejl 
27. sept. Sejlerskolen, eksamen motor/sejl 

2. okt. Sejlerskolen, afslutning 
3.-4. okt. Sejlerskolen, afrigning/ eksamen 
17. okt. Standernedhaling 
24. okt. Havnerundfart 
25. okt. Generalforsamling 
5. dec. Julefrokost 

13. dec. Børnenes juletræ 

£ R S V 

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 

Vinduer - døre - foldedøre 
Kvalitet fra 

VELFAC& KPK 
DE LUXE - PELLA 

også opmaling & montering 

Tømrer & Snedker Flemming Wulff ApS 
Tømmerupvej 174, 2791 Dragør 

Tlf. 32940051 
Info@flemmingwulff.dk 
www.flemmingwulff.dk 
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Resultaterne fra sejladserne 

DFDS Kapsejlads 
Sundby Sejlforening og Dragør Sejlklub 

den 25. og 26. april 

Endelige Resultater 

29 Class 

Sailed:11, Discards:1, To count:10, Entries:7, Scoring system:Appendix A 

Rank Class SaiINo HelmName CrewName Ri R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Total Nett 

1 29 1037 Mads Emil Lubeck Christian Lubeck (3.0) 1.0 1.0 2.0 30 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 18.0 15.0 

2 29 1605 Katja Salskov-lversen Christian Gormsen 4.0 4.0 3.0 1.0 2.0 3.0 1.0 4.0 2.0 (5.0) 2,0 31 o| 26.0 

3 29 609 Lin Ea Cenholt Christiansen Anne-Line Lyngsø Thomsen 1.0 2.0 2.0 3.0 1.0 1.0 5.0 7.0 4.0 7.0 (DNS) 41.0 33,0 

4 29 95 Mette Holst Cathrine Larsen 2.0 3.0 4.0 5.0 5.0 4.0 4.0 3.0 (OCS) 4.0 4.0 46.0| 38.0 

5 29 553 Frederik Hvalsø Søren Zeeberg 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 5.0 3.0 2.0 30 (60) 5.0 47.0 41.0 

6 29 GBR 7 Mads Poulsen Rasmus Louw-Reimer 6.0 6.0 (OCS) 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 5.0 2.0 30 59.0 51.0 

7 29 881 Nicolai Schultz Lauritz Monti 7.0 7.0 6.0 7.0 7.0 (DNF) 7.0 6.0 6.0 3.0 6.0 700 62.0 

Scoring codes used 

Code Description Points 

DNF Started but did not finish 8 

OCS Oncourse side at start or brokerule 30.1 8 

Sailwave Scoring Software 2.00 build 4 
www.sailwave com 

Endelige Resultater 

DNS Came to the start area but did not start 

Feva Class 

Sailed:8, Discards:1, To count:7, Entries:4, Scoring system:Appendix A 

Rank Class SaiINo HelmName CrewName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett 

1 Feva 2434 Hans Eriksen Rasmus Reimar 1.0 1.0 1.0 (2.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 7.0 

2 Feva 2473 Charlotte Schmidt Josefine Schultz: (30) 2.0 3.0 1.0 2.0 2.0 3.0 2.0 18.0 15.0 

3 Feva 2548 Christine Christensen Laura Zeeberg 2.0 3.0 2.0 4.0 (DNS) 3.0 2.0 3.0 24.0 19.0 

4 Feva 869 Mads Weddel Martin Sandgreen (4.0) 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 30.0 26.0 

Scoring codes used 

Code Description Points 

DNS Came to the start area but did not start 5 

Sailwave Scoring Software 2 00 build 4 
www.sailwave.com 

TKriSS 

XHB09 
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En hjælpende hånd til anløb 

I gamle dage, da jeg begyndte at 
interesserer mig for sejlbåde, lærte 
jeg at give en hånd til en fortøjring, 
når en båd kom i havn. 
Senere, da jeg selv fik båd, opleve
de jeg hjælpsomheden fra den an
den ende af fortøjringen og satte 
stor pris på den. 
I dag klarer sejlerne sig selv og den 
hjælpende hånd kommer kun, hvis 
man ser et behov. 
Nu kan enesejleren, den ældre elle:r 
den handikappede sejler vise, man 
har behov for en hånd, ved at sætte 
talstander 1. 
Det er selvfølgelig også en opfor
dring til dig, der ser den hvide 
talstander med den røde cirkel, til 
at være opmærksom på, hvor du 
kan gi' en hånd. 

Svend Erik Sokkelund 

Talstander 

1 
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Tonny: I den lille Virksund Sejlklub 
med 160 medlemmer er der 30 både 
på vandet til aftenmatcherne. Alle er 
med og fordeles på bådene. Gen
nemsnitsalderen er 52 år. De laver 
f.eks. le Mans start for at gøre det på 
en anden måde. De har et godt soci
alt samvær i klubhuset bagefter, alle 
laver noget. 
Svend Erik synes, vi skal tænke kap
sejlads ind på så mange leder af 
klublivet som muligt, også i sejler
skolen. Flemming tilbyder at tage 
gæster med ud og følge kapsejlads. 
Leif: Når man sejler bare lidt kapsej
lads, lærer man bådhåndtering på 
en meget bedre måde. 
Poul mener, vi skal lave en kampag
ne med breve i alle bådene og en 
annonce i bladet. Flemming tror, 
man skal rundt og prikke folk på 
skulderen, det ved han virker. 
Marc forslår at invitere nogle af de 
erfarne sejlere fra Skovshoved; han 
tror godt han kan få nogle med til at 
fortælle om kapsejlads en aften i 
klubhuset. 
Leif vil kontakte nye sejlere med: 
"Har du ikke lyst til at komme ud 
og lege?" 
Sejlunionens regler omkring måler
breve er et problem i denne forbin
delse. Ganske vist har vi vores egen 
måler i foreningen, men der skal 
betales en afgift for målingen og 375 
kroner hvert andet år for at have et 
målerbrev. 

Punkt 9: Motorbåde, sikkerhed & 
renovation 
Intet 

Punkt 10: Bladet 
Poul forslår, at vedtægterne frem
over ligger på nettet som pdf-fil, 
som man så selv kan printe dem ud 
fra. Så har vi altid de aktuelle ved
tægter tilgængelige, i stedet for at 
have en trykt udgave med løse tilfø
jelser og ændringer, der koster en 
del penge at få trykt. Skulle der så 
være enkelte medlemmer, der ikke 
har adgang til nettet, kan de hente et 
print på kontoret. Poul har i øvrigt 
været så forudseende at sørge for, at 
de nuværende vedtægter er forsynet 
med dato på hver side, så der aldrig 
er tvivl om det er de nye eller gam

le, man har printet. 
Vi drøftede muligheden af at an
skaffe en farveprinter, der kan tryk
ke på begge sider, som erstatning 
for kontorets udtjente laserprinter. 

Marc undersøger markedet til næste 

møde. 
Svend Erik påpegede, at vi skal væ
re opmærksomme på, at vores blad 
er læsevenligt, også for de, der ikke 
er så gode læsere. Poul og han tager 
en snak om billeder i bladet. 

Punkt 10: Eventuelt 
Torsdag d. 9.4 er kontoret lukket på 
grund af påsken. 
Den samlede bestyrelse roste Willi
ams farverige indlæg på generalfor
samlingen. Han har lovet at skrive 
det til bladet. Det glæder vi os til. 

VWet,^tfYd°?> 

sV»e "" 

^-hct: _ tr 

*7hef: - Ha! skaI giftes 

f '8 Siftes idiot vi, 

AnSat-^Zet8? 

Mødet sluttede kl. 2122 

Referent: Svend Erik Sokkelund 

^eur? 

du^enog^„bavennge ' 

-^0'Itien
e vågnede-

Margretheholm havn er dit næste waypoint 
med mere end 30.000 artikler på lager 

Du kan også besøge vores nye hjemmesider 
www.baadservice.dk og www.dacon.dk 

- med masser af gode tilbud 

Faste åbningstider: 
Sommerhalvåret fra 1. Marts - 30. September 
Hverdage 10:00 - 18.00 Lørdage 9:00 - 15:00 

Mellem Påske og Pinse også Søn- og helligdage 9:00 -15:00 
Vinterhalvåret fra 1. Oktober - 28. Februar. 

Hverdage 10:00 - 17:00 Lørdage 10:00 - 15:00 

^/lynenens Jgådservice 
- mest udstør for pengene oø altid billigst på ^(mnger 

Telefon: JIJ7 6106 
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lysrør i den forpagtede del af klub
huset? Det er jo foreningen, der står 
for vedligeholdelsen. 
Hvad med facaden og soklen, hvor 
plantevæksten er pillet ned, indtil 
murene skal ordnes.? Flemming 
snakker med en graffitifjerner, der 
kan gøre det skånsomt, så det ser 
pænt ud. 
ISDN2 abonnement; hvad skal vi 
med det? Måske er det noget, der er 
krævet af hensyn til alarmsystemet. 
Fritz undersøger sagen. 
Flemming giver Fritidshusets bru
gere en præcis melding ang. husets 
farve. 

Punkt 5: Fester & arrangementer 
Vagn oplyser, at der er bestilt musik 
til standerhejsningen d. 2. maj og d. 
30. maj har vi pinsemorgen. 
Vagn snakker med Signe om menu
en. Vi skal have noget ordentligt for 
omkring 150 kr. Det skal ikke være 
tværreb og det haster lidt; menuen 
og prisen skal med i bladet. 
Vi skal overveje om der er nogle 
bestemte, der skal inviteres med. 
Det er sekretærens job at sende invi
tationer ud. 

Punkt 6: Sejlerskolen 
Skolechef Jan: Vi åbnede i lørdags. 
Der er 50 elever, så det er ved at 
være en mellemstor virksomhed. 
De, der ikke mødte, har jeg ringet 
til. Der blev et par ledige pladser til 
de næste på listen. Klargøringen 
startede i dag og vi forventer at va?-
re klar til standerhejsningen, hvor vi 
skal have 'barnedåb' på én spæk
hugger til efter formandens tale. 
Jeg har set på 2 mandskabsvogne til 
kapsejlads og sejlerskolen. De er 
helt klar, med el osv., 9x3,3 meter, til 
50.000 kr. Vi indretter dem selv med 
hylder til sejl osv. 

Vi har fået tilbudt at låne en contai
ner hos Heller til grejet, når de gam
le skure bliver fjernet og til de nye 
er stillet op. Vi går i gang med det, 
når bådene er i vandet. 
Ok fra en enig bestyrelse til at fort
sætte projektet. 

Punkt 7: Ungdom & joller 
Martin: Der er 2 slags kajakker, ka
jakker med plads og slæbejoller, 
som reelt skal ligge på bådejerens 
plads. Kajakpladsen med 40 pladser 
under halvtaget bliver bragt i orden 
med nummererede pladser og 
pladsmærker på bådene, uddeling 
af pladser efter anciennitet og vente
lister, som vi kender det fra havnen 
i øvrigt. 
De kajakker, der er slæbejoller, bli
ver lagt ned i stativet bag container
ne. 
Fritz mente, at kajakkerne, på linie 
med andre både i havnen, skal have 
en ansvarsforsikring. Det står i ved
tægterne. 
Flemming påpegede, at der er en 
fast procedure for ejerløse både, der 
skal overholdes, inden bådene kan 
ryge på auktion. Han kigger på det 
sammen med Martin en af dagene. 
Poul påpegede, at en slæbejolle er 
under 4 m. Det holder ikke med en 
kajak. 
Martin vil gerne have udnævnt en 
kajakansvarlig. Svend Erik mente, 
det burde være en, der selv sejlede 
kajak. 
Martin har en dialog med Lynetten 
om svømmehal og pinsegilde. 
Der er navngivning af DMU båden 
d.15. april. Skal vi fra klubbens side 
give en gave til den nye båd? Tonny 
var sikker på, at den båd ikke mang
lede noget som helst andet end en 
Sundby stander, så det får den. 
Sund Vinter kapsejladsen er d. 25.-

26. april, og er startskuddet til næste 
års vintertræning sammen med de 
andre klubber. 
Christian har fundet et godt mag-
netbaseret undervisningsmateriale 
med 20 både og dommerbåd osv. på 
et amerikansk website. Han vil prø
ve at købe det hjem. 
Alle de lovbefalede pædofilierklæ
ringer fra de ansatte i ungdomsafde
lingen er ok. 
Bollen er klar inden påske, onsdag 
d. 8. april. 
Tonny: "Cassiopeia skal ligge for 
svaj. Har kun været inde her i vin
ter. Den røde skal også ud." 
Flemming vil have mærker på dem, 
hvis de skal ligge i havnen. 

Punkt 8: Kapsejlads 
Vi skal have et møde med Kastrup 
Sejlklub om samarbejde mellem 
kapsejladsafdelingerne. Kastrup har 
foreslået, aftenmatchen holdes hver 
anden gang i Sundby, hver anden 
gang i Kastrup og at vi deles om 
udgifterne. 
Tonny kunne rigtigt godt tænke sig 
at genoplive aftenkapsejladserne i 
Sundby. Leif foreslår, der laves nog
le øvelsessejladser, så de nye sejlere 
har en chance for at prøve kræfter. 
Jan: Sejlerskolen laver en weekend 
om kapsejlads, der kunne godt være 
åben for andre. 
Marc: Der er to både ledige om tors
dagen. De kunne være skolekapsej-
ladsbåde, men vi mangler instruktø
rer. Vi har også Mora. 
Svend Erik: Nem og enkel kapsej
lads for begyndere vil blive et hit. 
Marc: Kan man forvente interesse 
for 2-3 aftenarrangementer med 
Christian og Morten, der underviser 
i kapsejladsteori? 
Flemming har snakket med ældre 
sejlere, der er interesserede. 
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Referat af 

bestyrelsesmøde 
mandag den 30. marts 2009 

Tilstede: Tonny Pedersen, Martin 
Brydenfelt, Poul Christensen, Jan 
Lauridsen, Fritz Meiniche, Vagn 
Preisler, Flemming v Wovern, Marc 
Wain Pedersen Lars Fure, Leif Hen
riksen & Svend Erik Sokkelund. Der 
var afbud fra Kim P Andersen 

Punkt 1: Protokol 
Intet. 

Punkt 2: Beretning 
Tonny: Ifølge Anne Werner fra Kbhs 
Kommune ejendomme er vi meget 
velkomne til at forhandle vilkårene i 
lejekontrakten, men lejen er ikke til 
forhandling. Det bliver Jens Green, 
Bjarne Winther & Tonny Pedersen, 
der forhandler kontrakt. 
Vi kan søge større FOS (Folkeop
lysningsudvalget) tilskud, der kan 
modsvare huslejestigningen. 
Flemming: Reparation af bolværk 
skal tænkes grundigt igennem. Der 
er kun os til at betale. Vi har fået et 
tilbud på 19.000 kr. pr m. Der skal 
findes en model for finansiering 
over 10-15 år. 
Lars Schaldemose har lovet at være 
behjælpelig som sagkyndig; han ved 
noget om det og har bl.a. lavet mo
ler i Tårbæk havn. 
En jernspuns, der bankes ned, er 
den billigste løsning, men Leif gjor
de opmærksom på de erfaringer der 
er, med jernspuns og galvanisk tæ
ring på bådene. 
Flemming: Jernspuns vil tage Vi m 
af havnebassinet, der ikke er for 
bredt i forvejen. 
Der blev nedsat et udvalg bestående 
af Flemming, Fritz og Leif til, sam
men med Lars, at undersøge mulig
hederne. 
Flemming: vi må tage det hen ad 
vejen; se hvor længe det vi har, kan 
holde og så må vi lave en bid ad 

gangen. 

Punkt 3: Havn & plads 
Terrassen bliver klar inden stander
hejsningen og kildesorteringsplad-
sen til restaurationen er ved at være 
færdig. 
Vi har fået et tilbud på 40.000 kr. pr. 
låge, med elektrisk lås, til de nye 
gennemgange Den skal være så 
bred, at traktoren kan komme igen
nem og rydde sne, og sikret, så in
gen kan komme i klemme. Fritz stil
lede spørgsmål ved, om det var 
nødvendigt at lukke af. Tonny hen
viste til de store problemer, der er i 
Ishøj og Kastrup. 
Åbningen og lukning af lågen vil 
kunne styres fra Havnekontorets 
computer. Systemet anbefales af 
Kim pladsmand som det bedste. En 
nærmere beskrivelse og tilbud sen
des rundt til bestyrelsen på mail, 
når vi får det. Mod haverne på beg
ge sider af stien opsættes et flethegn 
i passende højde. 
Åbningstiden skal skifte med årsti
den, så lågerne er lukket ved mør
kets frembrud. Det gælder dog ikke 
den lille låge ved klubhuset; den 
skal følge restaurantens åbningstid. 
Den bliver desværre nogle gange 
lukket af medlemmer inden da, det 
er ikke så smart. 
Ang. havnepenge snakker Flem
ming med Kim pladsmand, om han 
kan tage en runde med opkrævning 
af havnepenge. 
Poul koordinerer med Kim plads
mand om indføring af kuvertsyste
met til havnepenge. Måske smutter 
der nogle, men til gengæld er syste
met meget billigt i drift. 
Flemming har snakket med Jobcen
ter Tårnby, der har tilbudt en pige i 
jobtræning hele sommeren med 
ukrudt og andet, som en service

medarbejder til alt det, Kim ikke 
når. Flemming snakker evt. med 
gartner Allan. 
Bollen skal være klar, så der kan 
uddannes 3 instruktører inden 
'Sund Vinter' kapsejladsen d. 25-26. 
april. Kim skal skiftes et par ting i 
motoren. Der bliver ikke taget flere 
projektbåde op. Det er en stor opga
ve, og de, der er, skal følges op. 
Vores nye bøjer til renden er kom
met. Der bliver støbt 8 stk. 85 kilos 
klodser til dem, med ring til kæde. 
Det hele skal helst ikke veje mere 
end 100 kilo, så kan vi ikke håndtere 
dem, når de bliver taget op til vinte
ren eller skal flyttes. 

Punkt 4: Klubhus 
Fritz har lavet en oversigt over alle 
vore bygninger, der er navngivet, 
målt op og fotograferet, til vores 
grundejerforsikring. Leif og Fritz 
gennemgår. 
Der er også lavet en oversigt over de 
firmaer, der kan tilkaldes hvis der er 
tekniske problemer. Den bliver 
hængt op i mødeværelset og hos 
restauratøren samt sendt rundt til 
bestyrelsen på mail. 
Den ene af det to kloakpumper på 
nordre mole skal udskiftes. Fritz har 
fået et tilbud på 53.000 kr., men vil 
indhente yderligere tilbud. Han vil 
også snakke med Det Maritime 
Ungdomshus og den kommunale 
fritidsinstitution i nr. 11, så betalin
gen af pumperenoveringen er i or
den, inden der bliver sat arbejde i 
gang-
Vi har fået et tilbud på facadereno
vering på 64.000 kr. fra Øens Murer
firma. Fritz anbefaler, at det udsky
des til næste år, i lyset af alle de sto
re projekter vi har nu. 
Er det SSF eller restauratøren, der 
skal betale forbruget at elpærer og 
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t - en side på nettet - en side på nettet - en side på nettet - en side på nettet - en side på nettet - en side på nett 

Ørred 

Laks 

Sandart 

Gedde 

Aborre 

Denne radiosender indopereres i fisken 

og giver værdifulde oplysninger om 

ørred- og laksesmolts vandringer forbi 

opstemninger og igennem søer. 

• Læs om indsendelse af radiomærket 

Ål Denne satelitsender fæstnes uden på 

finnen og er anvendt på ål i Irland. 

• Læs om indsendelse af 

satelitsenderen 

Ørred 

Skalle 

Brasen 

Gedde 

Aborre 

Ål 

Dette såkaldte pit-mærke indopereres i 

finnen. Der er tale om et internt 

elektronisk mærke, der ved hjælp af 

påvirkning fra et magnetfelt udsender en 

unik kode. Disse koder kan registreres af 

pit-scannere og antenner. 

• Læs om indsendelse af pit-mærket 

Hummer 

Torsk 

Skrubbe 

Pighvar 

Naturgenopretningsprojektet BlueReef 

skal genoprette og beskytte et næsten 7 

ha stort stenrev ved Læsø Trindel og 

stabilisere ca. 6 ha af det eksisterende 

stenrev. 

Læs mere om undersøgelsen af 

mærkede torsk og hummer 

Læs mere om undersøgelsen af 

mærkede pighvar og skrubbe 

Læs om indsendelse af akustiske 

mærker 

Pighvar Undersøgelse af fiskebestanden i Nørre 

Fjord i Helnæs-bugten på Fyns syd

vestkyst. Baggrunden er, at der bliver 

stadig færre fisk i fjorden, og at der er 

mistanke om, at en af årsagerne kan 

være tidligere tiders oppumpning af 

sand, grus og sten fra havbunden. 

Læs mere om undersøgelsen 

Læs om indsendelse af mærket 

Sidst opdateret af Finn Sivebæk 27.11,2008 

Læs mere på hjemmesiden www.fiskepleje.dk 
Har du husket at forny dit fiskekort? 
Det kan du gøre på www.fisketegn.dk 
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nettet - en side på nettet - en side på nettet - en side på nettet - en side på nettet - en side på nettet - en side pi 

Vandløb Søer Kyst Fiskebiologi Nyheder Rådgivning 

Fors ide >  Rådgivn ing >  Fiskemærker  

|g f j  T ip  en ven Pr in t  

Har du fanget en fisk med mærke? 

DTU Aqua sætter mærker på fisk som led i forskningen. Mærkning af fisk bidrager til at få mere 

viden om fiskenes adfærd, vækst og alder. Denne viden er vigtig, når man skal forstå, hvorfor 

nogle bestande er i tilbagegang, og hvad man kan gøre for at hjælpe bestandene. 

Mærkerne kan være små plastiknummerskilte eller noget så avanceret som radiosendere. Det 

er ikke tilladt at mærke fisk uden en tilladelse, dette gælder også for klipning af en finne. Årsagen 

er blandt andet, at det er vigtigt at undgå ens koder, og derfor er det nødvendigt med en 

overordnet registrering af forskellige undersøgelser, hvor der indgår mærkning af fisk. 

Mærkning kan også være nødvendigt i forbindelse med bestandsundersøgelser. En ofte anvendt 

metode er den såkaldte fangst-genfangstmetode. Princippet er, at man fanger, mærker og 

genudsætter fisk på en bestemt strækning i et vandløb. Ved næste elfiskning opgør man forholdet 

mellem umærkede fisk og mærkede fisk, hvorefter det er muligt at beregne det samlede antal fisk 

på strækningen. 

Herunder kan du se, hvilke fiskemærker DTU Aqua bruger på hvilke fisk, og der er link til 

oplysninger om, hvor mærket skal sendes hen. 

Hvor kan du sende mærket hen? 

Mærket er et placeret uden på fisken og 

kaldes "T-bar" eller "anker" og anvendes 

især på fladfisk. 

• Læs om indsendelse af T-bar 

• Læs om udsætning af fladfisk 

• Læs mere om undersøgelsen af 

mærkede torsk og skrubbe 

Dette såkaldte carlinmærke er fastgjort 

uden på finnen og har været anvendt i 

mange år. Mærket har bidraget til 

værdifulde oplysninger om fiskenes 

vækst og vandringer. 

• Læs om indsendelse af 

carlinmærket 

Disse akustiske mærker indopereres i 

fisken. De er anvendt 

til forsningsprojekter i både vandløb, 

søer og kystnære områder. 

• Læs om indsendelse af akustiske 

mærker 

v Fiskemærker 

> Vejledninger 

> Skemaer 

> Kurser 

> Uddannelse 

Mærke Mærkede arter 

Pighvar 

Skrubbe 

Torsk 

Ørred 

Laks 

Sandart 

Gedde 

Gedde 

Laks 

Ørred 

Ål 
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En kapsejlads i Rungsted 
i en Farr 40 
Hej far, vi mangler en mand eller 

to i aften på en Farr 40, er du 

frisk? 

Gu er jeg så, men jeg gider ikke 

bare at være hængekød, jeg vil 

lave noget. 

Om jeg skulle have sagt sådan, 

puha på dagen fortrød jeg, om 

det så var hævn fra Morten, Kri

stian og Marc, det skal jeg være 

usagt, men hårdt det var det 

godt nok. 

Jeg blev sat på masten, her haler 

man sejl op og ned, og der er 

godt nok langt op i toppen af 

den mast, det er jo ikke en Yng

ling eller Folkebåd. 

Jeg fik en kort briefing i hvad mit 

job bestod i, jeg skulle sørge for 

at hale spilerstage op og ned, 

hale genua og spiler op og ned, 

samt ikke mindst at hænge på 

kryds. 

Og når de gutter sejler så går det 

stærkt med at fyre ordre af, ud

over det så sejler en Farr 40 hur

tigt, det er en fantastisk båd, m€>n 

det betyder også at man når 

mærkerne hurtigt, og dermed 

sejlskift, så der skal arbejdes hur

tigt. 

Om det skyldes min alder tvivler 

jeg på, men nærmere betegnet 

min fysiske tilstand (vægt og 

kondition), men jeg har ikke vår

ret så forpustet siden jeg var til 

coopertest (løbetest) som fod

bolddommer for 15 år siden, ej 

heller så tør i munden. 

Ved topmærket, op med stage i 

top, ned til mærke med denne, 

op med spiler, er du gal mand, 

og ned med genua, og når du så 

tror du lige skal trække vejret, så 

råber de sku ordre igen. 

Bundmærke op med genua, ned 

med spiler, (meget stor), ned 

med stage, jeg skal lige have vej

ret. 

SE NU AT KOMME UD OG 

HÆNGE DU GAMLE, bliver 

der råbt efter mig. At hænge på 

en Farr 40 er ikke som en folke

båd, her hænger man i en wire, 

og du har hele kroppen med ud 

over, så du hænger med wiren i 

maven, når man så i forvejen ik

ke kan få vejret, ja jeg troede jeg 

skulle dø. 

Så da jeg var på det yderste og 

jeg vender mig om og kigger op, 

er der 7 unge fyre der er ved at 

dø af grin. 

Jeg var helt derude hvor jeg måt

te bede om at få en anden plads, 

det fik jeg, tak for det. 

Jeg vil lige fortælle hvordan de 

unge gutter arbejder. På det ene 

spilerben mod bundmærket, er 

der en der råber, vi bommer, det 

kan vi ikke råber en anden, gajen 

er faldet af spilerskødet, den skal 

på. 

Problemet er at gajen hænger 

ude i læ, 2 meter ude fra bom

men, som igen er omkring 4-6 

meter ude over vandet, hvad så, 

her kommer Kristian op til ma

sten, finder et ekstra fald, og 

hopper over bord, glider ud af 

bommen og for enden siger han 

til Marc, fald lige lidt af så jeg 

kan nå, dette gjort, Kristian gli

der ind om bord igen, vi bom

mer og sejler videre som om in

tet var hændt. 

Det var en super oplevelse at op

leve først og fremmest at sejle en 

Farr 40, men ikke mindst de un

ge gutter ombord, som bare hav

de styr på tingene. 

Vi vandt ikke, men det var sjovt 

og ikke mindst hårdt at prøve, 

og det er ikke sidste gang jeg er 

med ombord, næste gang dog på 

en mindre krævende post, eller 

måske i bedre form, jeg ved ikke 

rigtigt, men hold da kæft en fed 

oplevelse, nu ved jeg hvorfor det 

er verdens bedste sport. 

Jeg vil da også lige nævne, at det 

er jo fantastisk at vore tre unge 

gutter får dette aspekt med af 

sejlsporten, inkl. det, at de sejler i 

KDY matchracecenter, blot fordi 

de også har været så fornuftige, 

at melde sig ind i KDY, her er 

man langt foran mange klubber, 

ene og alene fordi mulighederne 

er flere, og måske også fordi 

økonomien i denne klub er stør

re, og jo, der sidder en masse 

folk og er fulde af visioner. 

Tak til KDY og ikke mindst 

Georg, Jon, Peter, Jens, Morten, 

Kristian og Marc for at have den 

GAMLE og måske lidt for TUN

GE med. 

Sejlerhilsen fra Tonny 

Formanden. 
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bet sker i 
Maj juni 

1. Maj: Vi holder køkkenet åbent til kl. 
21.00 fra første maj og hen over sommeren. 

16. Maj: KLUB PLUS 30 SOMMERFEST 
DJ Kelly vender de fede plader 
Vi griller mellem 17.00 - 20.30 

kr. 130,-

22. Maj: Grillbuffet mellem 17.00 og 20.30 ca. 
Pris kr. 130,-
Hvis vejret er til det ellers alm. Menukort 

27. Maj: God gammeldavs gule ærter med 
flæsk, pølse 
Grisehaler, rødbeder, rugbrød og 
sennep 
Inkl. 1 snaps 
BESTIL BORD I GOD TID © 

30. Maj: Grillbuffet mellem 17.00 og 20.30 ca. 
Pris kr. 130,-

Hvis vejret er ti I det ellers alm. Menukort 

31. Maj: PINSEBUFFET 
Laks med rævesovs 
Karry sild 
Marineret sild 
Stegte sild i lage 
Fiskefilet med remoulade 
Æg og rejer 
Lun leverpostej med bacon og 
champignon 
Kam med rødkål 
Frikadeller 
Roastbeef med remoulade 
Salat af nye kartofler 
Tarteletter med fyld 
Brie og blå ost med druer 

Frokost 11.00-16.00 kr. 138,-

6. Juni: Jazz fra 14.00 - 17.00 
Doghouse cats, 

Jump and Jive band 

Buffet fra 11.00 - 13.45 
KR. 99,-
Efter kl. 13.45 til kl. 16.00 vil der 
kunne købes smørrebrød 

Grillbuffet mellem 17.00 og ca. 20.30 
Pris kr. 130,-  ̂ JBk 
Hvis vejret er ti i det ellers alm. Menukort 

13. Juni: Grillbuffet mellem 17.00 og ca. 20.30 
Pris kr. 130,-

Hvis vejret er ti i det ellers alm. Menukort 

20. Juni Fest for dem der gik til fest i 
80'erne i Ølandshus, Manhatten, 
Double up, Harlekin og 
Hollywood 
( Kun tilmelding på facebook) 
Speciel menu 

20. Juni: Grillbuffet mellem 17.00 og ca.20.30 
Pris kr. 130,-
Hvis vejret er til det ellers alm. Menukort 

27. Juni: Grillbuffet mellem 1^.00 og ca. 20.30 
Pris kr. 130,-
Hvis vejret er til det ellers alm. Menukort 

Vi forbeholder os for ændringer 

Gå ikke forgæves -

d 

Velbekomme 

bestil bord i god tid 

Husk at dagens ret kun koster kr. 60,- også for jeres gæster, venner og familie 

Vi holder køkkenet åbent til kl. 2100 fra første maj og hen over sommeren. 

6 



Tak til sponsor af den nye skolebåd 

Standerhej sning 2009 

Formanden på talerstolen 

Med det gode vejr på dagen 
var rigtig mange mødt op. 
Formanden holdt tale og 
ønskede god sæson 2009. 
Kanonlavet fyrede den af i 
en sky af røg. 
Den nye skolebåd blev døbt 
så der nu er 3 Spækhuggere 
på sejlerskolen. 
Herefter var der middag og 
dans til langt ud på natten. 
Sejlersæsonen er startet. 

Standeren hejses af en junior 

Den nye skolebåd døbes Tøsen 

Den nye skolebåd med flag 

Musik til middagen og dans til langt ud på natten 
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dige, vi vil blive eksponeret ud i 
det ganske land i den bedste sende
tid fra den. 3. juni og henover som
meren ca. 2V2 måned. 
Jeg ved at vi er vant til lidt af hvert 
i foreningen, og jeg ved at vi også 
kommer til at tage den eksponering 
som vi plejer, stille og roligt. 
Lad os også glæde os over at der 
falder lidt penge af ekstra til ung
domsafdelingen og det maritime 
ungdomshus, og takke DMU for at 
være medvirkende til denne aftale i 
fællesskab med SSF. 
Vi vil selvfølgelig indskærpe over
for DR hvordan man kører og opfø
rer sig på området. 

Den bedste nyhed jeg har, er, at vi 
næsten er færdige med forhandlin
gerne med kommunen, og det rent 
faktisk er lykkedes at spare halvde
len af lejen i år, således at vi først 
kommer op på fuld leje næste år, de 
betingelser som vi havde indven
dinger imod har vi også fået rettet 
på, så jeg tror vi er kommet i land. 
Så tillykke til os. 

Jeg håber at den nye terrasse falder 
i jeres smag, mht. det store skur der 
er ved at blive bygget over bagved, 
så er dette udelukkende et skur for 
forpagter, her vil de fremover pla
cere deres affald, dette skal sorteres 
i forskellige bøtter, derfor størrel
sen på det. 
Når træet er dampet af begge ste
der vil dette skur og terrasse blive 
malet i klubbens farver 

Til sidst vil jeg sige til jer alle, lad 
os glæde os over at sæsonen er star
tet med forrygende vejr, håbe det 
fortsætter og den bliver lang, vi får 
mere end vore 15 minutter berøm
melse, vores restaurant kører godt, 
vandet stiger vel i havnen, vi får 
flere medlemmer, tak til alle vore 
frivillige, vi kan godt bruge flere, 
bestyrelsen knokler og er brandgo
de, så tak til dem. 

Familiesejlads 
i SSF 

Søndag den 14. juni 

Reserver dagen 

Der er løb med flotte præmier 
for sejlbåde & motorbåde. 

Tag hele familien med 
og mød op på terrassen kl. 900 

Se også på opslags
tavlen i klubhuset, 
der kan være arran
gementer der ikke er 
nået at komme med i 
bladet 
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ormandens klumme 

Standerophaling 2009 

Velkommen til den nye sæson num
mer 86 af slagsen lad os starter med 
en sang som vores forrygende sang
skriver Lillian Green har bedrevet.. 

Velkommen til standerhejsning 
2009, foråret har været helt forry
gende, ja der har faktisk været helt 
sommeragtige temperaturer, det har 
så også, været en tid med lavvande, 
og her snakker jeg ikke om SSFs 
kasse, men i havnen, dette har skabt 
problemer for vore både, og vel 
egentlig også påvist at det ville være 
dejligt at have 2 meter i bassinet ved 
lavvande. 
Vi har gang i mange ting her i klu b
ben, og der er mange andre ting vi 
gerne vil sætte i gang, der kommer 
også forslag fra medlemmer, og det 
er jo dejligt, det viser jo at det ikke 
blot er en parkeringsplads, selvom 
nogle med det lavvande der er, nok 
vil mene det, men det viser en ide
rigdom hos medlemmerne, og ikke 
kun hos den siddende bestyrelse. 
Når nu disse ideer kommer, så er vi 
jo også nødt til at tænke økonomi, vi 
har besluttet at lægge langtidsplaner 
og budgetter, og som jeg tidligere 
har sagt, så vil der komme forhøjel
ser på alle punkter. 
Vi skal være økonomisk ansvarlige 
alle sammen, det er en absolut nød
vendighed, så når vi kommer til jer 
med forslag, så tænk længere frem 
end blot lige, vores forslag skal 
komme os selv og vore efterfølgere 
til gode. 
Denne havn skal også være her når 
vi fylder 100 år, til den tid skal den 
være i prima tilstand sammen med 
rigtig mange medlemmer. 
Det allerstørste ønske og krav fra 
min side, er dog at klubbens mang
foldighed og hygge er bevaret. 

Når jeg så siger at vi skal være øko
nomiske ansvarlige, ja så gælder det 
allerede nu, der er sikkert mange af 
jer der bander over vores p plads, 
men det koster en krig at lave den, 
og vores budget denne gang skal vi 
strække 2Vi måned længere end nor
malt, før der igen kommer penge i 
kassen. 

Jeg vil også komme med opfordrin
ger til jer alle, den første er at når 
der står 5 km i timen på skiltene så 
betyder det 5 km, om det er i bil, 
knallert eller cykler 5 km i timen. 

Vi er ganske rigtigt valgt til besty
relsen hernede, det er vi glade for, 
men vi er ikke ansat til at være poli
tibetjente, ej heller til at servicere jer 
alle hele tiden, vi gør et frivilligt 
stykke arbejde med lyst, og vil der
for gerne have at i henvender jer om 
torsdagen eller på mail hvis i har 
noget på hjertet, de fleste af os har 
både som skal sættes i stand og sej
les i som jer andre, vær søde og hu
ske på det. 
Vi gør det af lyst, det vil vi gerne 
have fortsætter fremover, pligter er 
ikke altid lige så sjove, det kan vi jo 
se når vi indkalder til pligtarbejde 
såsom oprydning på pladsen, det er 
de samme 10 der møder op, vel at 
mærke ud af 1060 medlemmer. 

Jeg vil også gerne opfordre klub
bens medlemmer og andre på områ
det til at udvise samarbejdsvilje, 
hensyntagen og ikke mindst ordent
lig opførsel, her tænker jeg blandt 
andet på medlemmer som har et 
sprogbrug som i sig selv er upassen
de, og at det ydermere bliver brugt 
mod personalet i vores restaurant, 
hører ingen steder hjemme, der er 
altid en årsag til problemerne, men 

de bliver bestemt ikke mindre af, at 
vi som er voksne mennesker ter os 
som forkælede børn, snak ordentligt 
til dine medmennesker, hvis du for
venter at blive behandlet på samme 
måde. 
Hav respekt, tålmodighed og tal 
pænt. 

Dette gælder selvfølgelig også for 
personalet i restauranten, og her vil 
jeg også gerne sige at der har været 
store problemer med maden eller 
mangel på samme, så lad mig slå 
fast hvad der er aftalt med forpagter 
på vores sidste møde i onsdags. 
Der skal altid være en dagens ret, er 
den på tavlen udsolgt, så er der på 
kortet en anden ret, som kan købes 
som dagens, bliver denne også ud
solgt så fortsætter det blot, der skal 
altid være en dagens ret. 
Når der bliver reklameret med gule 
ærter, så vil der også være en da
gens ret ved siden af. 
Der kommer fra mandag nyt menu
kort, her er de forskellige retter op
graderet hvis de mangler noget i 
størrelse. 
De gør hvad de kan for at minimere 
fejlene mht. tid, ansætter mere per
sonale, og hvad der er nødvendigt, 
vi skal huske på at de stadig ikke er 
i besiddelse af den historik, som 
mange af os i klubben er. 
Det går rigtigt godt derinde mht. 
antallet af medlemmer og gæster 
der kommer og spiser. 

Til dem af jer der er ude og sejle i 
sommeren, så er der fra den 3 juni 
mulighed for at komme i SSF allige
vel 
SSF direkte i tv DR aftenshowet, så 
her kommer der en fantastisk mu
lighed for endnu engang at vise om
verden at vi i SSF er bevaringsvær-
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Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 

Tilsluttet: 
Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion 

Kontoret er åbent torsdag kl. 1900 - 2030. 
I kontortiden træffes: formand, kasserer og havneudvalg 

Foreningens telefoner: 
Kontor & vagtlokale 32 59 35 80 
Telefax 32 59 35 60 
Restaurationen 32 59 41 30 

Amagerbanken 5203 2001750 
Postgirokonto: 7 05 65 16 
Havnekontoret 32 58 14 24 
Åbent: man. - ons. kl. 12 -13 & tor. kl. 16-17 

Foreningens e-mail adresse: ssf@sundby-sejlforening.dk 
SSF's hjemmesidewww.sundby-sejlforening.dk 

Foreningens bestyrelse: 

É 

Formand: 
Tonny Pedersen 27 24 00 67 
E-mail wain.fam@mail.dk 

Næstformand & Havneudvalg: 
Flemming von Wowern. 
Telefon 0046 7 34 39 98 41 
E-mail...flemming@vonwowern.com 

Havneudvalg: 
Lars Fure 29-88-84-12 
E-mail Ifure@lfure.com 

Havneudvalg: 
Leif Henriksen 20 25 19 38 
E-mail sofus@voldgaarden.dk 

Sekretær: 
Svend Erik Sokkelun.,32 57 04 83 
E-mail foto@sokkelund.net 

Skolechef: 
Jan Lauridsen 29 28 72 25 
E-mail Iauda@tele2adsl.dk 

Kapsejladschef: 
Marc Wain Pedersen..27 33 22 30 
E-mail....marc_wain@hotmail.com 

Festudvalg: 
Vagn Preisler.. .28 74 46 58 

Ungdoms- og jolleleder: 
Martin Brydenfelt 50 54 26 36 
E-mail ssf.ungdom@gmail.com 

Motorbåds, -sikkerheds
repræsentant & vagtchef: 
Kim P. Andersen 32 59 62 23 

— Ring senest kl. 20°° — 
E-mail..messinavej@webspeed.dk 

Klubhusrepræsentant: 
Fritz Meiniche 20 48 25 56 
E-mail...f.meiniche@webspeed.dk 

Foreningens faste udvalg: 

Målere: 
Jan Simonsen 32 97 62 53 
Karl K. Thorup 40 33 23 48 

Kasserer: 

Webmaster: 
Martin Bregnhøj 
E-mail .martin@bongobeat.dk 

Redaktion: 
Poul Christensen 20 32 02 38 
E-mail chiep@pc.dk 

Bladets ekspedition: 
Lillian Green Jensen 32 50 63 65 
E-mail green.jensen@mail.dk 

Udgiver: Sundby Sejlforening 
Tryk: Lavpristrykkeriet 
Oplag: 1.200 

Kontingenter og priser 

Indmeldelsesgebyr (indskud) 

Aktive 1.000 kr. 

Passive 125 kr. 

Juniorer 125 kr. 

Kontingent helårligt 

Aktive 900 kr. 

Passive 500 kr. 

Juniorer 400 kr. 

Mini juniorer 172 kr. 

Reduktion i kontingent for pensionister og 

reduktion i kontingent ved mere end 2 juni

ormedlemmer i henhold til foreningens love. 

Pladsleje pr. m2 

(Bådens længde x bredde, minimum 3 m2) 

Helårsplads 180 kr. 

Vinterplads, 1/11 - 30/4 90 kr. 

Låneplads, 1/5 - 31/10 90 kr. 

Slæbejolle i forb. m. fast plads 300 kr. 

Skurleje helårligt 

Enkeltskur 360 kr. 

Dobbeltskur 720 kr. 

Jolleskur, selvejet 270 kr. 

Jolleskur, SSF-ejet 360 kr. 

Andre gebyrer 

Ny plads (Pælepenge) 1000 kr. 

Ansvarsforsikring for båd 200 kr. 

Gebyr for ikke-gået vagt 500 kr. 

Gebyr for ikke-mærket fartøj 500 kr. 

Gebyr for rykker v/for sen betaling. 100 kr. 

Elforbrug i henhold til foreningens love. 

Haver m.v. efter aftale. 

Forsidebilledet: 

Resultaterne fra sejladserne 
DFDS Kapsejlads 

Sundby Sejlforening og Dragør 
Sejlklub 

den 25. og 26. april 

Se resultaterne side 14 

Foto: pc 

Annoncepriser 
1 side kr. 1800,-
Mindre annoncer 
kr. 3,75 pr. cm2 + kr. 50,-
ved spaltebredder på 5,8—12,3—18,8 cm 
Ved tegning for 1 år gives 10 % rabat 

Alle priser er ex. moms 

Annoncematerialet skal afleveres som færdig 
reproducerbar fil 
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Returneres ved varig adresseændring 
Afsender e (C& 

Sundby Sejlforening 
w POST> 

Amager Strandvej 15 DANMARK 

DK 2300 København S 

Familiesejlads 
iSSF 

Søndag den 14. juni 

Reserver dagen 

Der er løb med flotte præmier 
for 

sejlbåde & motorbåde 

Tag hele familien med 
og mød op på terrassen 

kl. 900 



Ungdomsafdelingen 

Små udtalelser fra ungerne: 

Mads Wedel: Jeg syntes det har været 

en god tur. Med nogle sjove oplevel

ser, især da vi var i badeland på sidste

dagen, hvor vi lavede en prop midt i 

ruchebanen © 

Ask: Det var sjovt at proppe Lasse i 

tørretumbleren. Vandland var også 

sjovt. 

Nicolai: Den gode ting var at jeg havde 

en god fødselsdag og at vi var i bade

land. 

Gustav: Det var en sjov tur. Med fød

selsdag, badeland og monkeytonkey-

land. Alt var godt, undtagen konfiske

ring af mobiltelefoner. 

Tor: Det var sjovt at være i badeland. 

Vi prøvede den nye wildriver(Vand 

ruchebane), den var vild. 

Martin: Der var mange sjove ting som 

ruchebanen. 

Lasse: Jeg syntes det var en sjov tur, 

undtagen der hvor jeg fik en bolt i ho

vedet. 

Mads Kofod: Det var sjovt, da vi lavede 

prop i ruchebanen. 

Nicklas: Det var en sjov tur og hygge

lig. 
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Ungdomsafdelingen 

Artikel fra 2 deltagere: 
Om fredagen mødtes vi på parkerin

gens pladsen. Vi ventede på alle og 

pakkede vores bagage i de forskellige 

private biler. Vi havde lejet en lille 17 

personers bus, som vi kørte den lange 

vej til Rødby i. I bussen sov de fleste, 

mens dem bagerst i bussen spillede 

kort. Da vi nåede frem stod vi ud af 

bussen og blev inddelt i hytterne. Til 

aftensmad om fredagen fik vi Lasagne 

som Niclas' mor havde lavet. 

Dagen efter stod vi op ved en halv otte 

tiden hvor dem der var morgenfriske 

kunne komme ud og løbe kvart i otte. 

Halv ni spiste vi morgen mad. Ca. kl. 9 

gik vi i badeland. Der var kommet en 

hel ny rutsjebane samt et helt nyt 

udendørs anlæg med spa-pool, sauna 

og tyrkisk bad og et koldtvandsbassin. 

Alle syntes den nye rutsjebane var 

sjov. Man fik nogle slag i den, men den 

var rigtig sjov. 

Vi tog hjem ved en to tiden og spiste 

frokost i hytterne. Ved en tre tiden var 

der fælles aktivitet, som var rundbold 

(MED DÅRLIGE REGLER!) Det var en 

hård omgang vi fik spillet, men sjovt. 

Derefter tog vi i Monkey tonkey land 

og legede.. Bagefter gik vi hjem og fik 

mad, vi spiste pasta med kødsovs, det 

smagte dejligt. Efter maden var der 

nogle der tog i badeland. Da de var 

kommet hjem var der fødselsdag i 

midterhytten. Nikolaj havde fødsels

dag. Herefter gik vi i seng. 

Dagen efter gik vi i badeland også 

kaldt at vi "kaprede badelandet". 

Vi syntes det har været en god tur. 

Skrevet af Martin og Mads W. 

Fra Ungdomslederen: 
Lalandia turen d. 20-22 marts har 
været en kæmpe succes med 25 
deltagere. 
Der blev både tid til badeland og 
legeland, der blev spillet rundbold, 
halvdelen af deltagerne deltog i 
morgenløb lørdag morgen inden 
morgenmad. 
Søndag efter badeland blev den 
smurte madpakke spist i det fri fra 
en næsten skyfri himmel inden 
bussen kom og hentede os. Jeg har 
fra pålidelige kilder hørt, at alle 
ungerne sov på turen hjem. 
Tak til alle for en vellykket og hyg
gelig tur. - Jeg ser allerede frem til 
næste års forårstur. 
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U ngdomsaf delingen 
Aktiviteter i ungdomsafdelingen: 

Navngivning af Minor 27 
Onsdag d. 15 april kl. 17-19 ved ungdomshuset: 

SUNDvinter arrangement/kapsejlads. 
Præsentation af vinter 2009/2010, søndagstræning med andre klubber 
Lørdag - søndag d. 25-26 April: 

Arbejdsdage: 
Søndag d. 19 april kl. 9-15 
Søndag d. 3 maj kl. 10-16 

Klargøring af joller og grej: 
Mandag kl. 1730 og derefter hver mandag til og med d. 27 april. 

Søndagstræning: 
Søndag kl. 10-15 og derefter hver søndag indtil d. 29. april 

Sejlsæson starter: 
Fra mandag d. 4 maj kl. 1730 og derefter hver mandag 
Fra onsdag d. 6 maj kl. 1730 og derefter hver onsdag 

Kontaktoplysninger til ungdomslederen: 
Martin Brydenfelt 
Telefon: 5054 2636 / Mail: ssf.ungdom@gmail.com 

»r« 

Kaj ak-afdelingen: 
Tobias er kontaktperson i Kajak-afdelingen: 

kano.og.kajak.i.ssf@gmail.com 

Vigtigt!!!! 
HUSK at sætte nyt 2009 mærke på 
din kajak inden 1/5 09. Mellem d. 
2/5 og 8/5 vil alle kajakker der ikke 
har gyldigt eller synligt 09 mærke, 
blive flyttet fra kajakstativet under 
dækket. ALLE kajakker der registret 
som slæbejolle vil også blive flyttet. 

Uddeling af kajakpladser: 
Vi mødes ved jolle/kajak huset. 

Der vil d. 9/5 kl. 12 blive anvist fa
ste pladser til alle kajakker. Der er i 
skrivende stund mange ledige plad
ser. Hvis du ønsker en plads i stati
vet, SKAL kajakken være registret 
som kajak. HUSK at tjekke dette på 
kontoret inden d. 9/5. 

Efter uddelingen d. 9/5, vil kontoret 
om torsdagen uddele de nummere
rede pladser, og man vil her også 

kunne forhøre sig om ledige plad
ser. 

Ro dag/aften: 
Hver Torsdag kl. 17 - Husk der er 2 
kajakker i SSF, som kan bestilles 
(Martin, 5054 2636) 

Kontakt person i Kajak-afdelingen: 
Tobias. E-mail: 
kano.og.kajak.i.ssf@gmail.com 
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Det var tyk tåge. En 
bil fulgte tæt efter den 
forankørende. Plud
selig standsede den 
forreste bil brat, og 
den anden korte op 
bag i den. 
Foreren af bil num
mer to sprang ud for 
at overfuse den anden 
bilist: 
- Er du tosset mand! 
At bremse på den må
de i sådan en tåge! 
Den anden bilist sva
rede roligt: 
- Må jeg have lov at 
spørge, hvad De laver 
i min garage? 

Margretheholm havn er dit næste waypoint 
med mere end 30.000 artikler på lager 

Du kan også besøge vores nye hjemmesider 
www.baadservice.dk og www.dacon.dk 

- med masser af gode tilbud 

Faste åbningstider: 
Sommerhalvåret fra 1. Marts - 30. September 
Hverdage 10:00 - 18.00 Lørdage 9:00 - 15:00 

Mellem Påske og Pinse også Søn- og helligdage 9:00 -15:00 

Vinterhalvåret fra 1. Oktober - 28. Februar. 
Hverdage 10:00 - 17:00 Lørdage 10:00 - 15:00 

^{joetteos Jgådservice 

- mest udstyr for pengene 09 altid billigst på ^mnger 

ydefon: 5257 6106 
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Sundby Sejlforening 
ønsker følgende ny medlemmer 
velkommen: 

Willi Burckel 
Kurlandsgade 17, 3 tv., 2300 S. 
Susanne Nors 
Sundby Parkvej 3, 4 tv., 2300 S. 
Jan Braskhøj 
Magstræde 20,1204 K. 
Ingrid Bacher Hjorth 
Sixtusvej 26, 2300 S. 
Anders Hjorth 
Sixtusvej 26, 2300 S. 
Robert Firkic 
Iranvej 34, 2300 S. 
Bo Sommer Nielsen 
Hedebygade 14 B, 4 tv., 1754 V 
Kathrine Lauritsen 
Regitsevej 4, 2300 S. 
Josephine Fock 
Regitsevej 4, 2300 S. 
Birgit Anni Pedersen 
Bue-Ager 12, 3230 Græsted 
Pernille Winder skov 
Kaldæavej 2, 2300 S. 
Tobias Wandrup 
Kaldæavej 2, 2300 S. 

Aktiviteter i SSF i 2009 

www.sundby-sejlforening.dk 

2. maj Standerhejsning 
31. maj Pinsemorgen 
14. juni Familiesejlads 

19.-20 juni Sejlerskolen, spiler & kapsejlads 
26. juni Sejlerskolen, instruktørmøde 

14.-16. aug. Old-Boys 
22.-23. aug. Sejlerskolen, weekendtur 

5. sept. Sejlerskolen, tilmelding prøver 
19. sept. Sejlerskolen, motorlære udenbords 
20. sept. Sejlerskolen, motorlære indenbords 
26. sept. Sejlerskolen, eksamen motor/sejl 
27. sept. Sejlerskolen, eksamen motor/sejl 
2. okt. Sejlerskolen, afslutning 

3.-4. okt. Sejlerskolen, afrigning/eksamen 
17. okt. Standernedhaling 
24. okt. Havnerundfart 
25. okt. Generalforsamling 
5. dec. Julefrokost 

13. dec. Børnenes juletræ 

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 

Vinduer - døre - foldedøre 
Kvalitet fra 

VELFAC& KPK 
DE LUXE - PELLA 

også opmaling & montering 

Tømrer & Snedker Flemming Wulff ApS 
Tømmerupvej 174, 2791 Dragør 

Tlf. 32940051 
Info@flemmingwulff.dk 
www.flemmingwulff.dk 
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Det sker i 
Maj juni 

1. Maj: Vi holder køkkenet åbent til kl. 21.00 
fra første maj og hen over sommeren. 

2. Maj: Standerhejsning 
Standerhejsning den 2. maj ki. 17.00 

Hovedret: 

Kaivecouiotte 
Haricot verts og karotter 
Ovnstegte kartofler 
Rødvinssauce 

Dessert: 

Nøddekage med rabarberkompot og 
vanillecreme 

Spisebilletter købes i restauranten for kr. 
150,-

9. Maj: 

16. Maj: 

Grillbuffet mellem 17.00 og 20.30 ca. 
Pris kr. 130,-
Hvis vejret er ti I det ellers alm. Menukort 

KLUB PLUS 30 SOMMERFEST 
DJ Kelly vender de fede plader 
Vi griller mellem 17.00 - 20.30 

kr. 130,-

22. Maj: Grillbuffet mellem 17.00 og 20.30 ca. 
Pris kr. 130,-
Hvis vejret er t/7 det ellers alm. Menukort 

27. Maj: God gammeldavs gule ærter med 
flæsk, pølse 
Grisehaler, rødbeder, rugbrød og 
sennep 
Inkl. 1 snaps 
BESTIL BORD I GOD TID © 

30. Maj: Grillbuffet mellem 17.00 og 20.30 ca. 
Pris kr. 130,-
Hvis vejret er til det ellers alm. Menukort 

6 .  Juni: Jazz fra 14.00 - 17.00 
Doghouse cats, Jump and Jive band 

Buffet fra 11.00 - 13.45 
KR. 99,-
Efter kl. 13.45 til kl. 16.00 vil der 
kunne købes smørrebrød _ g 

Grillbuffet mellem 17.00 og 20.30 ca. 
Pris kr. 130,-

Hvis vejret er ti i det ellers alm. Menukort 

13. Juni: Grillbuffet mellem 17.00 og 20.30 ca. 
Pris kr. 130,-

Hvis vejret er ti I det ellers alm. Menukort 

20. Juni Fest for dem der gik til fest i 80'erne i 
Ølandshus, Manhatten, Double up, 
Harlekin og Hollywood 
( Kun tilmelding på facebook) 
Speciel menu 

20. Juni: Grillbuffet mellem 17.00 og 20.30 ca. 
Pris kr. 130,-
Hvis vejret er ti I det ellers alm. Menukort 

27. Juni: Grillbuffet mellem 17.00 og 20.30 ca. 
Pris kr. 130,-
Hvis vejret er til det ellers alm. Menukort 

Vi forbeholder os for ændringer 

Gå ikke forgæves — 
bestil bord i god tid 

Velbekomme 

Husk at dagens ret kun koster kr. 60, - også for jeres gæster, venner og familie 

Vi holder køkkenet åbent til kl. 2100 fra første maj og hen over sommeren. I 



Jylland 

Sundby Sejlforening 
Seniorerne. 

Sommertur til Nordjylland den 08-06 til 12-06 
Pris 3100 kr. 1/2 pension dobbelt værelse. 

Eneværelse 200 kr. ekstra pr. dag. 
Vi skal bo på Tylstrup kro. 

Dag 1: 
Afgang fra S.S.F. til T)dstrup med stop undervejs. 

Dag 2: 
Hele dagen i Skagen (Grenen.) Ravsliberri. 

Dag 3: 
Hirtshals. -Lønstrup. -Nr. Lyngby. -

Løkken. -Børglum Kloster. 

Dag 4: 
Blokhus-Bulbjerg-Hanstholm. 

Dag 5: 
Silkeborg. -Sejltur på søen. -Himmelbjerget 

Hjem. 

Tilmeldingsliste hos Rita Sauffaus. 
De første 1000 kr. pr. person betales ved bestilling 
Restbeløbet 2100 kr. pr. person betales efter aftale 

Endelig program kan bestilles 
Alle medlemmer af S.S.F. kan komme med, så 

skynd jer, der kun 40 pladser. 
Så ring til en af os 

Michael Ronild. eller Mogens Fuglsang. 
32 53 61 95 - 40 53 61 95 32 58 0916 

Fra & til medlemmer 

Gammel søulk søges 

Er du den gamle søulk, der vil 
hjælpe mig med to ting: 

Rigge en 18 fods Mayland med fok 
og storsejl 
Hjælpe mig med at lære at sejle 

Adl 
For at få rigget båden forsvarligt 
skal der monteres nye vanter, nye 
fald, nye skøder og vindpose. 
Sejl og mast er OK. 

Ad 2. 
Jeg har lige bestået duelighedsprø
ven i navigation, og skal nu til at 
lære at sejle. Naturligvis har jeg 
meldt mig til på sejlerskolen, men 
der er venteliste og det er kun én 
gang om ugen. Derfor vil jeg gerne 
ud at sejle med dig, der som erfa
ren sejler kan hjælpe mig lidt hurti
gere i gang og tage en sejltur med 
mig i ny og næ. 

Jeg er selv delvis pensionist og kan 
lave aftaler når som helst. 

Det behøver ikke være en ren ven
netjeneste. Skal du have en skilling 
for det, finder vi også ud af det. 

Jeg vil blive glad, hvis du vil ringe 
til mig på 40 97 37 20, eller sende 
mig en mail på cly@os.dk. 

Og det uanset om du er interesse
ret i at hjælpe mig med punkt 1 
punkt 2 eller begge dele. 

Venlig hilsen 

Carsten Lynge 
Medl.nr. 41 
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(Fortsat fra side 9) 

med vagter. Et enkelt medlem vil få 
at vide, at han kan gå sine egne 
vagter og så ikke mere. 
Flemming har lavet et oplæg til 
affaldssorteringsplads til restaurati
onen og forslår, at vi genovervejer 
placeringen på den nuværende cy
kelparkering i stedet for op ad hav
nekontoret, hvor det bliver for 
klodset. Ifølge Fritz er der ingen 
lugtgener fra madaffaldet, da det er 
pakket i lufttætte poser. 

Punkt 10: Bladet 
Poul mangler nogle flere datoer, og 
i god tid, tak. Det gælder også re
stauranten og Vagns fester. 
Vedtægter bliver nu lagt ud på 
websitet, og med præcis dato på 
hver side, så intet kan misforstås. 

Punkt 11: Eventuelt 
Kim Pladsmand vil gerne have en 
medlemstelefonliste, så han kan få 
fat i en bådejer, hvis der sker noget 
med presenning, klodser etc. 
Fritz rejste spørgsmålet om trådløst 
internet på havnen: Hvis mere end 
100 har adgang, skal der lægges en 
afgift til staten. Foreløbig er der 
ikke noget problem, da der kun er 
adgang fra klubhuset. 
Poul luftede igen sit forslag om 2 
broer i havnen, der vil kunne give 
flere pladser og dermed en bedre 
økonomi. Han mente sig misforstå
et sidste gang. Men det vil koste 
dyrt i uddybning, da der er meget 
lavt under den nuværende mid
terbro. 

Referent: Svend Erik Sokkelund 

•w 
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(Fortsat fra side 7) 

mer på sejlerskolen, mangler der 
med jævne mellemrum flere in
struktører (også i år er der venteli
ste på sejlerskolen). 
Samværet i instruktørgruppen har 
også betydet, at de seneste års re
novering af Øveballen ikke har ko
stet klubben noget. De tre øvebal-
leinstruktører Svend Erik Sokke
lund, William Thommassen og 
Bjarne Larsen har været den faste 
gruppe, der har taget den store 
tørn, med at holde Øveballen ved 
lige, ud over den forårsklargøring 
eleverne og de øvrige instruktører 
deltog i. Men istandsættelsespro-
jekterne er blevet større og større, 
så forrige år, blev det besluttet at 
Øveballen måtte overlades til en 
professionel bådbygger. Desværre 
var prisen omkring 150.000 kr. at få 
skiftet 5 bord og nogle spanter. For 
samme pris kunne der anskaffes tre 
brugte spækhuggere, så det blev 
besluttet at sende Øveballen på 
pension! Derfor var det en kær
kommen gave, at sejlerskolen fik 
penge til at købe endnu en skole-
båd. 
Til standerhejsningen kan sejlfor
eningen præsentere Tyvebandens 
tre spækhuggere og Bollen, som 
ligger klar til at tage imod de man
ge nye elever, der hvert år tilmelder 
sig sejlerskolen og som samtidig får 
mulighed for at få de samme dejli
ge oplevelser, som vi andre sætter 
så stor pris på. 

Den 
Nye 
båd J§ 

Banditten Tyveknægten Bollen 
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Kastrup vedr. torsdagskapsejladser. 
Jeg skulle meddele fra Marc, som 
desværre ikke kunne være tilsted«? i 
dag, at hvis der er nogen, der har 
lyst til at deltage i kapsejladsudval
get, så bare tag kontakt til ham, han 
vil også selv kontakte de gamle ha
jer i sejlads og en del andre med 
henblik på hjælp til afdelingen. Det 
kunne jo være sjovt at få vore sejlad
ser tilbage den ene gang om ugen 
eller hver 14. dag. 
Der er også fra afdelingen side øn
ske om at få et stort klassebådsstæv-
ne til klubben; vi ved jo at klubben 
kan magte det og er i dialog med 
nogle klasser. 
I løbet af vinteren har vore dygtige 
sejlere fra ynglingen Morten, Krisli
an og Marc deltaget i tre matchrace
stævner i henholdsvis Skovshoved 
og Roskilde, og her er det blevet til 
to sejre overalt og en andenplads, så 
matchrace ser ud til at blive aktuelt 
for vore dygtige unge SSF'ere, til
lykke med det og fortsæt endelig. 

Motor og sikkerhed: 
Sikkerheden er jo noget større i SSF 
en andre havne. En af grundene er, 
at vores tvungne vagt fungerer, der 
er dog stadig mange, der ikke får 
gået deres vagt. Det er bare ikke 
godt nok, vi ved godt, at I betaler 
for det, men det er heller ikke godt 
nok, der er store huller i vagtplanen 
hen over vinteren, og når foråret 
kommer, står medlemmerne og kla
ger over, at der er optaget. 
Derfor, kære medlemmer, meld jer i 
god tid, mød op, gå jeres vagter og 
gør det med et smil - I er med til at 
gøre en forskel! 

Bladet: 
Jeg syntes, at vores redaktør gør et 
super stykke arbejde, tak for det 
Poul. Men, kære medlemmer, ved 
den sidste opgørelse var vi 1091 
medlemmer, hvor mange af jer lig
ger ikke inde med en god løgnehi
storie, som lige egner sig til at blive 
fortalt. 
Det er jo rart at se at ungdomsafde
lingen har fået sin egen side, og som 
det sidste nye er vores kajakafdeling 
boomet helt op og har også en side?, 
seniorerne er også flinke til at skrive 

- men kom nu, kære medlemmer, 
bombarder Poul med stof til bladet. 

Hjemmesiden: 
Vi er gået i gang med at modernise
re vores hjemmeside, her deltager 
Sokkelund i arbejdet. Vi håber at 
gøre den mere dynamisk, nemmere 
at opdatere for de enkelte udvalg, 
samt meget mere oplysende, den 
skulle gerne være oppe at køre i 
løbet af foråret; dette ifølge oplys
ninger fra vores webmaster, Martin 
Bregnhøi. 

Beretning fra Ungdomsafdelingen: 

Siden sidst: 
Vi har gennemført søndagstræning 

igennem hele vinteren, dog med 
pause i julen og januar. Kravet for 
vintertræning er, at man skal have 
egen tørdragt. Alle søndage har ak
tive forældre sørget for varm mad 
til sejlerne efter endt træning. 
Planen har været, at der skulle være 
betaling for fremmødte forældre og 
trænere. Sejlerne og madholdet har 
spist gratis. Indtil videre har alle 
forældre, der har lavet mad, ikke 
ønsket at få dækket udgifter og der 
har derfor ikke været betaling. 
Kæmpe tak for det. Planen er dog at 
mad holdet skal have dækket deres 
udgifter, så det vil jeg prøve at få 
trumfet igennem. 

Lalandia turen d. 20-22 marts har 
været en kæmpe succes med 25 del
tagere. Se billeder og nærmere be
skrivelse i næste blad. Der blev både 
tid til badeland og legeland, der 
blev spillet rundbold og halvdelen 
af deltagerne deltog i morgen løb 
lørdag morgen inden morgenmad. 
Søndag efter badeland blev den 
smurte madpakke spist i det fri fra 
en næsten skyfri himmel inden bus
sen kom og hentede os. Jeg har fra 
pålidelige kilder hørt at alle unger 
sov på turen hjem. 
Tak til alle for en vellykket og hyg
gelig tur. - Jeg ser allerede frem til 
næste års forårstur. 

I kajakafdelingen sker der også en 
masse. Der har, som I nok har læst i 
bladet, været arbejdsdag i går. Her 

mødte ca. 30 mennesker op. Der 
blev indrettet omklædningsrum og 
hængt knager op til tøj og tasker i 
jolle huset. Grundet den store efter
spørgsel efter kajakaktiviteter bliver 
der d. 9. maj kl. 12 lavet en uddeling 
af faste pladser til kajakkerne. Dels 
for at få ryddet ud i dem, der ikke 
har fået pladsmærke på (ALLE ka
jakker der ikke har gyldigt plads
mærke på d. 1. maj VIL blive fjer
net), samt for at det internt i kajakaf
delingen er nemmere at se, hvem 
man kan møde på en tur på Sundet. 
Hvis det viser sig at der ikke skulle 

være pladser nok, vil muligheden 
for flere pladser blive undersøgt og i 
værste tilfælde vil der blive lavet 
venteliste, som vi kender det fra 
pladser i havnen. Alle, der har betalt 
for plads og har kajak i SSF, er selv
følgelig garanteret en plads. 

Så er sæsonen ved at komme tæt på 
og i den anledning skal alle joller og 
grej igennem en grundig klargøring. 
Det starter vi på i april, og såfremt 
vejret tillader det, begynder vi sæso
nen d. 4. maj, efter standerhejsning. 

Hvad der sker af store ting i den 
kommende sæson: 

SUNDvinter, er navnet på et vinter-
træningsprojekt som bliver huset af 
SSF til næste vinter. Her bliver klub
ber i København og på Sjælland in
viteret. Projektet er resultat at et 
sammenarbejde med Kastrup, Dra
gør, Ulvsund v. Næstved og SSF. I 
den anledning bliver der i weeken
den 25-26. april afholdt trænings og 
kapsejladsweekend i SSF, for at vise 
SSF frem for de inviterede klubber. 

Så er der traditionen tro, pinse 
weekenden, der bliver afholdt i 
samarbejde med Lynetten. Her reg
ner vi med, ligesom tidligere år, at 
Kastrup, Dragør og Bornholm også 
deltager. 
I sommerferien, har jeg planer om at 
vi vil tilbyde en fælles sejlerferie 
med ungerne, hvor vi sejler i joller
ne og overnatter i telt. 

God vind 
Martin Brydenfelt (Ungdomsleder) 
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deres forslag, henstillet til unionen 
at gå tilbage og forsøge at finde løs
ninger på problematikken omkring 
målerbreve. 
Der blev også vedtaget en stigning 
på 3 kr. til at dække almindelige 
lønstigninger og administrationsud
gifter. 
De 5 kr. unionen havde bedt om at 
få til at ansætte medarbejder, der 
eksklusivt skulle beskæftige sig med 
danske bådejeres hjemmeside og 
butik, blev nedstemt, og herefter må 
unionen finde disse penge et andet 
sted. 

Havn og plads: 
Der skal jo ikke herske tvivl om at 
der er en del meter bolværker i SSF, 
der trænger voldsomt til at blive 
skiftet ud, vi kigger på alternativer -
men noget skal der ske. I efteråret 
blev det udsat, at havnesjakket skul
le gøre mere ved det, fordi bestyrel
sen ønskede en professionel vurde
ring af tilstanden. Vurderingen er, 
at det trænger kraftigt til at blive 
skiftet ud, prisen på dette har været 
nævnt i bladet, men vi snakker om 
ca. 2,2 millioner. 
Havneudvalget har løbende opdate
ring af de sager vi kalder bådprojek
ter. Der bliver indgået aftaler med 
projektejerne, med tidsbegrænsnin
ger og betingelser på, og så holdes 
der møder for at have styr på dem 
alle; alle disse projektejere skriver 
under på aftaler. Hvis der mod for
ventning skulle være nogle, der er 
utilfredse med aftalen, er de altid 
velkomne til at tage det op med be
styrelsen. 
Alle vore forsikringer er ved at blive 
opdateret; det tager Fritz sig af, vi 
skal være sikre på, at vi er forsikret 
mod det hele. 

Klubhuset: 
I og omkring klubhuset sker der 
meget, vi har fået lagt fliser ved ind
gangspartiet, hvilket har gjort det til 
et dejligt åbent område. Der er pla
ner om at stille et par borde op til 
rygerne. Samtidig kan de nu stå og 
ryge under halvtag. Der er ved at 
blive lavet nyt plankeværk omkring 
terrassen. 
Den store støbning ved køkkenind

gangen er starten på restaurationens 
skraldeplads. Det er et krav fra 
myndighederne at affaldet skal sor
teres, så derfor størrelsen; planke
værket omkring vil blive udført på 
samme måde som terrassen. 
Der vil inden for kort tid blive lagt 
om til fjernvarme i huset, og senere 
på året vil radiatorerne i den store 
sal blive udskiftet, så huset kan var
mes ordentligt op. 
Murværket trænger også til en stør
re omgang, dette er foreløbig udsat 
til senere på året eller begyndelsen 
af næste år. 

Fester: 
Der blev afholdt en godt besøgt jule
træsfest, børnene blev underholdt af 
julemanden og nissemor og det var 
en dejlig dag. 
Der er afholdt bankospil for første 
gang i nogle år, og Vagn og hans 
hjælpere fik gennemført et godt 
bankospil, hvor mange medlemmer 
igen mødte op, der var flotte præmi
er, og så kom der et lille overskud 
ud af det. 
Vi fik afholdt fastelavn, også selvom 
at Vagn kom hjem fra udlandet i 
sidste øjeblik, det var et velbesøgt 
arrangement, hvor børnene blev 
godt underholdt af en tryllekunst
ner. 
Der blev kåret kattedronninger og -
konger i alle aldersklasser. 
Der er bestilt musik til vores stan
derhejsning, som foregår den 2. maj 
kl. 17, så dette er også på plads. 
Vagn gør det godt af en ældre herre 
at være, men han har også formået 
at trække på de rigtige hjælpere. 
Der går rygter om, at dette år er det 
30 for Vagn i bestyrelsen, hvilket må 
siges at være unikt, undertegnede er 
gået i krig med at finde ud af, om 
det er rigtigt. Så tror jeg, han slår 
alle hidtidige rekorder. 

Sejlerskolen: 
Sæsonen 2008 sluttede med, at der 
var 26 elever, der bestod prøven til 
duelighedsbevis, og det betød, at 
der kom flere pladser på sejlersko
len i denne nye sæson. 
Således startede der 50 elever på 
sejlerskolen i går, fordelt med 40 på 
sejldelen og 10 på motor. 

Interessen for sejlerskolen i denne 
sæson er stor, og der er allerede 
venteliste for at komme på. Dette er 
selvfølgelig positivt. Vi kunne løse 
problemet, hvis der mellem klub
bens medlemmer var nogle flere, 
der var helt vilde for at tage en un
dervisningsaften. 
Vi kunne godt bruge 2-3 instruktø
rer. Så tænk over, hvor dejligt det er 
at lære sine medmennesker at begå 
sig på havet, og så er det jo klub
medlemmer, man støtter. 
Vi vil i den kommende tid udføre en 
såkaldt prikkerunde. Vi håber det 
vil blive modtaget positivt, da du 
skal huske på, at det jo er, fordi vi 
anerkender dine sejlkundskaber. 

Der bliver stadig arbejdet på en løs
ning vedr. Øveballen af respekt for 
dette skib som har tjent foreningen i 
70 år. To medlemmer er i øvrigt ved 
at skrive Øveballens historie, det er 
Karin Sonne og Svend Erik Sokke
lund. Denne historie vil blive offent
liggjort i bladet. 

Sej lerskolebygning 
Afdelingen arbejder på at udskifte 
vore eksisterende skure med et nyt 
stort, i samarbejde med Kapsejlads 
og Havn og plads - det skal jo gerne 
være i stil med den nye linje, der 
bliver lagt fra havne- og klubhusud
valg. 
Den store forkromede løsning som 
blev præsenteret ved sidste general
forsamling er skrinlagt. 
Til sidst en kæmpe tak til vores ano
nyme giver, som har gjort det mu
ligt at indkøbe den tredje spækhug
ger inkl. nye sejl. Her er ord ikke 
nok. 

Kapsejlads: 
Det er jo en afdeling der har været 
og er svær. 
Vi har fået ny kapsejladschef, han 
har foreløbelig sagt ja til at afholde 
tre stævner, et jollestævne i slutnin
gen af april, vores årlige Ynglinge-
ranglistestævne i juni og sidst men 
ikke mindst det officielle Danmarks
mesterskab for Ynglinge i juli må
ned. 
Udover dette har kapsejladschefen 
og formanden et snarligt møde med 
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Formandens beretning på generalforsamlingen 
og beretning fra ungdomsafdelingen 
søndag den 29. marts 2009 

Lejekontrakt: 
I år 2000 blev det første brev semit 
med ønske om lejeforlængelse, tre 
formænd senere er det lykkedes at 
få en sådan: Vi har fået en 10-års 
lejeforlængelse der løber frem til 
april 2019. Der er i denne nye kon
trakt også kommet en lejeforhøjelse, 
her skal vi huske på, at vi ikke er 
reguleret siden 2002. 
Før stigningen betalte vi 125.000 kr. 
og for det næste år skal vi betale 
420.000 kr. altså en stigning på næ
sten 300%. For at synliggøre beløbet 
svarer det til, at vi betaler 10 kr. i 
leje pr. m2 om året. Dette svarer 111 
en stigning i kontingentet på 33% 
pr. medlem. 
Vi har nedsat et udvalg bestående af 
Jens Green, Ib Petersen, Bjarne Win
ther, Flemming Von Wovern samt 
undertegnede som skal forhandle 
aftalen på plads med Københavns 
Kommunes ejendomme i nærmeste 
fremtid; der er sendt brev af sted til 
kommunen med forslag om møde-
datoer for forhandling. 
Det er dog også sådan at vi i klub
ben søger FOS-tilskud. Med det kan 
vi måske dække det meste af den 
nye leje. 
Vi har jo i foreningen vist vores vilje 
til samarbejde og håber, at kommu
nen nu viser det samme. 
Åbningen mod offentligheden er 
begyndt, vi skal have låger mod syd 
og nord, de er bestilt og vil blive sat 
i hurtigst muligt, mod nord skal 
Helgoland-windsurfers dog først 
flyttes et kæmpe skur, før vi kan 
gøre arbejdet færdigt. 
Vi har også vist stor vilje og samar
bejde i form af integration af Det 
Maritime Ungdomshus (DMU) og 
sidst men ikke mindst med det sid
ste tiltag vedr. foreningen Fugl og 
Fisk under DMU. Her er der blevet 

købt en motorbåd, som skal have 
hjemhavn i SSF. Flere SSF medlem
mer har plads i i denne forenings 
bestyrelse eller omkring den. 
Båden indgår i vores beredskab, den 
er noget mere hurtiggående end 
Bollen og vil derfor være langt hur
tigere fremme ved ulykker. Den er 
udstyret med alverdens navigati
onsudstyr og radar, og der er bade
bro på den, så det bliver nemt at 
trække eventuelle tilskadekomne 
ombord. 
Det vil også være muligt at benytte 
båden ved større kapsejladsstævner 
i SSF. 
Båden vil have fast plads ved DMU, 
og pladsen er SSF's bidrag til drif
ten. 

Økonomi: 
At jeg sådan i min klumme i sidste 
blad udbasunerede, at vi skal i gang 
med at spare penge op, ja det er den 
skinbarlige sandhed. Vi har fået en 
lejeforlængelse og dermed et frem
tidsperspektiv for havnen. Jeg er nu 
meget mere sikker på, at vi ligger 
her, når vi fylder 100 år, men til den 
tid skulle der også gerne være en 
god og vedligeholdt havn, plads og 
klubhus. 
Bestyrelsen vil gå i gang med for
slag til forøgelse af vore indtægter, 
og vi er nødt til at kigge på alle mu
ligheder; det bliver ikke nemt, men 
nogen skal jo gøre det, og der er kun 
os til at betale, så vi kommer med 
forslag og beregninger til disse. 
Vi fik jo valgt en kasserer ved sidste 
generalforsamling, Ib som blev 
valgt kom efter et stykke tid og måt
te erkende, at det var mere end han 
lige havde regnet med, og bad om at 
få lov til at trække sig. 
Bestyrelsen havde gudskelov Jørgen 
Rindal at trække på, derefter starte

de vi en undersøgelse for at finde 
den rette person til dette krævende 
job. 
Det lykkedes os at finde en dame i 
klubben som havde lysten og ud
dannelsen, to ting som til dette job 
er nødvendige, der er mange af jer, 
der allerede har set og snakket med 
hende, og jeg vil præsentere hende 
senere under valg. 

Forpagter: 
Efter store startvanskeligheder er 
forpagter ved at slå igennem, ned
sættelsen af dagens ret har vundet 
indpas, søndagsbrunchen er en stor 
succes, og der er generelt begyndt at 
komme flere medlemmer og gæster 
i restauranten. Der er stadig lang vej 
for forpagter, men de er villige til at 
forsøge; de første måneder gav et 
anseligt underskud. 
Et flertal i bestyrelsen har besluttet 
at nedsætte forpagterafgiften for at 
komme forpagter i møde, forpagter 
har nedsat dagens ret til samme pris 
for alle, og nu må vi se, om ikke det 
kan bære. Det er meget vigtigt for 
klublivet i SSF. 

Dansk Sejlunion: 
Ved Dansk Sejlunions generalfor
samling i Odense i sidste weekend 
var det ikke de store nyheder ej hel
ler de store forslag, der var fremme. 
Der var et forslag fra Bogense, hvor 
de foreslog, at målerbreve betalte 
man én gang og derefter kun, når 
der skete noget med båd og sejl. 
Unionen havde fået foretaget en 
undersøgelse om kapsejlads for at 
kortlægge, hvem der sejlede kapsej
lads, også i et forøg på at finde ud 
af, hvorfor antallet var dalende. 
Det var som om unionen ikke havde 
forstået opgaven rigtigt, og der blev, 
efter at begge parter havde trukket 
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lidt større... 
Næstformand Flemming v. Wovern 

lover at kigge på slæbestedet sam
men med havnesjakket. 
"Når P-pladsen ser sådan ud, er det 
fordi vi har valgt at prioritere øko
nomien andre steder." 
"Vi har et projekt 'SSF mod Fremti
den', hvor vi vil lave nogle møder til 
efteråret om hvor vi vil hen, hvor
dan her skal se ud. 
Om 14 dage regner vi med at have 
en person i jobtræning i gang med 
at holde området bedre. 
Men vi kan også gøre meget selv for 
at løfte området. Vi har haft en mas
se folk inde til møder og lavet afta
ler om bådprojekter, om oprydning, 
om gamle flagrende presenninger, 
og hvornår de skal være færdige 
med deres både. Vi skal alle hjælpe 
til med at løfte området." 
Medlem nr. 1092 William Tlwmassen, 
der er instruktør på sejlerskolen og 
synes, han kender havnen ret godt 
gennem mange års medlemskab, 
viste sine elever rundt på havnen i 
lørdags. Det bragte dem rundt i 
mange hjørner, der også overraske
de William. Hans indlæg på gene
ralforsamlingen blev langt og så 
underholdende, at flere opfordrede 
William til at bringe det i bladet. Så 
det kan du læse et andet sted i dette 
eller næste nummer. 
Medlem nr. 817 Bjørka Schandorff: 
"Flot blad, forsiden er suveræn. Tak 
for bladet." 
Næstformand Flemming v. Wovern vil 
gerne have beskrevet det, vi gør her 
i foreningen, have lavet nogle jobbe
skrivelser, hvem laver hvad, hvad er 
en afdeling, hvordan foregår det, 
havnesjakket, miljøpolitik, seniorpo
litik, hvad bruger vi af træbeskyttel
se... Det er en kæmpe opgave. Hvis 
der er nogle, der vil være med, skal 
de bare henvende sig til ham. Der 
bliver lavet nogle møder i efteråret. 

Formand Tonny Pedersen anmoder 
om at få de sidste 40-års-jubilarer 

op, så de kan få de
res nål: Medlem nr. 
331 Jan Sejerbo og 
medlem nr. 510 Ole 
Bomand Johansen. 
Et leve til dem! 

Så er der blomster 
og hurra'er til Jør
gen Rindal og stor 
tak for hjælpen 
med kassererjobbet. 

Medlem nr. 550 Lewis Zachariassen 
takker bestyrelsen og mener, at slæ
bestedet er et spørgsmål om sø
mandskab og tovværk; der er ingen 
grund til at polstre på hjørnerne. 
Han vil også hellere bruge penge på 
bolværk end på P-plads. Men Lewis 
synes, at indgangen trænger til en 
opretning; der er for mange skilte, 
for meget tivoli. 
Næstformand Flemming v. Wovern: 
"Jeg synes også, vi skal se på for
eningens udseende. Skiltningen skal 
ha' en vis standard, noget, der klæ'r 
klubben." 
Medlem nr. 1251 Mogens 'havne
kradser' Pedersen tror ikke på havne-
pengebetaling med kuverter eller 
automater. Han har snuppet mange, 
der sejler tidligt ud. Vi skal nok ha
ve en anden havnekradser, en hånd
fast kvinde... 
Næstformanden oplyser, at de på Ærø 
bruger kuvertsystemet, og der er 
kun omkring 15%, der smutter. Der 
skal være rimelig balance mellem 
kontrolomkostninger og omsæt
ning. Han vil meget gerne tale med 
de, der kunne være interesserede i 
at påtage sig havnekradserjobbet. 
Medlem nr. 230 Mogens Møller Iver
sen: "Mht. slæbestedet er det godt 
sømandskab, at man selv affendrer 
sin båd. 
Hvad bliver det til med sejlersko
lens bygninger?" 
Formand Tonny Pedersen: 
"Sejlerskolens bygninger er endnu 
ikke helt besluttet, der er flere løs
ninger, der overvejes." 

Medlem nr. 318 Jørgen Bunk har la
vet nogle beregninger på antallet af 
nattevagter og de medlemmer og 
vinteroplæggere, der er pligtige at 
gå vagt. Han påpeger, at der ikke er 
dage nok til, at alle kan gå deres 
vagt. 
Medlem nr. 550 Lewis Zachariassen 
mener stadig, at skilteskoven er 
overflødig, og kan slet ikke forstå 
snakken om flere skilte. 

Formand Tonny Pedersen: 

"Hvis alle gik deres vagt, havde vi 

et problem. Men ifølge vagtchefen 
har vi 150 ubesatte vagter, så skal vi 
ikke bare opfordre medlemmerne til 
at melde sig til, så vi kan få vagterne 
besat." 
Vi er i samarbejde med restauratø
ren ved at lave en skiltepolitik. En 
ordentlig skiltning af restaurationen 
er en betingelse for at den kan over
leve." 
Medlem nr. 515 Eilif Juel-Andersen: 
"Jeg kører rundt på min damecykel 
og oplever en masse. Jeg ser alle de, 
der med stor dygtighed og interesse 
arbejder for SSF. Lad os udråbe et 
SSF-hurra for de arbejdende folk i 
foreningen! Fortsat god vind alle 
sammen, fra den rigtige retning!" 
Medlem nr. 473 Lillian Green: 
"Lewis, jeg elsker dig højt! Så grimt 
er det heller ikke. 
Jeg lover, at slyngelstuen ser ordent
lig ud inden påske, når fjernvarmen 
er ført ind." 
Formand Tonny Pedersen: 
"Som Ib sagde til mig engang: 'Når 
solen skinner, er generalforsamlin
gen kort.' Det gør den nu. Tak for 
god ro og orden. Lad os slutte med 
et leve for foreningen!" 

Forårsgeneralforsamlingen sluttede 
kl. His. 

Referent: Medlem nr. 700 Svend Erik 
Sokkelund, sekretær. 
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mentet slettes fra foreningens vedtæg
ter. 
Formand Tonny Pedersen: "Det er 
forpagters pligt at sørge for ro og 
orden. Han står for den del." 
Medlem nr. 686 Hanne Nielsen: 
"Til dels enig, men vi har et rum i 
dette hus, der er medlemmernes 
rum og så vil være helt uden regler. 
Man skal måske tænke sig lidt om." 
Medlem nr. 635 Claus Rønnov: 
"Et juridisk problem. Problematisk 
at lade det bortfalde, så overlader 
man til restauratøren at sørge for, 
der er god ro & orden i SFF. Det er 
også vores klubhus. Så jeg foreslår, 
der i lovene indføres et kort afsnit 
om at restauratøren i samarbejde 
med foreningen sørger for, der kan 
holdes god skik i lokalerne." 
Medlem nr. 432 Johnny Hedegård: 
"At lade restauratøren fastlægge 
dagsordenen er at flytte magten fra 
kaptajn til matros. Vi kan ikke læg
ge den magt over til restauratøren. 
Hvis vi gør det, er det ikke et klub
hus, men en restaurant. Så jeg fore
slår, at bestyrelsen fastsætter et 
klubhusreglement, der forelægges 
for forsamlingen på førstkommende 
generalforsamling." 

Formand Tonny Pedersen: 
"Vi har ikke gjort vores arbejde godt 
nok; vi trækker forslaget og kommer 
med et nyt på efterårsgeneralfor-
samlingen" 
Medlem nr. 230 Mogens Møller Iver
sen er glad for, at bestyrelsen beskri
ver de aftaler, man indgår. 

Forslag 2: 
Bestyrelsen foreslår følgende indsat som 
ny § 9 under Ordensreglement, Plad
sen: 
Med henvisning til pkt. 4.3 i standard
reglement for.... 

Formand Tonny Pedersen: 
"Vi skal have mulighed for at hand
le over for ulovligheder, der kunr.e 
ske." 
Medlem nr. 1092 William Thomassen: 
"Hvis bundmalingen er lovlig, skal 
bestyrelsen betale undersøgelsen." 
Denne udlægning bekræftes af diri
genten m.fl. 
Medlem nr. 276 Ole Juul: 

"Vi er underkastet de love." 
Næstformand Flemming v. Wovern: 

"FLID (Foreningen af Lystbådehav
ne i Danmark) anbefaler at tilføje 
dette til vores regler, vi følger bare 
deres regler. Vi har ikke ændret no
get-
Medlem nr. 550 Lewis Zachariassen: 
"Når der kommer en bekendtgørel
se fra offentligt sted, skal den bare 
tilføjes, vi har ikke noget valg." 
Forslaget blev bragt til afstemning 
og vedtaget. 3 stemte imod. 

Forslag 3, et lovændringsforslag til § 
12 & § 13, stillet af bestyrelsen. 
Formand Tonny Pedersen: 
"Jeg blev ringet op af et medlem, 
som gerne ville have sit indskud 
tilbage. Så kiggede jeg i love & ved
tægter og tænkte, hold da op, hvis 
der kommer 1.091 medlemmer, der 
vil ha' indskuddet tilbage, så har vi 
da et lille problem. Vi ved da godt, 
de penge får vi ikke tilbage. Det fik 
jeg så forklaret medlemmet. At det 
blev betragtet som et indmeldelses-
gebyr. For at imødegå det synes jeg, 
det var en god idé at ændre teksten 
til, at man betaler et indmeldelses-
gebyr. 
Medlem nr. 929 Per Østergård: 
"Hvordan kan man blive B-
medlem?" 
Medlem nr. 550 Lewis Zachariassen: 
"Hvorfor hedder det A-aktiv? Hvor
for hedder det ikke bare Aktiv?" 
Medlem nr. 15 Aksel Petersen: 
"Jeg har en del år ikke haft båd og 
får ikke råd foreløbigt; jeg kan ikke 
blive B-medlem for at spare lidt 
penge. Jeg er mig og kun mig som 
medlem i klubben." 
Medlem nr. 687 Jørgen Rindal: 
"I § 12 kan man ikke bare tage et par 
linjer ud og sige, deri ligger hele 
sandheden. Der står, at for at opta
ges som medlem skal man udfylde 
en ansøgning og deponere et ind
skud. Det betyder lægge et indskud, 
som man ikke må røre, før nogle 
bestemte betingelser er opfyldt. Så 
skal ansøgerens navn og adresse 
trykkes i medlemsbladet. Længere 
nede står: 'Motiveret protest mod 
optagelsen skal skriftligt tilstilles 
bestyrelsen senest 14 dage efter of
fentliggørelsen. Fremkommer ingen 

protest, kan ansøgeren optages, og 
foruden indskud betales kontin
gent.' 
Der skal nok tilføjes: 'Er der protest, 
der tages til følge, så optagelse næg
tes, tilbagebetales indskud og kon
tingent.' 
Mht. § 13 kan jeg ikke forstå, det 
ikke kan være muligt at skifte fra 
aktivt til passivt medlemskab. Vi 
har kun omkring 100 passive med
lemmer; det er bekymrende lidt. Vi 
har brug for passive medlemmer, 
som støtter op om foreningen. De 
koster ikke foreningen noget, og de 
har en glæde ved at være her. 
Det er noget, der hænger sammen 
med vores medlemskab af Dansk 
Sejlunion. Iflg. DS' regler er alle ak
tive. Men vi deler medlemmerne 
ind i aktive, som optjener ancienni
tet og kan få bådplads, og passive, 
som ikke optjener anciennitet og 
ikke kan få bådplads." 
Formand Tonny Pedersen: 
"Det er dejligt med opmærksomme 
medlemmer. Vi trækker forslaget og 
fremsætter et nyt og gennemarbej
det til efteråret." 

Punkt 7, Eventuelt 
Medlem nr. 929 Per Østergaard: 
"Bjælkehytten er også et klubhus, 
der skal beskrives i love og vedtæg
ter." 
Medlem nr. 926 Søren Julemand Ras
mussen mente, at siden af slæbeste
det skulle affendres bedre, med bil
dæk eller lignende. Det kunne godt 
være et problem for uerfarne sejlere. 
Han syntes, P-pladsen var grim at se 
på og efterlyste mere grus og leven
de hegn, så naboerne ikke klagede. 
Han brød sig heller ikke om købe
vagter, der var fulde og højrøstede, 
og syntes man skulle afskaffe retten 
til at købe sig fri. Det socialt sam
vær er en del af livet i SSF. 
Formand Tonny Pedersen: 
"Det klubhusreglement, der bliver 
fremsat til efteråret, vil komme til at 
gælde i alle SSF's bygninger." 
Mht. købevagter nøjes bestyrelsen 
ikke kun med at ringe til vagten, 
men kommer også forbi engang i 
mellem, når de er ude at køre. Han 
så helst, medlemmerne gik deres 
vagter. Bøderne skal måske være 
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skulle blive nødvendigt, men det 
tror jeg ikke. Et rigtigt godt forår til 
alle og en god sæson." 
Formand Tonny Pedersen: 

"Tuborgfondet støtter. Vi støtter i 
allerhøjeste grad Tuborgfondet... 
Der eksisterer uden tvivl en masse 
fonde, vi kan søge. Som det er i øje
blikket, har bestyrelsen rigeligt at se 
til, men hvis nogen har lyst, så er I 
velkomne til at nedsætte et lille an-
søgningsudvalg. 
Til Mikael: Båden må ikke sejle, 
uden der er nogen med dueligheds-
bevis ombord, og så er de medlem
mer af SSF. Så den formelle del er på 
plads. Ud over det skal de bestå en 
prøve, der bliver lavet. " 
Der var ikke andre, der ønskede 
ordet til formandens beretning, der 
blev vedtaget med akklamation. 

Punkt 3, Regnskab 
Medlem nr. 687 Jørgen Rindal: 
"Regnskabet er trykt i bladet og in
deholder intet usædvanligt, men vi 
kan glæde os over, vi ikke længere 
har gæld til Dansk Sejlunion og 
Dansk Idrætsforbund, idet vi har 
betalt gælden ud i 2008. 
Regnskabet indeholder et deposi
tum under passiver, idet vort regn
skab med den afgåede restauratør 
ikke er afsluttet." 
Regnskabet blev godkendt. 

ad tre omgange. Han blev valgt ind 
som motorbådsrepræsentant første 
gang i marts 1985 og sad til 1989. 
Anden gang blev han valgt i april 

1990 på samme post. Så tog han se
nere i forløbet vagtchefstillingen og 
næstformandsposten i den periode. 
I 2004 blev Ib så formand for SSF, 
hvor han sad til sidste efterår. Per
sonligt har jeg siddet i bestyrelsen 
med Ib i 4 år og har lært et seriøst og 
rart menneske at kende. Han kan 
godt nok også være sej, når det stik
ker ham, måske engang imellem vil 
nogle anse ham for at være diktato
risk, men alt det har han bare gjort, 
fordi han mente, det var det bedste 
for SSF. Du har også været instruk
tør på sejlerskolen i mange år og 
siddet i mange udvalg. Du har væ
ret en rigtig sej kæmpe for SSF. Du 
har støttet ungdommen og været en 
supergod formand i en meget svær 
periode. Du fortjener, om nogen, 
denne anerkendelse." 
Medlem nr. A42 Ib Petersen: 
"Det må jeg sige, det havde jeg ikke 
regnet med, så havde jeg taget jak
ken på! Jeg siger tusind tak for aner
kendelsen." 
Dirigenten: 
"Jeg er ked af at sige, nu er der én 
mere, der ikke skal betale kontin
gent, så vi kommer nok til at stige 
lidt nu." 

Punkt 4, valg 
Medlem nr. 1050 Thomas Jensen har 
trukket sig gr. sygdom, så der skal 
vælges en ny sekretær. 
Medlem nr. 700 Svend Erik Sokkelund 
forlod havneudvalget og blev valgt 
til sekretær. 
Skolechef Jan Lauridsen genopstiller 
og blev valgt. 
Motorbåde & sikkerhed: 
Medlem nr. 122 Kim P. Andersen 
genopstiller og blev valgt. 
Havneudvalget: 
Medlem nr. 321 Leif Brydenfeldt gen
opstiller ikke. 
Medlem nr. 420 Leif Henriksen og 
Medlem nr. 633 Lars Fure blev valgt. 
Medlem nr. 675 Vagn Preisler gen
opstiller til festudvalget og blev 
valgt. 
Medlem nr. 686 Hanne Nielsen er 
foreslået, men stiller først op til fest

Et æresmedlem 

Ib Petersen th. udnævnt til æresmedlem 

Formand Tonny Pedersen: 
"Det er lidt uden for beretningen, 
men bestyrelsen har i enighed be
sluttet at udnævne vores tidligere 
formand Ib Petersen til æresmedlem. 
Ib har siddet 12 år i SSF's bestyrelse 

udvalget den dag, Vagn går af. 
Suppleant til bestyrelsen: 
Bjarne A. Larsen genopstiller ikke. 
Medlem nr. 1251 Mogens 

'havnekradser' Pedersen blev foreslået 

og valgt som suppleant til bestyrel
sen. 
Medlem nr. 861 Poul Christensen 
genopstiller og blev valgt som re
daktør. 
Måler: Medlem nr. 651 Karl Thorup 
var ikke til stede, men blev valgt på 
forventet efterbevilling. 
Medlem nr. 796 Hans Guldager bad 
om ordet til forretningsordenen: 
"Jeg har stor respekt for Mogens Pe
dersen. Han har været en stor hjælp 
for SSF, men han er B-medlem og 
kan derfor ikke vælges til en aktiv 
post." 
Medlem nr. 1059 Niels Jørgen Axelsen 
blev foreslået i stedet og valgt. 
Som revisor blev genvalgt medlem 
nr. 311 Brian Frisendahl, og medlem 
nr. 341 Tom Benda blev genvalgt som 
revisorsuppleant. 
Formand Tonny Pedersen: 
"Desværre måtte den kasserer, vi 
valgte i efteråret, sige fra umiddel
bart efter valget og foreningen hav
de derfor konstitueret Britta Scharff 
som administrativ medhjælp. 
Britta, født i 1943, har selvstændigt 
firma inden for bogføring, er kasse
rer for Neptun søspejderne, tog due-
lighedsbevis i 1987 og er gift med 
medlem nr. 957 Helmer Scharff. 
De har en motorbåd i havnen. Fra 
1983-95 var Britta medlem af SSF. 
Hun er pt. på rejse i Kina, derfor er 
hun ikke til stede. Britta gik ind i 
arbejdet sammen med Jørgen Rindal 
med stor entusiasme og foreslås af 
en enig bestyrelse." 
Dirigent Søren Bødtker.: 
"Iflg. vedtægternes §6 skal man ha
ve været A-aktiv i mindst 2 år. Det 
har hun ikke været. Så vi skal bede 
generalforsamlingen tilkendegive, 
om de har noget imod valget af Brit
ta. Det er der ikke. Så er Britta 
Scharff valgt enstemmigt." 

Punkt 5, Lovændringsforslag 
Forslag 1 er ikke et lovændringsfor
slag, men et forslag til love & ved
tægter: 
Bestyrelsen foreslår, at klubhusregle-
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kredsen af sejlerskolens venner, og 
han sejler ofte en tur i sin Granada 
27 Tally Hoo. 
Medlem nr. 110 
Klaus Schlichter. Klaus ejer Lynettens 
Bådservice. Han startede sin karrie
re i shoppen her i SSF. 
Medlem nr. 331 Jan Sejerbo. 
Jan og hans familie boede i USA i 
mange år, men han har altid holdt 
sit medlemskab i SSF, så da familien 
efter mange år ude vendte tilbage til 
Danmark, blev sejlbåden Margo 
gjort klar og sat i vandet. Jan kom
mer næsten i klubben hver dag, om 
ikke andet, så for den gode mad. 
Medlem nr. 37 Kim Steffensen. 
Kim har været junior i klubben sam
men med undertegnede, men han er 
dog nogle år ældre. Kim har sejlet 
mange bådtyper, blandt andet Yng
ling, H-båd og mange år i Ballade 
med Orkanen med store sejre i diver
se sejladser, og han kæmper stadig 
til blodet sprøjter, når det er Old 
Boys, det drejer sig om. 
Et trefoldigt leve til jubilarerne! 

Til sidst skal vi fejre et medlem med 
50 år på bagen: 
Medlem nr. 645 Børge Karlsen. 

Børge havde for år 
tilbage motorbåden 
Lotus, men i dc.g 
nyder han blot det 
sociale liv i klub
ben. 
Et trefoldigt leve til 
50-års-jubilaren!" 

Formand Tonny Pedersen oplæste der
efter referatet fra bestyrelsesmødet 
d. 23. februar. Se side 8. 

Protokol 
Formand Tonny Pedersen: "Det kolde 
gys har i år fået tag over hornene på 

det nye Helgoland i form af egne 
lokaler. Det er ikke de største loka
ler, og den pris kommunen satte var 
i første omgang 75.000 kr. om året, 
men de kolde vikinger har dog fået 
forhandlet sig ned til 37.000 kr. 
I Østersøkredsen måtte vi i år for før
ste gang aflyse generalforsamlingen 
på Bornholm. Formanden foreslog 
et møde i april, men en kvik person 
fra kredsen observerede, at general
forsamlingen skulle afholdes i 
marts. Der var stillet forslag om at 
nedlægge kredsen, men det blev 
stemt ned. 
SSF lagde lokaler til en generalfor
samling hvor der, efter lidt ophedet 
mailkorrespondance medlemmerne 
imellem, endte med at være en god 
repræsentation i forsamlingen. 
Dansk Sejlunions formand Carl 
Gerstrøm lagde også vejen forbi, 
blandt andet for at svare på spørgs
mål, men i allerhøjeste grad også for 
at være med på en lytter. 
På mødet var der nogle gode og 
saglige indlæg om eventuel nedlæg
gelse af Østersøkredsen, men det 
endte med, at kredsen består i en ny 
udformning bestyrelsesmæssigt. 
Efter næste valg består bestyrelsen 
af tre medlemmer, og alle klubfor
mænd indgår i en mailgruppe, hvor 
alt, hvad man hører, skal mailes 
rundt til de andre. Det bliver så be
styrelsens pligt at samle disse oplys
ninger og videregive det vigtigste til 
unionen. 
Prøvestenshavnen; ja hvad sker der 
dér? Jeg tror ikke engang, de an
svarlige har styr på det. Skal vi ikke 
bare vente og se, hvad de finder på; 
det kunne jo være, de begyndte at 
bygge Ritts billige boliger derude. 
Jeg tror nu nok også, at der sidder 
en eller to personer her i forsamlin
gen, der ved mere end jeg gør. Det 

er så ikke fordi det ikke er interes
sant nok, men af den simple grund, 
at der er vigtigere ting internt her i 
klubben i øjeblikket. Hvis der skulle 
ske noget derude, så kommer det 
hurtigt i bladet. 
Bundmaling er en vigtig og svær sag 
at løse for alle involverede parter, 
nu udskudt i tre år. Det gælder ikke-
vandnedbrydelige bundmalinger. 
Med hensyn til TBT-holdig bund
maling så skal der ikke herske tvivl 
om, at brug af denne på SSF's grund 
kan få store konsekvenser for even
tuelle brugere. Der er stillet forslag 
om lovændring, en tilføjelse til vore 
love, der vil give klubben mulighed 
for at handle øjeblikkeligt ved mis
brug." 

Formandens beretning 
Se side 14, og beretningen fra 
'Ungdom & kajak' på side 17. 

Medlem nr. 1054 Mikael Fraenkel: 
"Til lykke med din debut; du var 
mindre veltalende, end du plejer at 
være, men det skal du nok komme 
efter. 
Det eneste, der undrer mig, er den 
motorbåd, som man har fået. Man 
har vel reelt overtrådt lovene i SSF 
ved at tildele plads til nogen, der 
ikke er medlemmer og ikke har due-
lighedsbevis? 
Og så vil jeg godt takke bestyrelsen 
for deres arbejde." 
Medlem nr. 515 Eilif Juel-Andersen: 
"Tak til formanden for den dejlige 
oplysning, at vi nu kan være her i 10 
år. Det kan blive lidt dyrere, men så 
er der Tuborgfondet; de støtter jo 
sejlsport, og hvis der er noget, der 
bliver drevet her, så er det sejlsport. 
Jeg håber, vores intelligente besty
relse finder ud af det. Så tager vi 
andre pengepungen frem, hvis det 
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Referat af 

Generalforsamling 
søndag den 29. marts 2009 

Der var 132 stemmeberettigede 
medlemmer til stede. 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Protokol og beretning 

3. Regnskab 

4. Valg 

5. Lovændringsforslag 

6. Andre forslag 

7. Eventuelt 

Punkt 1, Valg af dirigent 
Formand Tonny Pedersen bød vel
kommen og foreslog medlem nr. 
921 Søren Bødtker som dirigent. Sø
ren blev valgt og konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovlig ind
varslet iflg. vedtægterne og at ind
komne forslag var slået op, som de 
skulle. 
Til stemmeudvalget valgtes med
lemmerne nr. 119 Michael Ronild, nr. 
796 Hans Guldager og nr. 50 Ole Jen
sen. 

Punkt 2, Protokol og beretning 
Formanden Tonny Pedersen: "Det er 
med stor beklagelse at Sundby Sejl
forening siden efterårsgeneralfor-
samlingen har mistet følgende med
lemmer, som ikke er iblandt os læn
gere: 
Medlem nr. 323 
Hanne Zastrow nåede at få sin 25-års 
nål på efterårsgeneralforsamlingen, 
inden hun måtte give efter for sin 
længerevarende sygdom. Hanne og 
Poul nåede at have mange gode år 
sammen, også med torsdagsholdet. 
Hanne er mor til Claus, som har 
vundet mange medaljer til SSF. 
Medlem nr. 166 
Bent Lorentzen havde i denne om
gang kun været medlem af SSF i et 
år, men har ifølge mine oplysninger 

været medlem af SSF tidligere, og 
da han flyttede tilbage til Amager, 
var intet mere naturligt end at blive 
medlem igen. 
Medlem nr. 528 
Dan Madsen nåede at være medlem 
af SSF i 7 år og sejlede en Junker 22. 

Jeg vil bede forsamlingen rejse 
sig..." 

25 års jubilarer 

"I dette forår er der 12 medlemmer 
af foreningen, der har jubilæum og 
skal have deres årsnåle. Jeg vil bede 
de ærede medlemmer om at komme 
op til talerstolen, efterhånden som I 
bliver nævnt. Lad os starte med de 
seks 25-års-jubilarer: 
Medlem nr. 146 Ulla Helium: 
Jeg har selv siddet i bestyrelsen med 
Ulla i seks år, hvor hun var skole-
chef og Ulla har altid passet sine 
ting, været god til at få instruktører 
og elever til at fungere sammen og 
altid været utrolig hjælpsom. Ulla 
nyder nu at rode og sejle med sin 
motorbåd, en Safir 24 med navnet 
Mulle. 
Medlem nr. 1114 
Jonnie Ronild er aktivt medlem hos 

seniorerne, hvor hun hjælper Micha
el med input til aktiviteter samt, 
ikke mindst, holder ham lidt i ører
ne. 
Medlem nr. 1115 
Niels Petersen. 
Medlem nr. 93 
Ebbe Møller: Ebbe sejler i en Great 
Dane 28 med navnet Trille. 
Medlem nr. 1218 
Anne Marie Green er medlem af 
Green-klanen og Dan Knudsens bed
re halvdel. Sammen sejler de i en 
IF'er. 
Medlem nr. 498 Rita Sauffaus 
Rita er med hos seniorerne og en af 
Hopla-pigerne. Hun er altid klar til at 
give en hånd med pinsemorgen og 
ved andre arrangementer. 
Et trefoldigt leve til jubilarerne! 

40 års jubilarer 

Så har vi i dag fem medlemmer med 
40-års jubilæum: 
Medlem nr. 510 
Ole Bomand Johansen. Ole ejer den 
lyseblå motorbåd Anette på nordmo
len. Den ligger i vandet året rundt, 
så den altid er klar til en fisketur. 
Medlem, nr. 529 
Willy Kurt Mortensen. Willy er med i 
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%Standerhejsning J 
jj Vi mødes ved standeren den 2. maj kl. 1700 J3 

^ Efter formandens tale, båddåb, kanonskydning m.m. er foreningen g 

j* vært for en øl eller vand. jj 

J3 

Kl. ca. 18 er der middag og efter middagen er der musik og dans 

J3 
J3 
J3 
J3 J3 

J3 Hovedret: J7 
H Kalvecoulotte •? 

•• Haricot verts og karotter 

Ovnstegte kartofler ^ 

ji Rødvinssauce ^v| ̂  

jj Dessert: NL- ^ jj 

JJ Nøddekage med rabarberkompot og vanillecreme gi J3 

Spisebilletter købes i restauranten for kr. 150,- y jj 

Sj3J3JJJ:J3J7JSJyJSJ3J3J3J3J3J3^J3J3J3JyMJ3JSJ3J3J3J3J3MJ3 

J3 
J3 
j5 
J3 

% Dagen derpå 
Er der loppemarkedet dagen efter standerhejsningen 
søndag den 3. maj kl. 11,00 foran klubhuset <m 

& og kun standplads for 
fe medlemmer af sejlforeningen 
8! " 

* 

% 

* 

\ 

% ̂ % % % % % * *: ̂  ̂ ̂ ̂ ̂ ^ ̂ ^ ̂ 
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Flemming viste forslag til skilte med 
angivelse af bådpladsernes bredde. 
Han har indhentet et svensk og et 
dansk forslag til henholdsvis 46,25 
kr. og 10 kr. pr. stk. 
Der var nogen utilfredshed med 
pensionistgruppens brug af fritids
huset, der principielt skal kunne 
bruges af alle. Flemming tager en 
snak med dem. 
Flemming mener, foreningen kan 
yde en social indsats og glæde nogle 
mennesker ved at tage nogle folk i 
jobtræning til arbejde på grønne 
arealer, male skure etc. Vagn: "Det 
var en stor succes på Flakfortet." 
Ordningen vil være gratis for for
eningen, bortset fra at det vil koste 
Kim Pladsmand noget tid. 
Kajakhuset, det gamle ungdomshu s, 
har været udsat for en mindre over
svømmelse gr. et sprængt vandrør. 
Formanden blev ret våd, da han 
skulle lukke for vandet, der stod ret 
højt. Det forsvandt dog forholdsvis 
hurtigt gennem det utætte gulv, da 
der først var lukket for hanerne. Tak 
til trofaste medlemmer for hurtig 
indsats i denne anledning. Martin 
foretager det videre fornødne. 
140 meter af nordre mole trænger 
snart til udskiftning. Hvis det skal 
laves, som det er nu, koster det 
19.000 kr. + moms pr. løbende me
ter. Laves arbejdet som stålspuns, 
kan det gøres for 14.000 kr. + moms 
pr. løbende meter. Der undersøges 
forskellige løsninger, bl.a. vil Flem
ming undersøge nogle modulløsnin
ger i trykimprægneret træ, han har 
set i Sverige. 

Punkt 4: Klubhus 
Fliserne ved indgangen til klubhu
set gøres færdig af Kim inden 14 
dage. Der lejes en lille gravemaskine 
til formålet, den kan så også bruges 

til et par andre ting, når nu den er 
her. 
Bestyrelsen diskuterede forbedret 
skiltning af restaurationen. Der var 
en del modstand mod lysskilt på 
klubhuset, både af æstetiske grunde 
og tvivl om det kunne ses bag træer
ne, dog er dette blot forslag som 
skal diskuteres med professionelle 
folk. Der var enighed om, at der var 
brug for noget ude ved vejen, for at 
gøre opmærksom på foreningen og 
restaurationen. 
Øens Murerfirma har kigget på 
klubhusets murværk. Fugerne skal 
kradses ud og fuges. Ifølge firmaet 
vil en filsning af murene holde 5-6 
år med de sten, der er brugt. 
Der er en del sten i pejseskorsten, 
der er flækket og det forslås at rive 
den ned til tagudhæng og bruge de 
gode sten til reparation af øvrige 
murværk. 
Nogle ståltegl over vinduerne er 
rustne og vil blive skiftet ud med 
rustfrie. 
Det blev besluttet at lave en telefon
liste til ophængning over de folk, 
man kan henvende sig til, hvis no
get går galt, f.eks. el, varme, kloak 
osv. 

Punkt 5: Fester & arrangementer 
Vagn syntes, festerne er gået godt. 
Marc havde en klage over tønderne 
til fastelavnsfesten, men de havde 
ikke kunnet skaffes bedre, desværre. 
Vagn garanterer personligt for mu
sikken (og musikerens rigtige 
cpr.nr) til standerhejsningen: han er 
lige så god som Wandy Tworek! 
Vagn ønskede at stille op til festud
valget én sæson mere, men så er det 
også slut! Vagn tager en snak med 
Hanne, som han gerne vil arbejde 
sammen med. 

Punkt 6: Sejlerskolen 
Intet, skolechefen ikke til stede 

Punkt 7: Ungdom & joller 
Teori er startet op i dag efter vinter
pause, vintertræning begynder søn
dag d. 1. marts. Møde om vintertræ
ning for sæsonen 2009-10, med an
dre klubber (Kastrup, Dragør og 
Ulvsund m.fl.) afholdt i søndags d. 
22. februar. 
Der arrangeres kapsejlads d. 25.-26. 
april for at give interesserede klub
ber en mulighed for at se SSF. 
Der blev spurgt om muligheden for 
at have ynglingene stående på be
tondækket (hvor Bollen står om vin
teren), da stativerne er svære at 
skubbe hen over terrænet. Den nu
værende placering ved slæbestedet 
bevares, men bådstativerne forbed
res. 
Kan personer under 16 år, med due-
lighedsbevis, få dispensation til at 
sejle førerbådene? Nej, for forsikrin
gen dækker ikke. 

Punkt 8: Kapsejlads 
Marc går i øjeblikket på regelkursus 
i Skovshoved. 
Kapsejlads for joller afholdes i april 
i SSF i samarbejde med Dragør og 
Ulvsund. 
Den 3.-5. juli er der ynglinge-DM i 
SSF. 
Marc har snakket med Claus Zasth-
rau om Old Boys i 2 klasser, eller 
med handicap, så det ikke er de 
samme, der vinder hver gang. I år 
skal det være den 14.-16. august. 
Marc skal på banelederkursus og 
andre regelkurser i Lynetten. 

Punkt 9: Motorbåde, sikkerhed & 
renovation 
Bestyrelsen har mistanke om snyd 

(Fortsættes på side 20) 
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Referat af 

bestyrelsesmøde 
mandag den 23. februar 2009 

Til stede: Tonny, Vagn, Fritz, Flem
ming, Poul, Kim, Leif, Marc, Martin, 
Britta (kasserer) & Svend Erik. Af
bud: Jan 

Punkt 1: Protokol: 
Det forlyder nu fra Rådhuset, at der 
arbejdes på højtryk i forvaltningen, 
for at få klaret vores lejekontrakt. 
Tonny har ganske kort nævnt kon
trakten i det interview Amager Bla
det lavede i anledning af udnævnel
sen til 'Årets klub' på Amager i sid
ste uge. Prisen på 5.000 kr. blev be
styrelsen enige om at lade gå videre 
til Ungdomsafdelingen. 
Fjernvarmerørene er nu nået ind i 
klubhuset, og der er indhentet to 
sammenlignelige tilbud på nedriv
ning og opbygning af nyt fjernvar
meanlæg, tilslutning af dette, op
gravning af den gamle olietank samt 
asbestsanering i fyrrum. Det ene 
tilbud lød på ca. 106.000 kr., det an
det var 12.000 kr. dyrere. Det bliver 
derfor Graae og Hilmanns efterføl
ger, Kjehrs VVS, der udfører arbej
det. Da restauratørerne lige har 
hældt olie på tanken tilpasses denne 
del af arbejde i samarbejde med 
dem. 
I udskiftningsperioden vil der ikke 
være varme på huset, men der vil 
blive sørget for at restauratør har 
varmt vand i køkkenet, med en 
midlertidig elvandvarmer. 
Der er indhentet tilbud på nye og 
større radiatorer til restauranten på 
grund af manglende kapacitet på de 
eksisterende, der mangler ca. 4500 
watt for at opfylde varmebehovet i 
salene. Tilbuddet, som bestyrelsen 
godkendte, var på ca. 55.000 kr. 
Flemming foreslog, at dette arbejde 
blev udsat til senere på året. 
I mellemtiden vil Fritz undersøger 
rentabiliteten i og mulighederne for 

bedre isolering i stedet for radiator
udskiftning. Det tilstræbes, at arbej
det forstyrrer restauranten så lidt 
som muligt. 
Britta har gjort sig nogle overvejel
ser om fornyelse af vores noget be
dagede computere. Laserprinteren 
er brudt sammen. Der blev nedsat et 
udvalg bestående af Britta & Flem
ming. Fritz påpegede vigtigheden af 
at tage højde for Telesikrings evt. 
systemkrav mht. pladsmandens ad
gang til alarmsystemet fra Havne
kontoret. 

Punkt 2: Beretning: 
På Østersøkredsens generalforsam
ling, der finder sted på Bornholm, 
skal der vælges div. nye bestyrelses
medlemmer. Tonny kan ikke delta
ge, Lilian er bortrejst, så Kim tager 
afsted. På Dansk Sejlunions general
forsamlig skal behandles diverse 
forslag, derfor mødes Østersøkred
sens medlemmer for at skabe enig
hed om, hvordan der skal stemmes. 
Der er dagen før generalforsamlin
gen seminarer, bl.a. om fremtidig 
kapsejlads for kølbåde, her ville 
Marc gerne have deltaget, men da 
ungdomsafdelingen er på Lalandia 
den weekend, deltager Tonny i ste
det. 
Flemming deltager i seminar om 
ungdomssejlsport. 
Kastrup Sejlklubs nye klubhus åb
nes officielt med reception og åbent 
hus fra kl. 14-16 lørdag d. 21. marts; 
Kim deltager med en lille gave. 
Sejlerskolen har købt en brugt spæk
hugger og nye sejl til afdelingen. 
Det donerede beløb fra anonym gi
ver, kr. 60.000, dækker størsteparten 
af regningen - dog måtte sejlersko
lebudgettet selv finde de sidste 
6.000 kr., men så er de også klar 
med 3 spækhuggere til sæsonstart. 

Havneforum København holder 
deres møde i Haltolv på Holmen, 
bl.a. om broproblemer i Køben
havns havn. Flemming deltager. 
BAS, Brugere af Amager Strand
park, holder møde i det Maritime 
Ungdomshus; Leif deltager. 
Havn & plads forventer store udgif
ter i nær fremtid til reparation og 
vedligeholdelse af bolværk og mo
ler. Bestyrelsen undersøger alterna
tive muligheder. 
Til generalforsamlingen i marts er 
der indtil videre to vedtægtsændrin
ger, et om ulovlig bundmaling, som 
Svend Erik har skrevet om i bladet, 
og en revision af klubhusreglemen
tet, som Poul har påtaget sig at for
mulere. 

Punkt 3: Havn & plads: 
De af kommunen ønskede 2 gen
nemgange til besøgende er ved at 
være på plads ved det Maritime 
Ungdomshus og ved den grønne 
campingvogn, der fjernes, når er-
statningsskuret er klart. Gæster til 
fods, barnevogne og kørestole skal 
have adgang, men det skal ikke væ
re nogen motorvej, derfor bibehol
des eksisterende underlag disse ste
der. Der arbejdes på at finde to 
brugte låger. 
Vi har fået tilbudt Helgoland Wind
surfers store skurvogn, der alligevel 
skal fjernes ved gennemgangen på 
nordre mole, da klubben har fået 
nye lokaler på strandparken. 
Sejlerskolen undersøger tilstanden 
af denne som en mulig erstatning 
for sejlerskolens nuværende 2 vog
ne. Vognen kan vi få gratis, men SSF 
skal betale flytningen. Fritz vil gerne 
have en grundig gennemgang af 
den, så vi ikke kommer til at hænge 
på noget, vi ikke kan bruge. Flem
ming undersøger sagen. 
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Øveballen, en ældre skolebåd, der virkelig har haft mange elever med på sejlture 

møllen. En anstrengende, men lære
rig tur konkluderedes det. Man del
tog også i de københavnske sejler
skolers fælles sommerferietur, i en 
eskadresejleds med 35 både og 135 
elever, herunder 3 fartøjer fra Kvin
delig sejlklub! Fra SSF fik kvinderne 
ikke lov at deltage! 
1954 bliver der klaget i bladet over 
ringe deltagelse på sejlerskolen og 
alt for skiftende sejladsledere, så i 
marts 1955 opfordres aktive sejlende 
medlemmer til at blive instruktører 
på sejlerskolen, ligesom det ind
skærpedes, at eleverne skulle møde 
op hver gang, og deltage også i det 
sure arbejde, nemlig klargøring af 
skolebåden! Men som nu, er det ik
ke så let at finde tilstrækkeligt antal 
instruktører, som både har sejlkun-
skab, pædagogiske evner og lyst til 
at bruge sin fritid på sejlerksolen. 
I slutningen af 5CTerne begyndte 
man også at diskutere, om man sta
dig skulle have øvelsessejlads med 
en gaffelrigger, eller om det ikke var 
på tide at anvende en kortkølet 
øvelsesbåd med bermudarig. Men 
som så ofte siden blev det anført: 
"Kan du sejle Øveballen ud og ind 
gennem renden, kan du sejle enhver 
anden sejlbåd"! Og den kunne sejle, 
den gamle skøjte. I 1968 sejlede den 
f.eks. Sjælland Rundt på 48 timer! 
Der var dog stadig mange i klubben, 
der ønskede sig en mere moderne 
båd, og i 1969 gik det så vidt, at be
styrelsen satte Øveballen til salg i 
vores blad for højeste bud over 
10.000 kr. for at anskaffe en IF'er, 
men der meldte sig ingen købere! 
Navigationsundervisningen gik sta
dig godt, i 1957 havde 58 af SSF's 
medlemmer kystskipperuddannel
se! 
På tværs af de københavnske sejler
skoler blev der i disse år arrangeret 
Kammeratskabsaftener for alle de 
københavnske sejlerskoler med fo
redrag om blandt andet kapsejlads, 
førstehjælp, Nordkaperens jordom
sejling, Galatheaekspeditionen 
m.m.. Nordkaperen var på dette 
tidspunkt hjemmehørende i Sundby 
Sejlforening og sejlede sin første 
jordomsejling under SSF-stander! 
I de efterfølgende år steg medlems
tallet i foreningen og der blev behov 

for endnu en øvelsesbåd til sejler
skolen. På det tidspunkt havde man 
i foreningen installeret en enarmet 
tyveknægt i Skipperstuen. Over
skuddet af den gik til foreningens 
arbejde, og da den blev flittigt brugt 
af medlemmerne, blev der penge til 
at sejlerskolen i 1975 fik sin første 
spækhugger, som selvfølgelig fik 
navnet "Tyveknægten" og til at ju
niorafdelingen fik en yngling. 
På samme tid anskaffede klubben 
motorskibet "Bollen", opkaldt efter 
den tidlige sejlerskolechef og man
geårige formand, Svend Age Larsen. 
Bollen skulle dels bruges til dom
merskib ved kapsejladser og dels til 
at tage duelighedsprøve i for motor
sejlere. Sejlerskolen sejlede nu med 
to hold elever hver aften. Nogle fo
retrak at sejle moderne, men der var 
stadig mange, der ønskede at sejle 
med den gamle gafferigger. 
Et af Øveballens højdepunkter i de 
senere år var, da den i 1986 vandt 
kapsejladsen for gaffelriggerede 
veteranskibe. Kapsejladsen var ar
rangeret af Københavns Havnevæ
sen og Nyhavns skipperlaug. Der 
deltog i alt 52 både fra hele landet. 
Vind var der ikke meget af i starten, 
så Øveballen måtte slæbes ud til 
startlinien ved Middelgrunden. Der 
var tid nok til frokost med øl og 
snaps inden vinden kom, så strate
gierne blev lagt under højt humør af 
tre sejlerskolelærere Per Wallin, Per 

Tungelund og Bent Petersen. Og 
stolte var de tre, da de løb fra alle de 
andre, inklusiv skolebådene fra Sva
nemøllen, og kom i havn på en flot 
førsteplads! 
Men en sejlerskole kan kun fungere, 
hvis der er skolebåde nok til at ele
verne kan komme ud at sejle. Efter 
årtusindskiftet steg ventelisterne til 
sejlerskolen, så klubben måtte se i 
øjnene, at der var brug for endnu en 
skolebåd, for at få plads til de man
ge elever. Det blev besluttet at an
skaffe endnu en spækhugger, da 
klubben havde gode erfaringer med 
den solide velsejlende skolebåd. I 
2005 blev den nye spækhugger døbt 
"Banditten", og grundlaget til Tyve
banden var lagt! 
Det er dog ikke nok at have skolebå
de nok. For at en sejlerskole kan 
fungere, skal der også være et til
strækkeligt antal af erfarne medlem
mer, der har lyst til at bruge tid på 
at være instruktører og undervisere. 
SSF har gennem årene haft en meget 
trofast stab af instruktører, og flere 
har gennem tiderne haft mere end 
25 år på bagen. En af grundene til 
det, er det herlige fællesskab vi har i 
instruktørgruppen. Selvom instruk
tørerne er et trofast folkefærd, får 
nogle dog ind i mellem lyst til at 
bruge deres fritid til andet. Når der 
så samtidig er en stigning i antallet 
af medlemmer, der ønsker at kom-

(Fortsættes på side 20) 
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ger af formanden og besked om, at 

købe foreningens tryk, "Reglement 
for sejlerskolen" for 50 øre! Elever 
og lærere blev inddelt i hold, og 
man startede undervisningen den 
16. maj 1938. Fravær en gang uden 
en vægtig grund (også til vedlige
holdelse af båden) betød, at man 
ikke behøvede at møde op mere! 
Sejlerskolen var en succes, klubben 
voksede de næste år til 630 medlem
mer, og der var nu 400 fartøjer i 
havnen. Sejlerskolens navigations-
kursus var stadig fuldt bemandet 
med omkring 40 elever under styr
mand Bendtsens kyndige undervis
ning. Det år bestod seks medlemmer 
tillige Kystskippereksamen. 
1940 var en af de strengeste isvintre, 
og hen på foråret brød krigen ud og 
Københavns havn, inkl. Sundby 
Sejlforening blev lukket for alt lyst
sejlads. Vores havneindløb blev luk
ket med en bom og en lås! Man kun
ne herefter kun sejle ud med særlig 
tilladelse. Sejlerskolens øvelsesbåd 
kom heller ikke ud at sejle, men na-
vigationsundervisningen fortsatte, 
seks medlemmer blev sætteskippere 
det år. 

S. S. F. Damer til Søs 1943 

I 1943 blev Svend Åge Larsen 
"Bollen", skolechef. Han havde ind
til da været en ivrig kapsejladschef, 
som blandt andet havde klaret at få 
politiets tilladelse til, at afholde kap
sejlads på trods af sejladsforbudet 
Han fik skaffet en bøjeplads til Øve-
ballen i lystbådehavnen på Langeli
nie, så sejladsen med elever kunne 
genoptages. Myndighederne havde 
givet tilladelse til sejlads onsdage, 
samt lørdag og søndage. Den som
mer blev det tillige muligt at sejle i 
Issefjord og i Bøgestrømmen, hvor 
sejladsen var givet fri helt til Sto-
restrømsbroen. Det år var der 34 

elever på sejlerskolen, fordelt på 
ugens 5 hverdage. Klubben lagde 
vægt på, at der blev plads til et hold 
af klubbens damer, så tirsdagen 
blev forbeholdt damerne. 

Fra Damernes 1. Tur. 1943 
Frokost ved »Gravens Rand« 

Damerne havde den særlige opgave 
ved forårsklargøringen af Øvebal
len, at de skulle starte hele proces
sen med en grundig afvaskningen af 
båden, herefter var resten af istand
sættelsen mændenes opgave! 
I slutningen af krigen var der krise 
på sejlerskolen. "Eleverne møder 
op, så uvidne, som nyfødte børn", 
stod det at læse i klubbladet. 
"Sejlads med øvelsesbåden skal ta
ges alvorligt. Det er ikke meningen, 
at folk skal møde op når det passer 
dem, de skal møde både i regn og 
blæst, og ikke kun når lærken syn
ger og solen skinner - og ej heller 
med træsko på"! 
I 1944 arbejdede man også på at få 
vores sejlerskole kontrolleret af Na-
vigationsdirektoratet med henblik 
på en godkendelse af Handelsmini
steriet, hvilket lykkedes. Foreningen 
kunne nu tilbyde en toårig sejlersko
le på betingelse af at sejladsforbud
det ophæves. For at deltage i den 
praktiske sejlads, skulle man være 
aktivt medlem, deltage i vinterens 
navigationsundervisning, tovværks-
kursus og have gummifodtøj! Det 
sidste var slet ikke let, for man kun
ne næsten ikke opdrive gummisko 
under krigen. 
Først i juni 1945 blev sejladsen givet 
fri i Sundet, mens anløb til Sverige 

stadig var forbudt. Sejladstilladelsen 
blev fejret med en stor kapsejlads, 
arrangeret af alle klubberne fra Dra
gør til Skovshoved. Fra SSF deltog 
11 både, har i blandt Øveballen. SSF 
sejlede fem førstepladser hjem, en af 
dem gik til Øveballen. Der var nu 
igen 40 elever på sejlerskolen, 19 
seniorer, 9 juniorer og 12 damer. 
Der var brug for en ny øvelsesbåd. 
Skolechefen opfordrede eventuelle 
velhavende medlemmer, til at done
re penge til en Øvebådfond"? Om 
det lykkedes vides ikke, men skole
chefen oprettede selv et byggefond 
og et frivilligt bådbyggerhold, for at 
kunne bygge to juniorbåde til de 
unge, og det blev starten på forenin
gens juniorafdeling. Selvom Skole
chefen, "Bollen" fik den gode ide, at 
han hver måned bragte en liste over 
hvem, der havde givet bidrag på 5 
kr. og derover, gik det ikke helt så 
hurtigt, som forventet at færdiggøre 
bådene. Så det kneb stadig med 
plads til de mange elever. 
1947 blev året, hvor den første kvin
de i SSF fik kystskippercertifikat. 
Hun kvitterede herfor med at opfor
dre alle piger i SSF til, at fravriste 
manden rorpinden og deltage aktivt 
i sejladsen. Der var stadig 40 til
meldte til sejlerskolen og hele 25 på 
ventelisten fordi de to juniorbåde, 
der skulle give plads til 30 elever, 
stadig ikke var færdige. Året efter 
kunne 22 juniorer starte deres un
dervisning i praktisk sejlads. 

Elever på sejlads i Øveballen 

I halvtredserne deltog Øveballen i 
24 timers sejladser, på en af disse 
ture havarerede fokken undervejs. 
På trods af det, blev der sejlet 90 
sømil på de 24 timer! Svanemøllen, 
Kullen, Gilleleje og retur til Svane-
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Nyt bandemedlem i SSF 
og skolesejlads i SSF før Tyvebanden holdt sit indtog 

Af: Karin Sonne, medl. nr. 889 

Til standerhejsningen i år, skal vi 
døbe sejlerskolens tredje spækhug
ger. Klubben har været så heldig, at 
et medlem har doneret penge til en 
ny øvelsesbåd, netop nu, hvor klub
bens trofaste gamle gaffelrigger har 
søgt om at gå på efterløn eller pensi
on. 
De sidste år har det ikke kunnet 
skjules for hverken instruktører eller 
elever, at den gamle dame gjorde 
sig temmelig våd såvel på sejlture
ne, som når den lå i havn. Den sid
ste sæson i en sådan grad, at den 
levede sit liv med fast pumpe. Den 
nåede lige, at fejre sin 70-års fødsels
dag, med nyrenoveret mast. Den 
planlagte og hårdt tiltrængte ud
skiftning af bord og spanter blev for 
kostbar, hvis det skulle gøres pro
fessionelt, og tog for lang tid, hvis 
det skulle gøres af interesserede 
medlemmer. Så nu står Øveballen i 
skoleteltet og skal formentlig pensi
oneres. 
Derfor synes jeg tiden er inde til at 
holde fast på noget af Øveballens 70 
-årige historie. I næsten 40 år, var 
den klubbens eneste øvelsesbåd, og 
mange har, som jeg, lært sejlspor
tens første kunster at kende i den. I 
40'erne og 50'erne havde den hvert 
år mellem 6 og 8 elever på båden 
hver af ugens aftener, de senere år 
et lidt færre antal, men til sammen 
er det vel omkring 2.500 elever, der 
har lært at sejle i den. 
Sundby Sejlforening blev stiftet alle
rede i 1923, men da den første lille 
havn lå i udmundingen af en afløbs
kanal, på den fladbundede, mudre
de strand, var fartøjerne overvejen
de små fiskerbåde. Først i starten af 
30-erne blev der gravet ud til en 
egentlig havn og medlemsskaren 
begyndte at vokse. 
Allerede på det tidspunkt begyndte 
man at tale om at anskaffe en eller 
to øvelsesbåde. Diskussionerne gik 

Foto: Sven Erik Sokkelund 

højt, skulle det være en drage, en 
spidsgatter eller en kragejolle? Ved 
generalforsamlingen 1936 blev der 
nedsat et øvelsesbådudvalg, hvis 
opgave var, at finde den mest veleg
nede bådtype og pris, samt at opret
te en fond til indkøb af fartøjet. 
Efter en lang debat på en ekstraordi
nær generalforsamling i det tidlige 
forår 1937, blev det besluttet at købe 
en kragejolle med gaffelrig. "I den 
var der plads til 8 mand, og arbejde 
til dem alle", og så kostede den kun 
1800 kr. i modsætning til en spids
gatter, som kostede 3500 kr.! Der 
blev indhentet flere tilbud, og valget 
faldt på bådbygger Thomsen fra 
Kalundborg, som kunne bygge bå
den for 1600 kr. Nu gjaldt det om, at 
få fartøjet færdigt til båddåb ved 
standerhejsningen. For ikke at slide 
på de nye bomuldssejl, blev det be
sluttet at fragte båden til København 
på en paketbåd. 

Foreningens Øvelseshold rigges til 
Sejladschefen dirigerer Masten på Plads 

med Hjælp af nogle frivillige Elever 

Ved standerhejsningen i 1937 blev 
det gode skib døbt "Saltholm". 
Igennem årene er det kærlige kæle
navn "Øveballen" blevet brugt så 
meget, at man tilsyneladende helt 
har glemt at båden blev døbt 
"Saltholm". I dag bruges kun nav
net Øveballen - som sidder smukt 
malet på bagbord låring. Den ny
døbte båd fik nummeret SS 1 i sej
let, SS for Sundby Sejlforening og 
nr. 1 fordi det var klubbens båd. På 
det tidspunkt kunne man af num-

Øveballen på vej ud med elever 

meret i sejlet se, hvilken klub en båd 
tilhørte. F.eks. havde Sejlklubberne 
Hellerup: H, Frem: F, KAS: A, KDY: 
Y, Sundet: S alle sammen efterfulgt 
af et nummer. Vi har stadig både i 
SSF som har denne form for sejl
nummer, f.eks. har de to spidsgatte
re Vivi: SS 30 og Mette: SS 14. 
Øvelsesbåden og den nyoprettede 
sejlerskole havde vind i sejlene. Det 
blev allerede fra starten besluttet at 
undervisningen skulle være gratis, 
under forudsætning af, at man var 
medlem af klubben, og den traditi
on har man holdt fast ved siden. 
Styrmand Bendtsen blev ansat som 
navigationslærer for 2 kr. i timen, og 
foreningen blev pålagt at indkøbe 
fire nye søkort til undervisningen. 
Navigationsinstrumenterne måtte 
eleverne selv anskaffe sig. Der 
meldte sig 43 elever til undervisnin
gen. 
Den samlede bestyrelse og sejlads
lærerne mødtes med de nye elever. 
Formanden mindede eleverne om 
ansvaret og pligterne under sejlad
serne og alle fik en række formanin-
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Formandens klumme 

Foråret er i fuld gang. 
Ja så er vi der igen, det vi har ventet 
på et laaaaangt stykke tid, tid til at 
båden bliver klargjort, kommer i 
vandet, og vi kommer ud og sejle. 
Det er simpelthen "super" som de 
unge siger, der er mange måneder 
foran os, hvor vi blot skal nyde sæ
sonen. 

Vi har jo fået en lejeforlængelse, det 
sætter tingene i perspektiv mht. 
fremtiden, nu skal vi i gang med at 
planlægge hvad der skal ske i VO
RES HAVN, den nye kontrakt løber 
frem til 31-3-2019, jeg ved godt at 
det havde været super, hvis det hav
de været 20 år, men lad os glæde os 
over det vi har fået. 

En vel overstået forårsgeneralfor-
samling, tak til alle de fremmødte, 
tak til de der kommenterede, stor 
tak til William for det meget humo
ristiske indslag, men alligevel med 
et gran af alvor i baggrunden. 
Du har ret i at der er mange kroge, 
afdelinger og meget andet i SSF, og 
et ønske fra bestyrelsens side, er at 
alle disse ting, bliver nedskrevet, 
offentliggjort i blad og på hjemme
side, for dermed at kunne fortælle 
alle, der måtte have interesse om 
denne unikke forening. 

Der har den seneste tid været flere 
medlemmer, der har forespurgt på 
kapsejlads, er vi alligevel ved at væ
re der, hvor vi skal til at genopleve 
vores tidligere sejladser. 
Vi kunne godt tænke os at finde ud 
af, hvor stor interesse der er for kap
sejlads, så vi vil gerne holde et mø
de for alle interesserede i klubben, 
vi vil gerne holde et seminar hvor vi 
forklarer om det at sejle kapsejlads, 
således at alle der måtte have lyst til 
at være dommere, medhjælpere el

ler bare har lyst til at høre om det, 
kan få muligheden. 
I Virksund sejlklub i Jylland, har 
man med stor succes vækket kapsej
lerne, her er man gået fra at være 7 
både til at være 25-30 hver uge, det
te har skabt et helt andet liv i klub
ben, til jer der har lyst så gå ind på 
www.sejlunion.dk og læs artiklen 
om dette initiativ, det kunne være 
fantastisk at opleve det i SSF. 

Vi i bestyrelsen har mange projekter 
i gang, og vores vigtigste bliver at 
finde ud af, hvor vi kan spare på 
budgettet, hvor vi kan hente flere 
penge, hvad der skal laves i de kom
mende år. 
Der skal måske pilles ved en af vore 
hellige køer, her taler jeg om vores 
blad, kan vi spare penge her, jeg 
tvivler ikke, det er blot et spørgsmål 
om medlemmerne er rede til at, 
f.eks. downloade det fra nettet, vel 
at mærke dem der kan det, her kan 
der i hvert fald spares mange penge, 
dels på tryk og ikke mindst på por
to. 
Vores love og vedtægter kan også 
blive lagt ind her, så kan vi spare at 
trykke nye hæfter, der efter den før
ste generalforsamling er gamle, vi 
kan simpelthen opdatere dem, efter 
hver rettelse der måtte komme. 
Så er der vores rengøring af toiletter 
i klubhus og på molerne, her er ud
gifterne steget drastisk, her er vi i 
gang med at finde ud af at få gjort 
det billigere, der har i 2008 været en 
stigning på ca. 50% det er underteg
nede ikke i tvivl om at det kan gøres 
billigere. 

Vi har fået 2 nye medlemmer af be
styrelsen, til dem vil jeg sige vel
kommen, Leif har været i bestyrel
sen før, og kender proceduren, men 

Lars er helt ny, deres job fremover 
er havn og plads. 

Nu er det nu, få gjort båden klar, 
sæt den i vandet, kom til stander
hejsning den 2-5 kl.17, nyd pinse
morgen i SSF, deltag i Sankt Hans i 
havnen og ikke mindst bålet ved 
ungdomshuset tag ud og sejl også 
kapsejlads, familiesejlads, eller tag 
ud og se de to stævner for ynglinge 
vi har planlagt, et VM udtagel
sestævne i Juni og ikke mindst et 
officielt danmarksmesterskab i star
ten af Juli. 
Sejl på sommerferie og nyd alle de 
lyse timer der ligger foran os i de 
kommende måneder, det bliver sim
pelthen super. 

På gensyn og god vind vi ses i for
eningen. 

Har du gode ideer til arrangemen
ter, forbedringer, lyst til at deltage 
i kapsejlads, i festudvalg, et andet 
udvalg, så smid en mail til os, vi 
kan kun blive bedre hvis i hjælper 
os. 

Tonny 
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Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 

Tilsluttet: 
Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion 

Kontoret er åbent torsdag kl. 1900 - 2030. 
I kontortiden træffes: formand, kasserer og havneudvalg 

Foreningens telefoner: 
Kontor & vagtlokale 32 59 35 80 
Telefax 32 59 35 60 
Restaurationen 32 59 41 30 

Amagerbanken 5203 2001750 
Postgirokonto: 7 05 65 16 
Havnekontoret 32 58 14 24 
Åbent: man. - ons. kl. 12 -13 & tor. kl. 16 -17 

Foreningens e-mail adresse: ssf@sundby-sejlforening.dk 
SSF's hjemmesidewww.sundby-sejlforening.dk 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: 
Tonny Pedersen 26 70 22 61 
E-mail wain.fam@mail.dk 

Næstformand & Havneudvalg: 
Flemming von Wowern. 
Telefon 0046 7 34 39 98 41 
E-mail...flemming@vonwowern.com 

Havneudvalg: 
Lars Fure 29-88-84-12 
E-mail Ifure@lfure.com 

Havneudvalg: 
Leif Henriksen 20 25 19 38 
E-mail sofus@voldgaarden.dk 

Ungdoms- og jolleleder: 
Martin Brydenfelt 50 54 26 36 
E-mail ssf.ungdom@gmail.com 

Klubhusrepræsentant: 
Fritz Meiniche 20 48 25 56 
E-mail....f.meniche@webspeed.dk 

Foreningens faste udvalg: 

Målere: 
Jan Simonsen 32 97 62 53 
Karl K. Thorup 40 33 23 48 

Kasserer: 

O 

Webmaster: 
Martin Bregnhøj 
E-mail 

Sekretær: 
Svend Erik Sokkelund.32 57 04 83 
E-mail foto@sokkelund.net 

Skolechef: 
Jan Lauridsen 29 28 72 25 
E-mail Iauda@tele2adsl.dk 

Kapsejladschef: 
Marc Wain Pedersen..27 33 22 30 
E-mail...marc_wain@hotmail.com 

' - ,. - Festudvalg: 
•tMlrflw Vagn Preisler.. .28 74 46 58 

Motorbåds, -sikkerheds-
repræsentant & vagtchef: 
Kim P. Andersen 32 59 62 23 

— Ring senest kl. 20°° — 
E-mail..messinavej@webspeed.dk 

.martin@bongobeat.dk 

Redaktion: 
Poul Christensen 20 32 02 38 
E-mail chiep@pc.dk 

Bladets ekspedition: 
Lillian Green Jensen 32 50 63 65 
E-mail green.jensen@mail.dk 

Udgiver: Sundby Sejlforening 
Tryk: Lavpristrykkeriet 
Oplag: 1.200 

Kontingenter og priser 

Indmeldelsesgebyr (indskud) 
Aktive .1.000 kr. 

Passive .... 125 kr. 

Juniorer .... 125 kr. 

Kontingent helårligt 
Aktive ....900 kr. 

Passive ....500 kr. 

Juniorer ....400 kr. 

Mini juniorer ....172 kr. 

Reduktion i kontingent for pensionister og 

reduktion i kontingent ved mere end 2 juni

ormedlemmer i henhold til foreningens love. 

Pladsleje pr. m2 

(Bådens længde x bredde, minimum 3 m2) 

Helårsplads ....180 kr. 

Vinterplads, 1/11 -30/4 90 kr. 

Låneplads, 1/5 - 31/10 90 kr. 

Slæbejolle i forb. m. fast plads 300 kr. 

Skurleje helårligt 
Enkeltskur ....360 kr. 

Dobbeltskur ....720 kr. 

Jolleskur, selvejet ....270 kr. 

Jolleskur, SSF-ejet 360 kr. 

Andre gebyrer 
Ny plads (Pælepenge) ..1000 kr. 

Ansvarsforsikring for båd ....200 kr. 

Gebyr for ikke-gået vagt ....500 kr. 

Gebyr for ikke-mærket fartøj ...500 kr. 

Gebyr for rykker v/for sen betaling. 100 kr. 

Elforbrug i henhold til foreningens love. 

Haver m.v. efter aftale. 

Forsidebilledet: 

Påskesolen går ned over 
Sundby Sejlforening, set fra en 
varm kahyt. 

Foto.pc 

Annoncepriser 
1 side kr. 1800,-
Mindre annoncer 
kr. 3,75 pr. cm2 + kr. 50,-
ved spaltebredder på 5,8—12,3—18,8 cm 
Ved tegning for 1 år gives 10 % rabat 

Alle priser er ex. moms 

Annoncematerialet skal afleveres som færdig 
reproducerbar fil 
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Returneres ved varig adresseændring v 
Afsender so ^ POJTj  
Sundby Sejlforening 
Amager Strandvej 15 DD DANMARK 

DK 2300 København S 

Fastelavn 2009 
Små børn: 
Bundkonge 
Kattekonge 

Store børn: 
Bundkonge 
Kattekonge 

Voksne piger: 
Bundkonge 
Kattekonge 

Voksne drenge: 
Bundkonge 
Kattekonge 

Adam B. 
Ikas 

Mathias 
Emil 

Ditte 
Pernille 

Hans Jønsson 
Per Bent 



Ungdomsafdelingen 

Hej Alle. 

Nu har ungdomsafdelingen været synlig i bladet her de sidste numre. Jeg vil gerne takke for alle de fine tilbagemeldin
ger. Det er dejligt at få bekræftet at ens indsats bliver bemærket. Samtidig bemærkede jeg at jeg ikke har skrevet noget 
selv - Det vil jeg her rode bod på. 

Inden jeg kommer godt i gang vil jeg gerne takke alle trænere for deres indsats og opbakning. Forældre og elever skal 
også have stor tak for samarbejde!: og hjælpen til at få ungdomsafdelingen bragt videre. Jeg er utroligt glad for den ind
sats alle bidrager med. 

Vores redaktør Poul skal også have stor tak, ikke mindst for sin store fleksibilitet når indslagene til bladet kommer i 
sidste øjeblik og stadig når at komme med. 

Inden længe skal vi have klargjort grej og joller og her mangler her en masse flittige hænder. Jeg tvivler ikke på at for
ældrene også her er hjælpsomme. Trænerne og mig selv, vil i nær fremtid gennemgå alt grej og joller for at danne os et 
overblik over forårsklargøringen. Vi vil lave arbejdsdage søndag 19. april og 3. maj fra kl. 9 til ca. 14, hvor der vil være 
frokost sammen med dem der har været på vandet. 
Tilmeld jer gerne til ssf.ungdom@gmail.com 
(Medlemmer der ikke dagligt færdes i ungdomsafdelingen er også meget velkommen) - HUSK arbejdstøj. 

Go vind herfra. Martin 

Aktiviteter i ungdomsafdelingen: 

Vinterteori: 
Hver mandag kl. 18 indtil d. 30 marts 

Søndagstræning: 
Hver søndag kl. 10-15 indtil d. 29. april 

Lalandia tur: 
Vi skal 24 personer af sted. 
Fredag - søndag d. 20-22 marts 

Klargøring af joller og grej: 
Hver mandag kl. 1730 fra d. 6 april til d. 27 april. 
Derudover arbejdsdage: Søndag d 19. april og 3. maj 

Sejlsæson starter: 
Fra mandag d. 4 maj kl. 1730 og derefter hver mandag 
Fra onsdag d. 6 maj kl. 1730 og derefter hver onsdag 

Kontaktoplysninger til ungdomslederen: 
Martin Brydenfelt 
Telefon: 2636 7913 / Mail: ssf.ungdom@gmail.com 
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Tobias er kontaktperson i Kajak-afdelingen: 
kano.og.kaiak.i.ssf@gmail.com 

Kaj ak-af delingen: 

Vedr. Kajak-afdelingen: 

Arbejdsdag d. 28 marts kl. 10-? 

Alle er velkommen, især dem der har kajak i SSF. Der er lidt praktisk der skal ordnes, og derudover er der plads til en masse hyg

ge. Kontakt Tobias for info. 

Ro dag/aften: Fra torsdag d. 1. April kl. 17 - Husk der er 2 kajakker i SSF som kan bestilles (Martin, 2636 7913) 

Kajakmøde: Torsdag d. 16. april, kl. 17-? 

Frank, Bo, Carsten, Alon, Kirstine, Ebbe, Sten, Susanne, Per, Anette, Marianne, Martin & Tobias 

1. Valg af referent. 

Tobias tilbød at skrive referat, så det blev hurtig vedtaget! 

2. Status for klublokale. 

Der er gennem vinteren ikke sket noget med klublokalet, men i løbet af mødet fik vi tændt for strømmen i lokalet, så nu 

kan vi alle bruge lokalet når vinterens mørke ikke lader sig bekæmpe. 

3. Aktivitetsdag 
Aktivitetsdag er sat til 28. april 

Vi mødes klokken 10°° til en smule fysisk arbejde, og derefter vil der være fri leg, og gerne fællesfrokost eller lign. 

Der er følgende punkter for aktivitetsdagen: 

• Ophænge knager 

• Opsætte gardinstang og ophænge gardin (Marianne og Anette sørger for at koordinere at få indkøbt, og syet/ 

medbringe symaskiner) 

• Skære plade af hemsen, således pagajer og årer kan stå op 

• Ophænge whiteboards 

• Få overblik over hvem der ejer hvilke kajakker. 

• Få kajakker og kanoer lagt på pladser med tilhørende nummer. 

• Få nedskrevet og lavet kontaktinformationer på kajakker og kanoer, således vi kan se hvem der ejer hvilke, og kan 

skrive hvis man er taget en tur på vandet. 

4. Fast ro-dag 

Fra og med 1. april, mødes dem som lyster hver torsdag mellem 1700 og 1730. Der er selvfølgelig ingen krav om at man skal ro 

sammen, men det kan give den utrænede en større sikkerhed, og det er desuden en del nemmere at hjælpes med at være kajak

ker. 

Efter et par gange vil dette med en fast ro-dag blive evalueret, således vi kan se om det kunne tænktes, at vi skal have mere end 

én fast dag om ugen, eller om de skal skiftes løbende. 

5. Næste møde er fastsat til den 16/4 kl. 1730 

6. Evt. 

Under eventuelt blev der talt om at lave nogle traditioner (hvilket selvfølgelig kan være svært at starte, da det skal fremkomme 

mere end en gang for at blive en tradition©) Der blev f.eks. nævn "Amager rundt - evt. med overnatning" 

Flere forslag er velkomne. 

Referat af møde i kano og kajakdelen af SSF den 24. februar 2009 
Tilstede: 
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Sundby Sejlforening 
ønsker følgende ny medlemmer 
velkommen: 

Jakob Drong Jensen 
Skotlands Plads 6, 5 tv, 2300 S. 
Lisbet Petersen 
Skotlands Plads 6,5 tv.- 2300 S. 
Danny Vingaard Hansen 
Sigbrits Alle 5 st.th., 2300 S. 
Martin Juri Clifforth 
Rødager Alle 41, 2610 Rødovre 
Peter Erik Tang 
Motelvej 23, 4000 Roskilde 
Urszula Stankowska 
Følfodvej 234, 2300 S 
Helene Nørgaard Bachmann 
Ingolfs Alle 1, 2 - 2300 S 
Lea Victoria Hindsgaul Skaaning, 
Grønjordskollegiet 4206, 2300 S. 
Soffia S. Steen Gudmundsson 
Jakob Dannefærdsvej 8,1973 F 
Britta Fredborg Scharff 
Øresund Parkvej 15, 4 tv., 2300 S 
Stine Bredahl Kristiansen, 
Lergravsvej 54, st.th. 2300 S. 
Ulla Bang-Nielsen 
Askøgade 10. 2 th, 2100 0 
Torben Secher 
Læssøesgade 19, 3 th, 2200 N. 
Rasmus Harboe Bing Christensen, 
Storemagleby Strandvej 49, 2791 
Dragør 

Aktiviteter i S SF i 2009 

www.sundby-sejlforening.dk 

22. feb. Fastelavn 
29. mar. Generalforsamling 

2. maj Standerhejsning 
31. maj Pinsemorgen 
14. juni Familiesejlads 

14.-16 aug. Old-Boys 
17. okt. Standernedhaling 
24. okt. Havnerundfart 
25. okt. Generalforsamling 
5. dec. Julefrokost 

13. dec. Børnenes juletræ 

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 

Vinduer - døre - foldedøre 
Kvalitet fra 

VELFAC& KPK 
DE LUXE - PELLA 

også opmaling & montering 

> 

Tømrer & Snedker Flemming Wulff ApS 
Tømmerupvej 174, 2791 Dragør 

Tlf. 32940051 
Info@flemmingwulff.dk 
www.flemmingwulff.dk 
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Sejlerskolen 

Sejlerskolen sæson 2009 
Nu er det snart tid til en ny sejlsæ
son, selvom vejret måske ikke giver 
grund til at tro det. 
Der er sædvanligvis stor søgning til 
vores sejlerskole og det er der også 
til den kommende sæson. 
Der afholdes i den forbindelse et 
åbningsmøde lørdag 28/3 kl.1000 i 
SSFvs restaurant som forventes at 
vare ca. 2 timer. 
Alle som har tilmeldt sig sejlersko
len skal møde den dag. 
Det er dagen hvor vi vil fortælle 
om sæsonen og man får at vide 
hvilken dag man skal sejle og hvil
ken instruktør man skal høre til. 
Sæsonen starter med klargøring af 
bådene som opstartes allerede 
mandag d. 30/3. 
Til denne sæson vil det være obli
gatorisk at nye elever skal have 
"Elevhåndbog i praktisk sejlads". 
Denne kan købes på åbningsmødet 
for 85 kr. (medbring penge i kon
tanter). 
Hvorfor nu det? 
At lære at sejle er det samme som 
at skulle kunne et håndværk og der 
hører en masse udtryk og benæv
nelser med, som for de fleste ikke 
er kendte. Det er her samlet i en 
håndbog så man har mulighed for 
at "læse på lektien hjemme". 
Vores erfaring er at det vil give det 
bedste udbytte af den praktiske 
sejlads, og forberedelse til duelig
hedsprøven. 
På mødet vil vi informere om selve 
forløbet af sæsonen. 
I denne sæson kommer der en del 
nye tiltag. 
Der vil blandt andet være en week
end med mulighed for at prøve 
spiler sejlads og sejle kapsejlads på 
en udlagt bane. 
Vi ses på mødet! 
Hilsen Sejlerskolen. 

Sejlerskolens aktivitetskalender 
for sæsonen 2009 

28-mar Sejlerskolens startmøde for elever og instruktører. 
Tilmeldte til sejlads i motorbåd eller sejlbåd skal møde for tilde
ling af plads. 
Mødet starter kl.1000 varighed ca. 2 timer. 

30-mar Klargøring begynder. 
Man møder samme ugedag som man sejler kl. 1800 i teltet. 
Husk der er mødepligt, al fravær skal meldes/aftales med den 
instruktør man hører til 

02-maj Standerhejsning, en festlig start på sommerens glæder 

31-maj Pinsemorgen fejres med morgenbrød og en lille en til halsen, 
husk selv at medbringe kaffe/the, vel mødt ved klubhuset 

14-jun Familiesejlads (program følger) 

19 - 20 jun Spiler og kapsejlads weekend (program følger) 

26-jun Instruktør møde kl. 1800 

2^/23 aug. Weekend tur for sejlerskolens elever og venner. 
I lighed med tidligere år vil der blive arrangeret en fælles tur. 
Husk at melde til i god tid! 

05-sep 
19-sep. 

Tilmelding til duelighedsprøve, husk personnummer 
Motorlære i påhængsmotor start kl. 1000 (obligatorisk til duelig
hedsprøve) 

20-sep. Motorlære i indenbords diesel start kl. 1000 (obligatorisk til due
lighedsprøve) 

26-sep. Eksamen i motorbåd/sejlbåd 

27-sep. Eksamen i motorbåd/sejlbåd 

02-okt. Afslutning med sammenkomst for elever og venner i pejsestuen 
kl. 1830 

3/4 okt. Eksamen reservedage/Afrigning af bådene. 

17-okt. Afrigningsfest i klubhuset, vi mødes ved masten kl. 1700 til stan-
dernedhaling 

24-okt. Havnerundfart, vi mødes på Søndre mole kl. 930 

5-dec. 
f/? .&• ø. y| 7 & Jlg^ 

SSF's Julefrokost 
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Punkt 6. Sejlerskolen: 
En egnet Spækhugger var funclet, 
men desværre solgt samme dag. Ny 
aftale i gang. 
Et godt instruktørmøde afholdt 
15/1'09 gav mange input til det 
fortsatte arbejde, og kommende sæ
son blev planlagt. Ulla Helium ind
træder som instruktør. 
Der er endnu ledige pladser; yderli
gere kan komme med ekstra in
struktør. Tanken om 'Sejlerhus' er 
droppet. I stedet findes en løsning 
baseret på skurvogn. 
Undervisningsmaterialet gennem
gået. Elever forpligtes til at anskaffe 
DS-bog, der svarer til instruktør
vejledning for at stramme op på 
basisviden. 
Åbningsmøde med elever afholdes 
28/3. 
Der er lagt flere planer for sæsonen 
bl.a. 2-dages motorlære (henh. die
sel/outboard) og weekendtilbud om 
kapsejlads (3 både). 
'Øveballens' historie skrives færd .g. 

Punkt 7. Ungdom og joller: 
Flere klubber inviteres til møde d. 
22/2 om kommende vintertræning. 
Fliser indkøbes, til erstatning for 
dem, der på mystisk vis er forsvun
det. 
Plan for forårsklargøring udarbej
des. Drejebog for en træningsaften 
ligeså. 
Søger sponsorstøtte til turen til La
landia. Der henvises til Bladets Ur.g-
domsside med et mere udførligt 
program. 

Punkt 8. Kapsejlads: 
intet 

Punkt 9. Motorbåde og sikkerhed: 
Et par unge mennesker blev tilbage
holdt af nattevagten og overdraget 

til politiet. 

Punkt 10. Bladet: 
Annoncepriser og forskellige mar
kedsførings- og sponsorbidrag drøf
tet. Sponsorudvalget inddrages in
den beslutning træffes. 
Forslag om fast rubrik med SSF's 
takster i Bladet godkendt. 
Dialog i gang om struktur mv. på 
hjemmesiden. 

Punkt 11. Eventuelt: 
Næstformanden oplyste, at der har 
været afholdt møde med forpagter 
efter bestyrelsesmødet d. 15. januar 
og at tidligere benyttede konsulen
ter Asnæs & Vangstrup inddrages i 
det videre forløb. 
Mulighed for lysreklame blev kort 

drøftet. Flere udtrykte bekymring 
mht. placering. 
Forpagter er kommet med forslag til 
foredragsholder. Drøftes nærmere. 
Svend Erik er ved at forberede en 
større lysbilledserie til brug i restau
ranten. 

Mødet slut kl. ca. 22:05 
Følgende datoer er reserveret: 
- mandagene d. 23. februar, 30. 
marts, 27. april og 25. maj 2009, alle 
kl 18:30. 

Tonny Pedersen J. Thomas Jensen 
formand referent 

Margretheholm havn er dit næste waypoint 
med mere end 30.000 artikler på lager 

Du kan også besøge vores nye hjemmesider 
www.baadservice.dk og www.daeon.dk 

- med masser af gode tilbud 

Faste åbningstider: 
Sommerhalvåret fra 1. Marts - 30. September 
Hverdage 10:00 - 18.00 Lørdage 9:00 - 15:00 

Mellem Påske og Pinse også Søn- og helligdage 9:00 -15:00 

Vinterhalvåret fra 1. Oktober - 28. Februar. 
Hverdage 10:00 - 17:00 Lørdage 10:00 - 15:00 

nettens Jgndservice 
- mest udstyr for pengene og altid billigst på ^^mager 

yfelcfon: 5U7 6106 
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Referat af 

bestyrelsesmøde 
mandag den 26. januar 2009 

Afbud: Vagn Preisler og Marc Wain 
Pedersen. 

Som gæst på mødet deltog Britta 
Scharff, der stiller op som kasserer 
på forårets generalforsamling, men 
allerede er godt i gang med arbej
det. Britta præsenterede sin bag
grund på A4-side. Har været med
lem af SSF i perioden 1987-91. Gen-
indmeldes nu. Har en solid uddan
nelse og lang erfaring med regn
skabsvæsen og som kasserer. Britta 
deltog i mødet med revisorer vedr. 
regnskab 2008. 
En turnusordning vil blive fundet, 
så én person ikke (som tidligere Jør
gen) er bundet til 'pinden' hver 
torsdag. Der fortsættes lige nu med 
eksisterende system, men der tages 
kontakt for evt. opgradering. Der 
tegnes abonnement for lønkørsel. 

Punkt 1. Protokol: 
20/21. marts afholder DS sin Gf i 
Odense. Formand og næstformand 
deltager, da ungdomsleder er på 
Lalandia. Der er nyt tilbud på vej til 
klubbernes ungdom i form af en ny 
jolle, med tilskud fra Torm - i lighed 
med FEVA-jollen. På dagsordenen 
for GF. er en omfattende behandling 
af klubbernes forsikringsforhold 
(Codan). 
Et udklip fra Amagerbladet om sol
celler hos kajakklub blev kort drøf
tet. Af flere grunde er det ikke aktu
elt for SSF: får nu fjernvarme, og 
toiletter på molerne er ikke egnede 
(tæret bundramme). Alle aftaler 
med forpagter er nu på plads og 
sikkerhedsstillelse indbetalt. 

Punkt 2. Beretning: 
Formanden oplyste, at han havde 
rykket kommunen for ny lejekon
trakt. 

Forberedelse af kommende general
forsamling blev kort drøftet. 
Der er ikke fundet behov for 'konse
kvensrettelser' ved overgang til hel
årlig betaling. Derimod bør klub
husreglementet tilpasses ny rygepo
litik mv. Næstformand drøfter sa
gen med forpagter for fælles udspil. 
Fra Kystinspektoratet er kommet en 
advarsel mod anvendelse af ulovlig 
bundmaling. Bringes i Bladet. 

Punkt 3. Havn og Plads: 
'Bollen' blev grundigt gennemgået 
før søsætning 2008, men brønd med 
ankerspil resterer. Nyt ankerspil 
bevilget. 
Næstformand har gennemgået det 
'det grønne' arbejdet med Allan og 
fundet fælles fodslag. 
Tilbud på renovering af 50 + 70 m af 
molerne ventes denne uge. 
Kampagnen med aftaler på bådpro
jekter fortsætter. 18 projekter identi
ficeret. 
De små pladsnummer-skilte bliver 
nu af renset, så de igen er synlige. 
Plast-skilte, der viser bredden, øn
skes fornyet. Løsning drøftet og fun
det. Der indhentes tilbud. 
Spørgsmålet om måling og opkræv
ning af betaling for strøm i havnen, 
er blevet undersøgt. Den mulige 
indtægt står dog ikke mål med om
kostningerne, så sagen droppet. 
Den årlige MUS-samtale (med
arbejderudviklingssamtale) med 
Kim pladsmand har næstformand 
afholdt. Begge var meget tilfredse 
med forløbet. 
Kim tilmeldes FLID-kursus om mil
jø mv. 
Havnetakst 2009 forhøjes med kr. 10 
på grundbeløbet. 
Bent Knudsen har lovet at levere 
alle sine tegninger over klubbens 
område, så arbejdet med lokalplan 

kan komme igang. 
3 skilte på pladsen, der giver over
sigt over området trænger til at bli
ve fornyet. Tilbud indhentes. 
Under gårsdagens Bankospil var 
der mange, der parkerede forkert. 
Reglerne genoptrykkes i Bladet. 

Punkt 4. Klubhus: 
En ide om en terrasse på vestsiden 
af medlemslokalet drøftet efter 
modtaget overslag. Mange opgaver 
venter, og har højere prioritet lige 
nu. 
Fjernvarmestikket blev lagt ind i 
dag. Herefter har vi Vi år til ibrug
tagning. 
Omlægning af overvågning overve
jes, da vi i dag betaler for 2 enheder. 
Tilbud om reparation af murværk 
blev drøftet. Pejseskorstenen træn
ger også, men den er ikke mere i 
brug (lukket). 
Næstformand søger 3F og Arbejds
formidling om godkendelse af job-
træningsprojekt. til de mange opga
ver. 
BLÅ FLAG- skemaer udfyldt. Fritz 
vil også fremover assistere hermed. 
Aftalen om benyttelse af Fritidshu
set og om levering/brug af gas vil 
blive drøftet igen, da den ikke efter
leves. 

Beslutning om placering af anlæg til 
affaldssortering blev drøftet på ny. 
Der udarbejdes nu 2 skitse-forslag af 
henholdsvis Fritz og Flemming, 
med hver sin placering. 
Fritz gennemgår forsikringsmappen 
vedr. glasforsikring. 

Punkt 5. Fester og arrangementer: 
Fastelavn afvikles 22. februar 2009 
kl 12. 
Banko afvikles fremover som klub
arrangement. 
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Det sker i 
Marts 
14. marts 
Kom og hør den legendariske 
Morten Kærså trio spiller kl. 17.00 - 20.00 
(dørene åbnes kl. 16.30) 

Bliv derefter til KLUB PLUS 30 og hør 
vinylvenderen DJ Kelly 

Indgang til begge dele kr. 75,-

Menu kl. 17.00 - 20.30 
Osso buko med mos og urter 
Tiramisu 

Kr. 185,-

19. marts 
God gammeldavs guleærter med flæsk, pølse, 
grisehaler, rødbeder, rugbrød og sennep. 
Inkl. 1 snaps 

Kr. 99,-

26. marts 
Brunkål med flæsk og medister 
Inkl. V\ fadøl eller en vand 

Kr. 99,-

GÅ IKKE FORGÆVES -
BESTIL BORD I GOD TID 

April 

yj 

PASKEBUFFET 
Lørdag 4/4 + Søndag 5/4 + 

Torsdag d. 9/4 + fredag 10/4 + 
lørdag 11/4 + søndag 1^4 + 

mandag 13/4 

Laks med rævesovs 
Karry sild 
Hvide sild 

Stegte sild i lage 
Fiskefilet med remoulade 

Æg og rejer ^ 
Skidne æg med sennepssauce 

Lun leverpostej med bacon og champignoi 
Kam med rødkål 

Frikadeller 
Lam 

Roastbeef med remoulade 
Lammerullepølse 

Hønsesalat med bacon 
Tarteletter med høns i asparges 

Brie og blå ost med druer 

Frokost 11.30-16.00 kr. 138, 
Aften 17.00-20.30 kr. 158,-

07. april 
Stegt kalvelever med bløde løg, flødesovs, kar
tofler og agurkesalat 
Inkl. Vi øl eller 1 vand 
Kr. 99,-

1É 

éØT 

23. april 
Kalvehjerter i flødesovs med mos 
Inkl. Vi øl eller 1 vand ^øf ̂  
Kr. 99,-

|flNMÉNp| 

LD 

Dagens ret koster nu kun kr. 60,- for alle også jeres gæster, venner og familie og 
andre som kommer udefra. Priser er gældende fra 1. februar 2009. 

ijff?mm / 
17 



Seniorerne 

Torsdag den 11. december 
holdt seniorerne julefrokost, 
denne gang blev det holdt i 
Sundparkens selskabslokaler, 
hvor undertegnede bor, og på 
dette grundlag kunne det lå
nes til vores fest. 
Der var mødt 36 medlemmer 
op og en dejlig anretning blev 
leveret fra Livretten i Østrigs-
gade. Der var også lavet lidt 
ekstra frikadeller, sylte, lever-
posteg og sild fra festudval
get, samt noget Hans havde 
leveret. Det var nogle hyggeli
ge timer vi havde sammen 
med sange og julegaver, som 

hvert medlem havde med
bragt, hver til en værdi af 20,-
kr.. 
Stemningen var fin og der 
blev ryddet op efter festen, så 
alt var klart til næste hold, der 
skulle bruge lokalerne. 
Til det valgte festudvalg, som 
bestod af Lillian, Else og An
ni, skal der herfra lyde en stor 
tak, for deres store arbejde 
med at pynte borde og tilret
telægning. 

Nytårsaftensdag havde senio
rerne den nu traditionelle 
glogg og æbleskiver, som alle 

medlemmer af SSF kunne del
tage i. Der mødte en del op og 
der var den glæde som hvert 
år, at møde nogle som man 
ikke havde set i årets løb, alt i 
alt en hyggelig eftermiddag. 

Vi er nu nået et stykke ind i 
det nye år og seniorerne skal 
til forskellige arrangementer, 
som der vil blive oplyst op på 
onsdagsmøderne. 

På gensyn, vi mødes igen og 
glæder os til turene som kom
mer 
Vilna 

\wv///// 
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Fra havneudvalget 
Listen over ansøgere til bådplads 2009 modtaget før 1. marts 

Indm. Medlnr. B. L. dyb Bemærk. Indm. Medlnr. B. L. dyb Bemærk. 
07-10-60 a411 240 718 130 L 23 27-10-05 A965 251 815 90 Campion 
15-08-68 A824 210 700 110 DRABANT 22 10-08-06 A784 245 614 50 Motorbåd 
08-08-74 A123 260 800 160 Avance 245 11-08-06 A842 217 730 50 finmar 
06-05-76 Al 7 280 800 92 Luna 26 17-08-06 A843 233 540 40 Ørnvik 510 
10-03-77 A798 270 770 120 Luna 26 17-08-06 A847 200 500 40 jolle 
20-10-77 A1022 325 1020 170 Maxi 1000 24-08-06 A897 240 800 140 spriger 
14-09-00 A726 275 838 95 Lm 27 21-09-06 A1059 251 740 70 Sellosan Angus 
06-09-01 A856 309 930 160 hR.312 21-09-06 A1027 295 875 140 Mascot 28 
27-09-01 A884 240 920 160 Solus Alta 12-10-06 A398 240 800 135 Spidsgatter 
27-06-02 A961 213 993 135 Karavel 12-10-06 A460 230 600 80 Motorbåd 
26-09-02 Al 032 305 909 170 GRANADA 31 19-10-06 A414 240 800 135 Spidsgatter 
06-03-03 A264 230 1100 160 Zephyr 02-11-06 A9 246 825 117 Vega 
12-06-03 A486 305 1200 135 Hr 35 fod 23-11-06 A82 240 710 75 Lm 23 
07-08-03 A721 195 520 80 Ringjolle 15-02-07 A304 218 550 90 Sailfish 18 
05-08-04 A630 296 825 155 dourfor 26-04-07 A699 200 480 50 Lm 16 
16-09-04 A911 270 880 170 Ohlson 29 31-05-07 A725 246 825 120 Vega 
16-09-04 A946 278 828 175 GRANADA 27 28-06-07 A882 265 850 165 Sejlbåd 
07-10-04 A186 240 710 75 Lm 23 09-08-07 A984 417 1360 105 Motorbåd 
03-02-05 A548 280 790 70 Coronet 07-02-08 A629 260 880 90 Monterey 265 
03-02-05 A512 210 536 50 shetland 14-02-08 A681 230 730 120 Bandholm 20 
28-04-05 A939 252 720 125 GRANADA 24 06-03-08 A933 210 530 60 Motorbåd 
28-04-05 A944 265 990 157 Scan-kap 99 10-04-08 A81 250 
28-04-05 A962 197 540 50 Draco 540 29-05-08 A441 240 820 140 Bianla 27 
23-06-05 A142 240 710 100 Carcade 19-06-08 A560 161 765 104 
04-08-05 A258 218 830 135 H båd 07-08-08 A678 287 856 90 Motorbåd 
04-08-05 A310 425 1295 114 PRINEGES 415 28-08-08 Al 046 250 600 50 Motorbåd 
25-08-05 A437 290 935 85 Jupiter 30 30-10-08 A609 152 370 25 Lynæs jolle 
08-09-05 A482 225 585 30 Motorbåd 04-12-08 A768 240 700 100 Norsk snekke 
15-09-05 A590 230 620 60 Ørnvik 20 08-01-09 A809 228 715 130 Spidsgatter 30 
06-10-05 A739 252 750 125 GRANADA 24 05-02-09 A227 210 740 75 Chalup 
13-10-05 A793 260 800 70 Safir 26 12-02-09 A346 250 750 125 GRANADA 24 

www.danskebaadejere.dk/Nyheder 

Havneoplysninger på 
Danske Bådejere 

Af: Steen Wintlev 
Fra foråret 2009 vil du kunne hente 
opdaterede oplysninger om havnere 

O  
pa 
Danske Bådejeres hjemmeside. 
Igennem mange år har Dansk Sejl
union og senere Danske Bådejere 
udgivet et 
hæfte med blandt andet havneoplys

ninger. Denne praksis vil vi forsætte 
med, 
men fra foråret vil du også kunne se 
opdaterede havneoplysninger på 
Danske 
Bådejeres hjemmeside. 
Vi har gennem en periode arbejdet 
med at automatisere indsamlingen af 
havneoplysninger og i den forbindel
se har vi ønsket at det bliver muligt 
for 
havnene selv at opdatere oplysnin
gerne løbende. Oplysningerne vil 
samtidigt 

blevet stillet til rådighed for sejlerne 
på hjemmesiden, så man altid kan 
have 
opdaterede havneoplysninger. 
I forbindelse med projektet vil vi for
søge at skaffe de officielle havnepla
ner, så 
sejlerne på en gang får overblik over 
havnens faciliteter, pris og besejling. 
Vi håber at initiativet bliver til glæde 
for rigtig mange sejlere. 
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Status pr. 31.12.2008 

Aktiver: 
Kassebeholdning 567,50 8,1 6,4 0,3 
Giro-konto 49.589,20 25,1 98,8 0,6 
Bankbog skolefond 1.395,81 1,4 0,8 1,3 
Bankbog brandforsikring 233.439,78 284.992,29 227,5 217,0 12,1 

Broer & indhegning 1,00 0,0 0,0 0,0 
Vogne & skinner 1,00 0,0 0,0 0,0 
Øvelsesbåde 77.000,00 77,0 77,0 77,0 
Juniorbåde 60.000,00 60,0 60,0 60,0 
Joller 65.000,00 65,0 90,9 13,0 
Motorbåde 57.000,00 57,0 57,5 30,0 
Skure 1,00 0,0 0,0 0,0 
Spil 1,00 0,0 0,0 0,0 
Flagmast 1,00 0,0 0,0 0,0 
Klubhus & inventar 3.650.000,00 3.650,0 3.650,0 3.650,0 

Aktiver i alt 4.193.997,29 4.171,1 4.268,3 3.842,2 

Passiver: 
Skolefond saldo 1.1.2008 1.498,58 1,3 1,3 33,8 
"+ renter 17,23 1.515,81 0,0 0,1 1,3 

Brandforsikring saldo 1.1.2008 227.496,68 217,0 214,3 208,7 
"+ renter 5.943,10 233.439,78 10,5 2,7 3,0 

Lån Dansk Sejlunion 90.000,00 135,0 180,0 225,0 
Afdrag -90.000,00 0,00 -45,0 -45,0 -45,0 

Lån Dansk Idrætsforbund 30.000,00 45,0 60,0 75,0 
Afdrag -30.000,00 0,00 -15,0 -15,0 -15,0 

Pengemellemværender 170.858,07 212,5 498,9 203,1 
Legeplads fond 5.934,04 5,9 139,4 
Depositum medlemmer med elmåler 18.500,00 18,0 16,0 15,0 
Opsparing foreningsfartøjer 54.860,00 13,3 
Kassekredit -175.817,92 -146,0 -315,5 2,3 
Skyldige sociale udgifter 11.139,70 14,0 12,6 13,7 
MOMS tilgodehavende -20.508,00 -65,8 -94,1 -111,7 
Depositum forhenværende forpagter 50.000,00 50,0 50,0 50,0 
Depositum ASS 1.000,00 1,0 1,0 1,0 

Reguleringskonto saldo 1.1.2008 3.718.092,04 
+/- årets resultat 124.983,77 3.843.075,81 3.718,1 3.551,4 3.214,9 

Passiver i alt 4.193.997,29 4.169,8 4.268,3 3.875,1 

Jørgen Rindal 
fratrådt kasserer 
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Administration: 
Honorar kasserer 25.000,00 30,0 30,0 30,0 
Telefon 12.481,22 12,2 17,9 13,5 
Frimærker m.m 14.311,00 20,2 13,6 11,2 
Frihavnsmærker -2.710,00 -3,0 -3,3 -1,8 
Kontingenter 99.043,15 109,8 83,7 85,2 
Gaver & Blomster 10.120,02 19,4 8,7 7,6 
Kontorartikler 29.908,40 20,0 11,2 30,9 
Tilskud kommunen -253.779,56 -148,8 -192,1 -156,2 
Generalforsamling 9.537,00 9,7 10,2 10,9 
Møder & rejsepenge 6.368,06 3,8 6,0 8,4 
Fortæring 22.255,00 7,2 13,4 12,7 
Indkøbte varer 13.560,00 12,1 59,0 6,1 
Solgte varer -11.287,20 2.272,80 -15,9 -13,6 -12,3 
Forsikring & tillæg -554,00 -25.746,91 -6,4 -4,0 1,8 

Bestyrelsesmøder: 14.763,00 24,8 7,4 20,5 

Renteudgifter: 3.056,00 19,0 15,4 15,2 

Sejlerskole: 
Undervisning 12.034,10 7,1 4,4 6,6 
Fornyelse & reparationer 503,75 20,9 5,6 3,9 
Materialer 10.448,19 10,8 15,1 6,2 
Forsikringer 5.198,00 5,8 5,1 4,8 
Kontingenter 800,00 1,2 0,8 0,9 
Startpenge 0,00 28.984,04 0,5 
Mora 7.939,54 7.939,54 30,0 

Junior: 
Fornyelse & reparationer 36.165,81 49,7 40,5 27,5 
Materialer 22.373,52 17,2 8,2 23,5 
Brændstof 4.426,68 2,5 2,5 3,0 
Startpenge 9.500,00 8,5 12,1 12,1 
Forsikringer 34.554,00 35,3 18,1 9,7 
Kontingenter 1.050,00 2,2 1,1 2,0 
Møder 10.159,38 8,8 7,8 2,1 
Modtagne gaver -9.500,00 -5,0 -6,0 -2,0 
Kursus 0,00 108.729,39 0,0 0,0 0,0 

Kapsejlads: 
Materialer 579,00 3,1 1,0 5,2 
Møder & fortæring 0,00 0,1 3,3 2,1 
Diverse kapsejladser 9.551,48 7,0 6,1 7,4 
Kursus 3.750,00 13.880,48 0,0 5,4 7,2 

Motorbåde: 
Materialer & præmier 13.484,50 12,5 7,9 5,5 

Udgifter i alt 2.034.874,81 2.202,9 1.659,4 1.825,5 

Årets resultat 124.983,77 167,3 336,5 -89,7 



Udgifter: 
Havn & plads: 
Skatter & afgifter 152.163,70 202,9 180,9 181,0 
Materialer 135.347,78 185,5 155,5 116,1 
Traktor 11.566,85 40,0 86,4 15,0 
Hegn & låger 10.390,08 0,8 0,0 7,5 
Elforbrug 117.782,24 94,6 122,5 100,4 
Refunderet energiafgift -26.152,24 -31,2 -49,1 -34,9 
Refunderet vandafgift -5.749,00 -12,1 -12,7 -11,5 
Affaldsbeholdere 63.276,26 88,8 79,1 116,4 
Forsikringer 18.536,00 19,4 34,3 23,0 
Telefon 6.316,10 6,9 7,7 3,2 
Bollen 34.116,75 13,8 9,0 7,1 
Toilet nord+sønd mole 95.749,10 61,5 65,9 66,4 
Lønninger 351.129,00 309,4 277,1 375,1 
Pension 15.000,00 
ATP & andre bidrag 5.193,83 6,4 7,1 4,9 
Personaleomkostninger 7.144,50 
Vogn & spil 10.185,33 11,5 2,8 13,5 
Brug af spil -720,00 9.465,33 -0,4 -0,6 -2,1 
Indkøbt brændstof 14.320,00 33,4 34,6 58,3 
Solgt brændstof -27.884,82 -13.564,82 -32,6 -41,0 -42,2 
Arbejde 411.985,43 278,4 150,5 336,8 
Uddybning af havn 51.250,00 0,0 0,0 43,7 
Havnepenge -47.602,00 1.403.344,89 -60,5 -43,3 -43,8 

Klubhus: 
Fornyelse & reparationer 47.771,62 12,2 38,8 50,7 
Forsikring 33.348,75 31,2 25,0 29,4 
Ejendomsskat 2.857,95 2,7 2,4 3,3 
Lejeindtægt -155.620,00 -146,8 -138,0 -147,9 
Restaurant vedligeholdelse 91.202,88 32,6 38,2 8,8 
Køkken vedligeholdelse 150.132,11 169.693,31 501,5 205,2 133,1 

Bladet: 
Trykning 86.084,34 81,4 85,1 136,8 
Forsendelse 80.457,62 61,4 53,0 49,5 
Redaktion 4.026,24 0,2 15,9 2,8 
Momsregulering 21.521,85 17,5 21,9 28,6 
Annonceindtægt -11.896,83 180.193,22 -11,6 -13,4 -25,0 

Fester: 
Standerhejsning 24.390,00 23,8 21,8 22,8 
Afriggergilde 24.342,00 26,8 21,1 19,5 
Diverse fester 65.421,35 19,6 11,3 11,2 
Hornorkester 2.400,00 116.553,35 0,4 1,2 1,2 
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Sundby Sejlforening 
Regnskab fra 1.1.2008 til 31.12.2008 

Aftrykte regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med foreningens bøger. 
De anførte beholdningers tilstedeværelse er konstateret. 

København, februar 2009 

Brian Frisendahl Bjarne Kallesøe 
revisor revisor 

Medlemstal: 
A-aktive 934 B-aktive101 Junior 32 Mini 27 
2007 919 2007 96 2007 23 2007 29 

Indtægter: 2008 2007 2006 2005 
Ydelser fra medlemmer: 1000 kr. 1000 kr 1000 kr 
Indskud 94.250,00 112,8 98,8 105,6 
Indbetalte vagter 134.000,00 101,4 82,0 64,5 

Kontingenter: 
A-Aktive 793.900,00 1.031,8 755,6 637,6 
B-Aktive 44.437,00 56,3 41,7 38,7 
Juniorer 10.650,00 8,1 9,5 8,2 
Mini juniorer 2.322,00 2,5 1,6 1,6 
Strafgebyr 5.000,00 856.309,00 3,1 0,7 0,2 

Pladslejer: 
Faste pladser 823.516,91 804,8 765,6 690,5 
Vinteroplæggere 112.816,00 119,1 85,7 82,1 
Skure og haver 114.996,00 108,5 112,2 96,1 
Slæbejoller 6.650,00 6,2 5,8 5,2 
Nye pladser 11.200,00 1.069.178,91 10,6 34,4 5,3 

Renteindtægter 6.120,67 5,0 2,4 0,2 
Indtægt i alt 2.159.858,58 2.370,2 1.996,0 1.735,9 
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Uddrag af § 13 

Som det er i dag 

Kun medlemmers ægtefæller eller dermed lige
stillede, 
samt aktive ungdomsmedlemmers forældre 
kan optages i foreningen som B-aktive. 

ændres til 

Kun medlemmers ægtefæller eller dermed lige
stillede, 
samt aktive ungdomsmedlemmers forældre 
kan optages i foreningen som B-aktive. 

A-aktive medlemmer kan overflyttes til B-
aktivt 
medlemskab efter mindst et års medlemskab 
som A-aktiv. 

(Slettes, A-aktive kan kun optages som B-aktive, 
hvis de opfylder ovenstående) 

Ved overflytning fra en medlemsgruppe til en 
anden betales forskellen mellem de respektive 
indskud. 
Dette gælder også, hvis medlemmet tidligere 
har været A-aktiv 

Ved overflytning fra en medlemsgruppe til en 
anden betaler medlemmet forskellen mellem 
de respektive indskud. 
Dette gælder også, hvis medlemmet tidligere 
har været A-aktiv 

Motivation. 
Indskud indbetales til SSFfor hermed at få lov til at blive optaget i klubben, dette i fællesskab med andre betingelser i vores love, og 
for at opnå rettigheder til at bruge SSF sejlerskole og andre faciliteter. 

SSF budgetsammenligning 

2009 2008 2007 2006 2005 2004 
Indtægter Budget Realisere Budget Realisere Budget Realisere Budget Realisere Budget Realisere Budget 
Kontingenter 930,0 990,3 870,0 1101,8 1170,0 809,1 655,0 686,3 655,0 672,1 655,0 
Pladsleje m.v. 1.135,0 1.163,5 1.000,0 1.263,4 1.000,0 1.186,8 983,5 1.049,5 905,0 915,3 787,5 
Medlemsydelser i alt 2.065JDJ 2.153,8 1.870,0 2.365,2 2.170,0 1.995,9 1.638,5 1.735,8 1.560,0 1.587,4 1.442,5 
Udvalg: 
Havn & Plads 1.245,0 1.403,3 1.169,5 1.210,0 1.364,5 1.059,6 919,0 1.282,1 900,0 1.556,8 900,0 
Klubhus 100,0 169,7 80,0 433,5 200,0 171,5 150,0 77,5 150,0 133,1 150,0 
Bladet 200,0 180,2 180,0 148,9 180,0 162,5 180,0 192,7 180,0 180,6 120,0 
Fester 80,0 116,6 60,0 70,6 60,0 54,8 60,0 54,7 49,0 62,3 39,0 
Administration 80,0 -25,7 37,0 77,8 37,0 48,9 37,0 55,0 37,0 32,1 37,0 
Bestyrelse 34,0 14,8 34,0 24,8 34,0 7,4 34,0 20,5 31,0 31,1 25,0 
Renter 16,0 -3,0 16,0 14,0 16,0 15,4 16,0 15,2 4,0 8,6 2,5 
Sejlerskole 92,5 36,9 55,0 76,3 40,0 31,0 25,0 22,5 25,0 17,3 25,0 
Juniorer 120,0 108,7 140,0 119,3 140,0 84,3 120,0 77,9 90,0 58,7 100,0 
Kapsejlads 28,5 13,9 28,5 10,1 28,5 15,9 28,5 21,9 35,0 24,1 35,0 
Motorbåde 9,0 13,5 10,0 12,5 10,0 8,0 9,0 5,5 9,0 3,7 9,0 
Budgetreserve 60,0 
Udvalg i alt 2.065,0 2.028,9 1.810,0 2.197,8 2.110,0 1.659,3 1.578,5 1.825,5 1.510,0 2.108,4 1.442,5 
Afdrag på gæld 0,0 120,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 50,0 
Resultat 0,0 4,9 0,0 107,4 0,0 276,6 0,0 -89,7 50,0 -521,0 0,0 
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Askebægre skal benyttes. Enhver har pligt til selv at foretage afrydning af borde efter brugen. 

Medlemmer i snavset arbejdstøj henvises til skipperstuen. 

Voksne, der er sammen med børn, har pligt til at påse, at børnene ikke leger i møblerne samt med klaver 
og skibsklokke m.v. 
Al støjende adfærd i klubhuset er forbudt. 

Hunde og katte må ikke indlades i klubhuset. 

Rygeforbud ved SSF's børnearrangementer. Det gælder kun i de timer arrangementet varer og kun i det 
(de) lokaler der anvendes. 

Pejsestuen er røgfrit område, undtagen ved udlejning til private arrangementer. 

Lovændringsforslag 2 

Bestyrelsen foreslår følgende indsat under 

Pladsen § 9 (ny §) 

Med henvisning til pkt. 4.3 i standardreglement for overholdelse af orden i danske 
lystbådehavne og mindre fiskerihavne (bekendtgørelse nr. 9139 af 15. april 2002 
med bilag) gælder følgende vedr. brug af forbudt bundmaling: 
Enhver påføring eller anvendelse af bundmaling eller lignende der indeholder de til enhver tid forbud

te stofferW medfører tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som en væsentlig eller 
grov misligholdelse. 

Ved mistanke om påføring eller anvendelse af ulovlig bundmaling eller lignende er båd- og/eller plad
sejeren forpligtiget til at medvirke til testning af den anvendte bundmaling eller lignende. Manglen
de iagttagelse af denne pligt medfører tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som 
en væsentlig eller grov misligholdelse. Såfremt båd- og/eller pladsejeren har påført eller anvendt 
ulovlig bundmaling eller Lignende, er båd- og/ eller pladsejeren forpligtiget til at betale omkostnin
gerne til disse undersøgelser. 

Konstateres der anvendelse af bundmaling eller lignende der indeholder forbudte stoffer, kan havne
myndigheden under formildende omstændigheder påbyde, at båd- og/eller pladsejeren inden for 
en nærmere angiven tidsfrist enten fjerner den ulovlige bundmaling eller lignende på miljørigtig vis 
eller forsvarligt forsegler denne. Efterkommes et påbud herom ikke straks, medfører det tab af ret
ten til bådplads i havnen og betragtes således som væsentlig eller grov misligholdelse. 

1) Pt. jf. Bekendtgørelse om begrænsning af import, salg og anvendelse afbiocidholdig bundmaling 
(bek.nr. 1278 af 12/12/2005, med senere ændringer) og Bek. om ændring af bekendtgørelse 
begrænsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og produkter til specielt angivne 
formål (organiske tinforbindelser) (bek. nr. 926 af 18/11/2002). 

Begrundelse: 
Se artiklen "Nyt våben i kampen mod forbudt bundmaling" på side 6 

Lovændringsforslag 3 

Uddrag af § 12 

Som det er i dag ændres til 

For at kunne optages som medlem skal ansøgeren 
underskrive en optagelsesbegæring og deponere 
et indskud, hvis størrelse fastsættes af generalfor
samlingen. 

For at kunne optages som medlem skal ansøgeren 
underskrive en optagelsesbegæring og betale et 
indmeldelsesgebyr, hvis størrelse fastsættes af 
generalforsamlingen. 

...fortsættes på næste side 
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Generalforsam 1 i ng Følgende e r  På vaig :  
Sekretær 

FORÅR 2009 

Søndag den 29. marts 
kl. 900 

i klubhuset 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Protokol og beretning 
3. Regnskab 
4. Valg 
5. Lovændringsforslag 
6. Andre forslag 
7. Eventuelt 

Thomas Jensen 
Skolechef 

Jan Lauridsen 
Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant 

Kim P. Andersen 
Havneudvalgsmedlem 

Leif Brydenfeldt 
Festudvalgsformand 

Vagn Preisler 
Suppleant til bestyrelsen 

Bjarne A. Larsen 
Redaktør 

Poul Christensen 
1 måler 

Karl Thorup 
1 revisor 

Brian Frisendahl 
1 revisorsuppleant 

Tom Benda 

Ny kasserer 

Desværre måtte kassereren vi valgte på generalforsamlingen i oktober 2008 sige fra umiddelbart efter 
valget. Sundby sejlforening er derfor p.t. uden kasserer. 
Kassereren er en meget vigtig person for foreningens daglige virke og vi er derfor nød til, på general
forsamlingen den 29. marts, at vælge en ny kasserer, foreløbig for resten af perioden indtil generalfor
samlingen i oktober. 

Britta Scharff er konstitueret som administrativ medhjælp og har i samarbejde med Jørgen Rindal og 
bestyrelsen sørget for at intet er forsømt. Britta Scharff vil gerne fortsætte som kasserer i SSF og be
styrelsen vil foreslå Britta Scharff som ny kasserer. 

Lovændringsforslag 1 

Bestyrelsen foreslår at klubhusreglementet slettes fra foreningens vedtægter. 

Begrundelse: 
Vi må jo nok konstatere at klubhusreglementet med tiden og udviklingen efterhånden kun er et levn fra gammel tid, fra dengang 
det var et klubhus med en markentender og endnu var foreningens ret og ansvar. Det er det ikke mere. 
Med tiden har det udviklet sig til en professionel restauratørvirksomhed, og det må derfor være restauratøren, der sætter reglerne 
for brugen af restaurationslokalerne 
Det nuværende klubhusreglement er gennemgået sammen med restauratøren, hvilket har resulteret i forslaget om at slette regle
mentet fra foreningens vedtægter. 
De afsnit, der omhandler rygning er ikke mere relevante, her gælder rygeloven 

Klubhusreglement (som det er i dag) 

• Kun medlemmer af Sundby Sejlforening, gæster, som er i følge med medlemmer, samt medlemmer af an
dre sejl- og motorbådsklubber har adgang til klublokalerne. 

• Overtøj og regntøj må ikke anbringes på borde og stole m.v., men henvises til garderoben, jf. brandved
tægten. 
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reglement for overholdelse af orden i 
danske lystbådehavne og mindre fiske
rihavne (bekendtgørelse nr. 9139 af 15. 
april 2002 med bilag) gælder følgende 
vedr. brug af forbudt bundmaling: 

Enhver påføring eller anvendelse af 
bundmaling eller lignende der inde
holder de til enhver tid forbudte 
stoffer medfører tab af retten til 
bådplads i havnen og betragtes såle
des som en væsentlig eller grov 
misligholdelse. 

Ved mistanke om påføring eller 
anvendelse af ulovlig bundmaling 
eller lignende er båd- og/eller plad
sejeren forpligtiget til at medvirke 
til testning af den anvendte bund
maling eller lignende. Manglende 
iagttagelse af denne pligt medfører 
tab af retten til bådplads i havnen 
og betragtes således som en væsent
lig eller grov misligholdelse. Så
fremt båd- og/eller pladsejeren har 
påført eller anvendt ulovlig bund
maling eller lignende, er båd- og/ 
eller pladsejeren forpligtiget til at 
betale omkostningerne til disse un
dersøgelser. 

Konstateres der anvendelse af 
bundmaling eller lignende der inde
holder forbudte stoffer, kan havne
myndigheden under formildende 
omstændigheder påbyde, at båd- og/ 
eller pladsejeren inden for en nær
mere angiven tidsfrist enten fjerner 
den ulovlige bundmaling eller lig
nende på miljørigtig vis eller for-

Forbud udskydes tre år 

Miljøminister Troels Lund Poul
sen underskrev i december 2008 
en ny 
bundmalingsbekendtgørelsen 
der udsætter bundmalingsforbu-
det 3 år. Ikrafttrædelsen af for
buddet 
mod ikke vandnedbrydelige 
bundmalinger (R53) til fritidsbå-
de udskydes således fra 1. januar 
2009 til 
1. januar 2012. 
Dansk Sejlunion hilser Miljømi
nister Troels Lund Poulsens be
kendtgørelse velkommen. Arbej
det for at 
udvikle alternativer til de traditi
onelle bundmalinger er samtidig 
styrket. Der kunne således i 
efteråret 2008 søges midler til 
bundmalingsprojekter fra en 
pulje på 10 millioner kroner un
der 
Miljøeffektiv Teknologipuljen. 
På trods af flere forskningspro
jekter, der skal udvikle alternati
ver til de nuværende typer 
bundmaling, er det desværre 
ikke lykkedes endnu at finde en 
maling som både er effektiv og 
mere 
miljøvenlig. To gange tidligere 
er forbuddet udsat, da mangel 
på effektiv bundmaling blandt 
andet vil 
være farligt for fritidssejlere. Et 
forbud vil betyde, at sejlernes 
manøvredygtighed og dermed 
deres 
sikkerhed sættes på spil. 
Bundmalingsbekendtgørelsen 
fastsætter i §5 frister for forbud 
mod bundmalinger, der frigiver 
stoffer, 
der kan ophobes i miljøet. Der er 
tidligere sket udsættelser af fri
sten for ikrafttrædelse af forbu
det i 
2003 og 2005. 
Udskydelsen er af vital betyd

ning for at sejlsporten og fritids-
sejladsen fortsat kan eksistere på 
acceptable vilkår. Et forbud den 
1. januar 2009 ville have medført 
meget store negative 
konsekvenser for sejlsporten. 
Dansk Sejlunion værdsætter et 
rent havmiljø, og skal være de 
første til 
at beklage, at det endnu ikke er 
lykkedes at finde brugbare alter
nativer til afløsning af de 
traditionelle biocidholdige 
bundmalinger. Sejlerne og mini
steren kan imidlertid godt være 
udskydelsen bekendt. Dels kan 
vi glæde os over, at vi fremover 
fortsat har verdens skrappeste 
regler 
for bundmaling til lystbåde, dels 
at Dansk Sejlunion frem til nu 
har gjort alt, hvad vi kunne for 
at 
teste alle foreslåede alternativer. 

Dansk Sejlunion arbejder vide
re 
I Danmark har vi i dag en lang 
række forbud og restriktioner og 
derfor er de bundmalinger der 
anvendes i dag meget miljøven
lige i forhold til tidligere an
vendte produkter. Men de er 
samtidig også 
mindre effektive, hvilket gør at 
sejlerne allerede i dag må accep
tere en vis begroning. Dansk 
Sejlunion ser det derfor som en 
vigtig opgave, at fortsætte sam
arbejdet med producenter og 
iværksættere for at teste alterna
tiver, der som endemål er helt 
biocidfrie og samtidig mindst 
lige så 
effektive som de nuværende 
produkter. 

Dansk Sejlunions hjemmeside 
Denne side er sidst redigeret af Je
sper C. Højenvang 
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Nyt våben 
i kampen mod forbudt bundmaling 

Jesper Højenvang fra Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID) har i bladet FLID & FAK
TA nr. 4, december 2008 en artikel om de uhyggelige konsekvenser, ulovlig bundmaling kan ha
ve for en lille lystbådehavn. Jeg vil i den gode sags tjeneste fremhæve væsentlige punkter i Je
spers artikel, der har særlig interesse for SSF. 

Af Svend Erik Sokkelund, Havneudvalget. 

FLID har sat en kampagne i gang 
for at få stoppet brugen af ulovlig 
bundmaling i lystbådehavnene. Den 
ulovlige brug skaber store proble
mer for havnene, når de på grund af 
et for højt indhold af forurenende 
stoffer ikke kan få en klaptilladelse. 
Det er særligt TBT-holdige bundma
linger, der er årsagen til problemer
ne. 

En lang række lystbådehavne er 
imidlertid i dag helt "rene", hvad 
TBT angår og vil i fremtiden få nemt 
ved at få en tilladelse til at bortskaf
fe oprensningsmaterialet til havs 
ved klapning. TBT, der blev forbudt 
til brug på lystbåde i 1991, nedbry
des med tiden og vil ad åre forsvin
de fra havnen, hvis der ikke på 
ulovlig vis tilføres nyt af dette gifti
ge stof. 

Dyrt at deponere på land 
I andre havne ser det imidlertid helt 
anderledes ud. Her tilføres der sta
dig TBT til havnebassinet og kon
centrationerne er så høje, at havnene 
kan blive nødt til at bringe oprens
ningsmaterialet på land i specielle 
depoter. 

Situationen er særdeles kritisk, hvis 
man som lystbådehavn ikke kan få 
tilladelse til at bortskaffe materialet 
til havs. Dels koster det en bonde
gård! En deponering på land kan 
nemlig let løbe op i 3 millioner eller 
mere. Dels er det ikke engang sik

kert, det kan lade sig gøre, da der 
kun findes meget få depoter af slag
sen, og de er ejet og drevet af er-
hvervshavnene, der har deres at slås 
med. 

FLID vil have vendt denne udvik
ling og stoppet brugen af ulovlig 
bundmaling nu, så alle lystbådehav
ne ad åre kan komme under græn
seværdierne efterhånden som det 
eksisterende TBT i bundslammet 
nedbrydes. 

FLID anser problemet for at være så 
alvorligt, at havnemyndigheden bør 
have en mulighed for at gribe ind og 
ekskludere de bådejere, der anven
der forbudte midler, da de pågæl
dende bådejere ellers risikerer at 
tørre en kæmpe regning af på fæl
lesskabet. 

Sådan stoppes ulovlighederne 
Derfor har FLID i samarbejde med 
nogle advokater lavet en standard
formulering, alle havne kan sætte 
ind i deres regler og vedtægter for 
at få stoppet ulovlighederne og sik
re deres havns fremtid. Formulerin
gen er forhåndsgodkendt af Kystin
spektoratet, så de enkelte havne kan 
tilføje den direkte uden påny at 
skulle sende deres samlede regler til 
godkendelse. 

Hvis man som havnemyndighed 
enten "hører noget" eller ser sejlere 
bruge maling fra ukurante bøtter 

eller på anden måde kan fornemme, 
at der er "ugler i mosen", kan der, jf. 
formuleringens punkt 2, udtages en 
prøve for at undersøge om den på
gældende maling indeholder TBT. 
Er prøven positiv, kan havnemyn
digheden vælge at opsige den på
gældende bådejer og samtidig på
lægge vedkommende at betale om
kostningerne for undersøgelserne/ 
analyserne. 

Hvis havnemyndigheden skønner 
det fornuftigt, giver formuleringens 
punkt 3 bådejere, som f.eks. i uvi
denhed anvender forbudte midler, 
en chance for at få lovliggjort sig 
enten ved at fjerne al maling fra 
bunden på reglementeret vis eller 
ved at forsegle denne med en pri
mer (f.eks. Hempel yachtprimer, der 
påføres direkte oven på eksisteren
de maling til forsegling heraf). Hav
nemyndigheden kan således i visse 
tilfælde vælge at give bådejerne en 
"sidste chance". 

I SSF har vi udstyret, bestående af 
slibemaskine og støvsuger, til fjer
nelse af giftig bundmaling på den 
rigtige måde. 

Forslag til vedtægtsændringer 
Herunder følger FLID's godkendte 
formulering, som jeg vil foreslå Ge
neralforsamlingen at tilføje til vores 
vedtægter: 

Med henvisning til pkt. 4.3 i standard-
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Fornuftig lovgivning 
eller bureaukrati til søs!?! 

Vi er nogle stykker der hygger os 
her til vinter med at læse til Yacht
skipper. 
Det er både interessant og lærerigt, 
men giver også lidt problemer med 
at forholde sig til forholdet mellem 
almindelig, praktisk lystsejlads og 
den lovgivning der gælder for ud
foldelsen af denne dejlige aktivitet. 
Vi har et fag: "Søret", som omhand
ler gældende lovgivning for al fær
den til søs. Disse lovregler kan give 
anledning til megen diskussion og 
moro. 
Sagen er, at "Søloven" ikke skelner 
mellem professionel, kommerciel 
skibsfart og lystsejlads, når men ser 
bort fra ganske små fartøjer - joller 
og både under 7 meters længde. 
Ved du f. eks., at du, hvis du har 
inviteret en kammerat med ud at 
sejle, så skal du betragte ham som 
ansat ombord, hvis du så meget som 
beder ham om at tage en fender ind 
eller holde fra ved en pæl. Det sam
me gælder, hvis du beder ham om 
at skænke en kop kaffe eller række 
dig madpakken. 
Han er kun passager, hvis han sid
der musestille i et hjørne af cockpit
tet og ikke foretager sig noget som 
helst. 
Han er ansat - med eller uden løn -
hvis han foretager sig det mindste i 
forbindelse med sejladsen. Dette 
betyder også, at du er forpligtet til 
at sørge for, at han er dækket af en 
arbejdsskadeforsikring, fordi du nu 
er arbejdsgiver for ham! 
Du har muligvis ikke et SE-
nummer, som en virksomhed skal 
have, men det er ikke sølovens pro
blem - det er dit problem! Samtidig 
er du ansvarlig for, at hans mulighe
der for at overleve turen forstærkes 
ved, at du sørger for, inden afsejlin
gen, at han har fået gennemgået far
tøjet fra a til z med henblik på bå
dens navigationsudstyr, sikkerheds

udstyr, redningsflåde(r), brandsluk
ningsmateriel, nødhjælpsudstyr, 
redningskranse og -veste, værktøj, 
søventiler, samt at I har gennemført 
en redningsøvelse - som bagefter er 
blevet grundigt evalueret, så mulig
heden for eventuelle misforståelser 
ikke er til stede. 
Hvis nu din kammerat er et stort 
brød - og du er lidt betænkelig om
kring belastningen på dine fald, ja, 
så skal du måske en tur omkring 
mastekranen og at hive ham til vejrs 
i bådsmandsstolen, så han tydeligt 
kan orientere sig om, at du eventu
elt har en sammensat lanterne eller 
en VHF-antenne i mastetoppen. 
Hvis din gode ven nu har været så 
venlig at have to pilsnere med i en 
plasticpose, så skal du være særlig 
forsigtig. Så kan man nemlig sige, at 
han økonomisk bidrager til sejlad
sen. Så nu kan du blive betragtet 
som charterbåd. Så skal vi have hele 
erhvervslovgivningen - og eventu
elt skattevæsenet med ind over. Så 
pas du bare på. 
Skulle I nu komme af sted alligevel, 
så rigtig god tur! Men pas nu på 
ikke at sejle for langt ud, for så kom
mer du måske til at overtræde hvile
tidsbestemmelserne for kammera
ten! 

Og så skal vi måske ikke beklage os 
alligevel. I England er der i øjeblik
ket stor ståhej blandt sejlerne og 
deres organisationer. Her har man 
en institution "Health and Safety 
Executive" (HSE), som barsler med 
nye strammere regler for at optime
re sikkerheden i sejlsporten. 
Nogle af de nye regler vil vanskelig
gøre, ja, måske endda umuliggøre 
almindelig sejlads for de modige -
eller dumdristige - som ikke kan 
holde sig på land. De nye forslag er 
ikke vedtaget endnu, men er til hø
ring. 

Lad os kigge på nogle af dem: 

I alle fartøjer, uanset størrelse, som 
kan medføre personer, skal der fore
findes en redningsflåde! 
På trimaraner - også i jollestørrel
se— skal der monteres søgelænder 
på sidepontonerne! 
På alle fartøjer skal der forefindes en 
ligpose til hver ombordværende! 
(Så må man håbe, at den sidste har en 
lynlås, der kan lukkes indefra). 
Eventelle lig skal opbevares i fryse
rum under den videre sejlads! 
(Det vil nok kunne knibe med opbe
varingen hos de fleste i Sundby. Og 
jeg gad nok vide, hvordan ham den 
sidste kommer ind i fryseren!!!) 
På båd værfter skal der, ved arbejde 
på skrog og fribord, være rækværk 
på eventuelle stilladser på siden ind 
mod bådens skrog! 
(Dette kunne man forestille sig vil van
skeliggøre arbejdet en del). 
Det sidste forslag har med terrorbe
kæmpelse og smugling at gøre. Det 
kaldes: e-Bordering. 
Alle fartøjer, som skal afsejle på en 
tur, som bringer dem ud af britisk 
farvand, skal senest 24 timer før af
sejling via internettet melde - med 
alle detaljer om fartøjet og besætnin
gen og den i detaljer planlagte tur 
med forventede ankomst tidspunk
ter til fremmed havn(e). 
Dette er et krav fra "Home Office". 
Det britiske indenrigsministerium. 

Rigtig god sejlsæson til alle 

Claus Rønnow 

Kilder: "Søloven", "Yachting World", 
februar 2009, "Practical Boat Owner, 
februar 2009 
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og her indgår restauranten i den del. 

Alternativ: 
Afslutte samarbejde med nuværen
de restauratør, indledning af ny 
søgning på ny, dette vel at mærke 
ud fra de nu eksisterende regnska
ber, og her kommer vi voldsomt i 
klemme, vi kender nu de reelle ud
gifter for drift af huset, samt grund
laget for indtjening. Efter min me
ning ville det ikke være muligt at 
mere i afgift end vi har nu, måske 
mindre. 
Vi skulle bruge op til 4-5 måneder 
før en ny forpagter var blevet ansat. 
Huset ville stå tomt, men skulle sta
dig varmes op samt være åbent for 
medlemmer, der skulle stadig gøres 
rent, dette uden indtægt fra forpag
ter. 
Der var også et forslag om at opstil
le øl automater for medlemmerne 
således at man kunne medtage sin 
madpakke og købe drikkevarer. 
Problemerne i dette er blot at der 
stadig skal søges bevilling, huset 
skal stadig gøres rent og opvarmes, 
der skal være nogen til at lukke af 
hver aften og en masse andre ting. 

Størstedelen af bestyrelsen var enige 
om at det var vigtigt og vores pligt 
at sørge for at skabe klubliv i SSF, 
og vi mener at det er netop det vi 
har gjort ved at tage ovenstående 
beslutning. 

Til sidst vil jeg nævne at der er ge
neralforsamling den 

29. marts kl. 900 

og jeg glæder mig til at se rigtig 
mange medlemmer på den dag. 
På gensyn og god vind. 

Tonny 

Årets klub 2008 

Tonny modtager prisen for årets klub på Amager 

Toppen af den lokale idræt var samlet til uddelingen af Ama
ger Bladets idrætspriser på Hotel Park Inn. Sundby Sejlfor
ening var med og blev ved en receptionen den 17. februar 
kåret som årets klub 2008. 

Tonny Pedersen modtog forrige år prisen som årets idrætsle
der, dengang som ungdomsleder og i år måtte han igen stille 
op og modtage kåringen som året klub, denne gang som for
mand i Sundby Sejlforening. 

Tonny blev meget overrasket da han hørte at Sundby Sejlfor
ening var nomineret til denne fine pris. 

Tonny og en stor del af bestyrelsen mødte også op for at over
være overrækkelsen af prisen og en check på kr. 5000. 
pc 

(%MTUSlNO£ 
ARerS KLU6 
^N0K-/_S6Jlf0æNlNfr 

AmwprbankM 
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Formandens klumme 

ÉÉlBllIii MMMMÆiååiåliiiB£åm 

Fortid, nutid og fremtid 
Fortid: 
Sundby Sejlforening blev i 2008 kå
ret til årets klub på Amager, lad os 
give os selv et klap på skulderen for 
det. Dette grundet vores store arbej
de med klubbens aktiviteter, både 
internt og i særdeleshed for vores 
eksterne arbejde, med at åbne os op 
for baglandet, der er ingen tvivl om 
at vores arbejde, med at integrere 
Det Maritime Ungdomshus i for
eningen, samt vores vilje til at være 
åbne overfor de forandringer som 
kommunen gerne ser sker i forenin
gen, har været medvirkende til pri
sen, så ingen tvivl om at det er for
tjent. 

Hvis vi så generelt ser på vores tidi.i-
gere arbejde i klubben, og for klub
ben, måske kan vise sig ikke at væ re 
fremsynet nok. 
Med dette tænker jeg på vores øko
nomiske situation, her mener jeg 
ikke vi har været dygtige og fremsy
nede nok, vi har ikke formået at lave 
budgetter, som har taget højde for 
havnens tilstand. 
Vi burde gennem alle år have sparet 
penge op til store arbejdsopgaver, 
som vi et eller andet sted godt viste 
ville komme. Her tænker jeg på bol
værker, moler, pæle og større 
istandsættelser af vore bygninger, 
jeg ved godt at vi udfører meget 
selv, men lige netop disse ting bur
de vi have sat penge af til gennem 
mange år. 

Fremtid: 
Vi kommer i de kommende år til at 
oprette byggefond, det skal faktisk 
helst ske fra i morgen af. 
Vi skal i gang med at forny vores 
bolværker, her er vi i gang med at 
undersøge alternativer, til de tilbud 
som vi allerede har fået, tilbuddene 

ligger på henholdsvis Kr. 19.000 og 
kr. 14.000 pr. løbende meter, vi har 
ca. 140 meter der allerede trænger, 
det svarer til kr. 2.660.000 og kr. 
1.960.000 excl. Moms. Men hvordan 
står det til med alle de andre metre. 
Hvordan står det til med de pæle 
der står i havnen, jeg mener at vide 
at de blev slået i 1986, hvor mange 
år er der tilbage i dem, de har altså 
for størstedelen stået over 30 år, 
hvornår begynder de at knække. 
Så derfor kære medlemmer, vi er 
nød til at begynde at tænke langsig
tet, og jo før vi starter, jo bedre. 
Så ved jeg godt at vi skal have en 
lejekontrakt først, men vi kan ikke 
lade stå til, indtil kommunen tager 
sig sammen og kommer med en så
dan. 
Som mange af jer sikkert tænker, 
skal vi flyttes eller hvad har kom
munen i tankerne, dette bør dog 
ikke få indflydelse, på vores lang
sigtede planer, vi skal i gang med at 
sætte ekstraordinære beløb ind på 
en konto. 
Skulle det utænkelige ske at kom
munen vil have os ud, ja så skal de 
komme med et alternativ, i form af 
anden placering, og så har vi blot 
lidt ekstra penge at bruge eller dele 
ud af. 

Nutid: 
Der er en del medlemmer der har 
henvendt sig til mig, for at få at vide 
hvad der helt nøjagtig er sket med 
hensyn til forpagter, for at få det på 
det rene er hermed en forklaring. 

Forpagter har før jul henvendt sig til 
bestyrelsen, med ønske om at disku
tere forpagteraftale, samt den indgå
ede betaling af forpagterafgift. På 
dette møde med Flemming, Signe 
og Ulrik Bing og undertegnede, 

meddelte forpagter at de gerne ville 
åbne op for ny forpagter, de mente 
at den nuværende forpagterafgift 
var for høj, og skulle der være an
dre, der var interesserede, ville de 
gerne trække sig. 
På dette grundlag indkaldte vi til 
ekstraordinært bestyrelsesmøde 
med kun dette på programmet. 
Det blev en lang og givtig diskussi
on om forskellige modeller, og da 
aftenen var omme, var det ikke en 
enig bestyrelse der besluttede føl
gende. 

Nedsættelse af forpagterafgiften i 
2009, hjælp til forpagter i form af 
reklame og andre tiltag for at drive 
restaurationen, dette dog i fælles
skab med professionelt rådgivnings
firma, for at gøre tingene rigtigt. 
Genforhandling af kontrakt Ultimo 
Oktober fro fastlæggelse af afgiften. 

Facts. 
Med den nuværende forpagterafgift 
får vi stadig mere i afgift end tidli
gere, og når vores nu affaldssorte-
ringsplads for forpagter er færdig, 
overgår udgiften for denne til for
pagter, vi har desuden et klubhus i 
fuld drift, med mulighed for at nyde 
et rigtigt godt måltid mad, dette vel 
og mærke hele året. 
Vi har for at gøre det helt klart et 
klubhus der er udgiftsneutralt, hvad 
angår drift, beløbet som kommer 
ind i forpagterafgift, bruger vi til at 
vedligeholde huset. 
Signe og Ulrik Bing har selv ytret 
ønske om gerne at ville forsøge at 
drive restauranten, de syntes at der 
er rigtig godt at være i klubben. 
Størstedelen af bestyrelsen syntes at 
det ville være bedst at holde huset 
åbent, dette grundet at det er vores 
pligt at sørge for at der er klubliv, 
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Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 

Tilsluttet: 
Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion 

Kontoret er åbent torsdag kl. 1900 - 2030. 
I kontortiden træffes: formand, kasserer og havneudvalg 

Foreningens telefoner: 
Kontor & vagtlokale 32 59 35 80 
Telefax 32 59 35 60 
Restaurationen 32 59 41 30 

Amagerbanken 5203 2001750 
Postgirokonto: 7 05 65 16 
Havnekontoret 32 58 14 24 
Åbent: man. - ons. kl. 12 -13 & tor. kl. 16-17 

Foreningens e-mail adresse: ssf@sundby-sejlforening.dk 
SSF's hjemmesidewww.sundby-sejlforening.dk 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: 
Tonny Pedersen 26 70 22 61 
E-mail wain.fam@mail.dk 

Næstformand & Havneudvalg: 
Flemming von Wowern. 
Telefon 0046 7 34 39 98 41 
E-mail..flemming@vonwowern.com 

Havneudvalg: 
Leif Brydenfelt.. .32 55 36 60 

Havneudvalg: 
Svend Erik Sokkelund....32 57 04 83 
E-mail foto@sokkelund.net 

Sekretær: 
J. Thomas Jensen 49 21 85 08 
E-mail j.thomas.jensen@mail.dk 

Skolechef: 
Jan Lauridsen 29 28 72 25 
E-mail Iauda@tele2adsl.dk 

Kapsejladschef: 
Marc Wain Pedersen 27 33 22 30 
E-mail marc_wain@hotmail.com 

Festudvalg: 
Vagn Preisler.. .28 74 46 58 

Kontingenter og priser 

Indmeldelsesgebyr (indskud) 
Aktive .1.000 kr. 

Passive ....125 kr. 

Juniorer ....125 kr. 

Kontingent helårligt 
Aktive ....900 kr. 

Passive ....500 kr. 

Juniorer ....400 kr. 

Mini juniorer ....172 kr. 

Reduktion i kontingent for pensionister og 

reduktion i kontingent ved mere end 2 juni

ormedlemmer i henhold til foreningens love. 

Pladsleje pr. m2 

(Bådens længde x bredde, minimum 3 m2) 

Helårsplads ....180 kr. 

Vinterplads, 1/11 -30/4 90 kr. 

Låneplads, 1/5 - 31/10 90 kr. 

Slæbejolle i forb. m. fast plads 300 kr. 

Skurleje helårligt 
Enkeltskur ....360 kr. 

Dobbeltskur ....720 kr. 

Jolleskur, selvejet ....270 kr. 

Jolleskur, SSF-ejet 360 kr. 

Andre gebyrer 
Ny plads (Pælepenge) ..1000 kr. 

Ansvarsforsikring for båd ....200 kr. 

Gebyr for ikke-gået vagt ....500 kr. 

Gebyr for ikke-mærket fartøj ....500 kr. 

Gebyr for rykker v/for sen betaling. 100 kr. 

Elforbrug i henhold til foreningens love. 

Haver m.v. efter aftale. 

Ungdoms- og jolleleder: 
Martin Brydenfelt 26 36 79 13 
E-mail ssf.ungdom@gmail.com 

Klubhusrepræsentant: 
Fritz Meiniche..20 48 25 56 
E-mail f.meniche@webspeed.dk 

Foreningens faste udvalg: 

Målere: 
Jan Simonsen 32 97 62 53 
Karl K. Thorup 32 58 32 37 

Kasserer: 

Webmaster: 
Martin Bregnhøj 
E-mail .martin@bongobeat.dk 

Motorbåds, -sikkerhedsrepræsen
tant & vagtchef: 
Kim P. Andersen 32 59 62 23 

— Ring senest kl 20°° — 
E-mail....messinavej@webspeed.dk 

Redaktion: 
Poul Christensen 20 32 02 38 
E-mail chiep@pc.dk 

Bladets ekspedition: 
Lillian Green Jensen 32 50 63 65 
E-mail green.jensen@mail.dk 

Udgiver: Sundby Sejlforening 
T ryk: Lavpristrykkeriet 
Oplag: 1.200 

Forsidebilledet: 

Klargøring af en af skolebådene før 
den praktiske prøve i efteråret. 

Alle der var til prøve bestod. 

Annoncepriser 
1 side kr. 1800,-
Mindre annoncer 
kr. 3,75 pr. cm2 + kr. 50,-
ved spaltebredder på 5,8—12,3—18,8 cm 
Ved tegning for 1 år gives 10 % rabat 

Alle priser er ex. moms 

Annoncematerialet skal afleveres som færdig 
reproducerbar fil 
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Returneres ved varig adresseændring N 

Afsender rø) PO$T> 
Sundby Sejlforening 
Amager Strandvej 15 ^ DANMARK 

DK 2300 København S PP 

Stor fastelavnsfest 
i SS f 
søndag den 22. februar. 
Tøndeslagningen 
starter kl. 12 
så kom i god tid. 

Tønder til: 
små børn 

store børn 
damer og herrer. 

Præmier til: 
bundkonge 

kattekonge 
kattedronning 

sjoveste udklædning i 

fineste udklædning jpJ 

Kakaomælk 
og 
fastelavnsboller 
til alle børn. 



Ungdomsafdelingen 
Billeder fra vintertræningen 

i januar Vinter teori: 
Fra mandag den 23. februar kl. 18 
og derefter hver mandag indtil d. 30 marts 

Søndagstræning: 
Fra Søndag den 1. marts kl. 10-15 

og derefter hver søndag indtil den 26. april 

Lalandia tur for ungdomsafdelingen: 
Fredag til søndag den 20.-22. marts 

Klargøring af joller og grej: 
Fra mandag den 6. april kl. 1730 

og derefter hver mandag til og med den 27. april. 

Sejlsæson starter: 
Fra mandag den 4. maj kl. 1730 

og derefter hver mandag 
Fra onsdag den 6. maj kl. 1730 

og derefter hver onsdag 
Fra torsdag den 7. maj kl. 17r°° 

og derefter hver torsdag 

Kaj ak-afdelingen: 
Kajakmøde: 
Tirsdag den 24. februar samt tirsdag d. 31 marts, begge dage kl. 17-? 
Derudover er der planlagt arbejdsdag d. 28 marts kl. 10-? 

Tobias er kontaktperson i Kajak-afdelingen: 
kano.og.kaiak.i.ssf@gmail.com 
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Amagerbanken 
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Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 

OBS! 
Jeg vil bede de medlem
mer, som uden tvivl, af 
bedste mening, lukker 
lågen til foreningen, det
te skal ikke gøres i re
staurantens åbningstid. 
Jeg ved at det selvfølge
lig er i foreningens inte
resse at lågen bliver luk
ket, men vil blot huske 
de hjælpsomme med
lemmer på, det er også i 
foreningens interesse, at 
der kommer gæster i re
stauranten. 

Det er restauratørens 
pligt at sørge for at luk
ke og låse lågen, når det 
sidste personale går 
hjem om aftenen. 

På forhånd tak. 

Hilsen Tonny 

Aktiviteter i S SF i 2009 

www.sundby-sejlforening.dk 

22. feb. Fastelavn 
29. mar. Generalforsamling 

2. maj Standerhejsning 
31. maj Pinsemorgen 
14. juni Familiesejlads 

14.-16 aug. Old-Boys 
17. okt. Standernedhaling 
24. okt. Havnerundfart 
25. okt. Generalforsamling 
5. dec. Julefrokost 

13. dec. Børnenes juletræ 

Ny type vragafmærkning 
Farvandsvæsenet introducerede i september (2008) 
en ny type vragafmærkning (emergency wreck 
marking buoy) som IALA anbefaler. Den ny type 
afmærkning er blå og gul og udsender skiftevis 
gult og blåt lys. Denne type afmærkning er bereg
net til hurtig udrykning og inddrages igen, når nor
mal vragafmærkning (kompasafmærkning) er ud
lagt eller vraget er fjernet. Den nye afmærkning er 
af plastik og drives ved hjælp af solceller. 

også opmaling 

Vinduer - døre - foldedøre 
Kvalitet fra 

VELFAC& KPK 
DE LUXE - PELLA 

& monteri 

Tømrer & Snedker Flemming Wulff ApS 
Tømmerupvej 174, 2791 Dragør 

Tlf. 32940051 
Info@flemmingwulff.dk 
www.flemmingwulff.dk 
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Møder og udflugter for Seniorerne 2009 

Onsdag den 28-01 Kl. 12:00 -17:00 

Onsdag den 25-02 kl. 12:00 -17:00 

Onsdag den 25-03 Kl. 12:00 -17:00 

Onsdag den 29-04 Kl. 12:00 -17:00 

Onsdag den 27-05 Kl. 12:00 -17:00 

Onsdag den 03-06 Kl. 10:00 —17:00 

Onsdag den 24-06 Kl. 12:00 -17:00 

Onsdag den 08-07 Kl. 12:00 -17:00 

Onsdag den 29-07 Kl. 12:00 -17:00 

Onsdag den 26-08 Kl. 12:00 -17:00 

Onsdag den 02-09 Kl. 09:00 -17:00 

Onsdag den 30-09 Kl. 12:00 -17:00 

Onsdag den 07-10 Kl. 12:00 -17:00 

Onsdag den 28-10 Kl. 12:00 -17:00 

Onsdag den 25-11 Kl. 12:00 -17:00 

Torsdag den 03-12 Kl. 12:00-? 

Onsdag den 16-12 Kl. 12:00 -17:00 

Onsdag den 31-12 Kl. 10:00 -13:00 

Vi mødes i Fritids huset med madpakke. 

Vi mødes i Fritids huset med madpakke. 

Vi mødes i Fritids huset med madpakke. 

Vi mødes i Fritids huset med madpakke 

Vi mødes i Fritids huset med madpakke. 

Udflugt til Valby bådklub. Nærmere på opslag. 

Vi mødes i Fritids huset med madpakke. 

10 års fest i Fritidshuset. Tilmelding. 

Vi mødes i Fritids huset, vi skal grille. 

Vi mødes i Fritidshuset med madpakke. 

Skovtur ud i det blå. Tilmelding. 

Vi mødes i Fritids huset med madpakke. 

Vi mødes i fritidshuset. Vi spiser røgede sild. 

Vi mødes i fritidshuset med madpakke. 

Vi mødes i Fritidshuset med madpakke. 

Julefrokost. 

Vi mødes i Fritidshuset med madpakke. Vi planlægger 2009,s aktiviteter. 

Vi er værter S.S.F. Æbleskiver og gløgg. 

I år vil vi lave 
•en sommerudflugt til Nordjylland 
• et besøg på Kbh. Rådhus og Nyboders mindestuer, 

Se nærmere på opslagpå Nordre & Søndre moler samt i klubhuset.. 
Vi har åbent hver eneste onsdag i året for møder og andre aktiviteter. 

I påsken har vi åbent lørdag den 11-04 fra kl. 11:00 og søndag 12-04 fra kl. 11:00 

I pinsen har vi åbent søndag den 31-05 fra klokken 11:00 
St. Hans aften har vi åbent fra Kl. 16:00 

Til udflugterne vil tilmelding være bindende og Seniorer der bare møder op 
uden tilmelding kan ikke regne med at kunne deltage. 

Tilmelding til Julefrokosten vil også være bindende og Seniorer der bare mø
der op uden at være tilmeldt kan ikke deltage. 

Julefrokosten er kun for Seniorer. 

Til alle møder i fritidshuset vil der være fri kaffe & te. 
01 & vand kan købes hos Tage. 

For Seniorerne. 
Michael Ronild 
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Værd at vide 
Fundet pa nettet 

Genudstedelse af fritidssejlerbeviser 

Søfartsstyrelsen har pr. 30. april 2008 indført en ny praksis for genudstedelse af bevis for duelighedsprøve i sejlads for 
fritidssejlere og bevis for speedbådsprøve. 

Hvis du har bestået duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere før 1999: 

Søfartsstyrelsen ophører med at genudstede bevis for duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere, som er erhvervet før 
1999 medmindre man kan dokumentere, at man har bestået en prøve. Dokumentationen kan bestå i kopi at tidligere 
udstedt certifikat, eller i at den bemyndigede fremsender kopi af liste over afholdte prøver. 

Søfartsstyrelsen opfordrer til at der indsendes kopi af certifikater udstedt før 1999, således at disse kan blive registreret 
i Styrelsens database. Bortkommer beviset siden hen, vil det så være muligt at genudstede beviset. 

Hvis du har bestået duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere i 1999 eller senere: 

Bedes du henvende dig til Søfartsstyrelsen, Vermundsgade 38C, 2100 København 0, eller pr. e-mail til ksf@dma.dk, 
hvor du oplyser dit fulde navn, cpr.nr. og postadresse. 

Krav om radiocertifikat og registrering med kaldesignal m.m. 
Ansøgning om kaldesignaler og MMSI-numre til skibe og tilmeldinger til SRC-prøver skal sendes til Søfartsstyrelsen. 
Links til ansøgningsskemaer findes i venstre margen på denne side. 

Anvendelse af de maritime VHF-frekvenser i Danmark 
For at anvende maritime VHF-frekvenser i Danmark skal man mindst have et SRC-certifikat til betjening af radioudsty
ret samt have et kaldesignalsbevis til sit fartøj. Når disse ting er i orden, kan man installere VHF-radioen og anvende 
den. Der opkræves ikke årlige gebyrer og afgifter for anvendelsen af maritime frekvenser fra skibe. De tidligere udsted
te "Begrænsede certifikater" populært kaldet VHF-certifikater giver dog fortsat adgang til betjening af traditionelle VHF-
radioanlæg uden DSC. 

Certifikater 
Søfartsstyrelsen udsteder - efter bestået prøve - et "Certifikat til betjening af maritime VHF-radioanlæg (SRC)", popu
lært kaldet SRC-certifikater. Et SRC-certifikat giver adgang til at betjene følgende radioanlæg: 
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Det sker i 
februar 
14. Februar Valentinsdag 
Kom og nyd en dejlig 2-retters Valentinsmiddag, 
tilberedt med kærlighed 
og masser af hjertevarme af restauratørparret i 
Sundby Sejl, Ulrik og Signe selv! 
Forret: 
Stærk grønærtesuppe med trøfler og ristet bacon 
Hovedret: 
Braisseret vildt med knoldselleripure, brisler og 
lakridssauce. 

Kr. 198,- pr. person. 

Dessert kan vælges fra kortet. 

Dagens ret hele dagen: 
Brændende kærlighed 

15. Februar 
Levende musik ved Otto fra kl. 14.00-17.00 
Stor søndagsbuffet kl. 11.00-16 00 
Dagens ret kl. 17.00-20.30: 
Frikadeller med stuvet hvidkål, rødbeder, surt og 
kartofler 

21. Februar 
Klub Plus 30 
Menu 
Forret: 
Tomatsuppe 
Hovedret: 
Tyndsteg med bagt kartoffel, kryddersmør, grønt-
sagsterrine og rødvinssauce 
Dessert: 
Mættet chokoladekage 
Kr. 189,- pr. person 

22. Februar 
SSF's fastelavnsfest 12.00 - ? 

V\e( 

Dagens ret koster nu kun kr. 60,- for alle 
også jeres gæster, venner og familie og 
andre som kommer udefra. Priser er gæl
dende fra 1. februar 2009. 

marts 
5. marts 
TORSDAGS FILM 
Vi viser kultfilmen "MS Martha' 
Filmen vises kl. 19.30 

Menu kl. 17.00-19.15 
Skipperlabskovs 
Pris for menu og film 
kr. 99,-

14. marts 
Kom og hør den legendariske 
Morten Kærså trio spiller kl. 17.00 - 20.00 (dørene 
åbnes kl. 16.30) 

Bliv derefter til KLUB PLUS 30 og hør 
vinylvenderen DJ Kelly 

Indgang til begge dele kr. 75,-

Menukl. 17.00-20.30 
Osso buko med mos og urter 
Tiramisu 

Kr. 185,-

19. marts 
God gammeldavs guleærter med 
grisehaler, rødbeder, rugbrød og sennep. 
Inkl. 1 snaps 

Kr. 99,-

26. marts 
Brunkål med flæsk og medister 
Inkl. lA fadøl eller en vand 

Kr. 99,-

GÅ IKKE FORGÆVES -

J I 

q 

L i 
BESTIL BORD I GOD TID 

f f\ mmfflfflmm 
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Bankospillet 
Som noget nyt her i SSF har restau
rationen i klubhuset holdt åben i 
januar måned, og er dermed åben 
året rundt. 
Vi kan derfor ikke mere sige, at vi 
åbner klubhuset med et bankospil, 
men bankospillet er en af de traditi
oner vi gerne vil beholde, så banko
spillet vil også fremover blive af
holdt sidst i januar, det skal der 
ikke laves om på. 
På grund af store reparationer af 
klubhuset og især køkkenet er ban
kospillet et par gange blevet rykket 
eller aflyst. De store ombygninger 
er nu overstået og bankospillet blev 
i år afholdt som vi plejer og det 
håber vi at kunne blive ved med. 
Bankospillet var også i år en succes 
og er jo ligesom starten på en ny 
god sejlsæson 

Det store gevinstbord 

Kø for at få ekstra spilleplader 

Salen er fyldt godt op 

Heldig vinder af den store kurv 
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Nattevagt 
Har du gået din nattevagt ? 

Hvis ikke, 
-så tænk lige på, at mens vores naboer, både haveforeninger og 
sejlklubber har været plaget af indbrud her i vinter, har vi i SSF, 
stort set været fri for disse kedelige oplevelser. 

Det kan meget vel være fordi, at vi i SSF har en 
god vagtordning. 

Desværre kan den kun fungere godt, hvis medlemmerne går vag
terne og viser at, i SSF bliver der passet på. 

Desværre har vi haft mange dage helt uden vagter i løbet af de 
sidste to måneder og hvis det rygtes, at vagterne svigter, kommer 
der også mange indbrud i SSF. 

Der er altså mulighed for at vælge mellem 
• at gå et par nattevagter © 
• eller blive plage af indbrud og hærværk, som vores naboer 

Hvad vælger du? 

Det er nu foreningen og medlemmerne 
har brug for din indsats. 
At betale sig fra at gå vagt er det nem
meste, -men, det beskytter ikke din båd 
og udstyr mod indbrud og hærværk Oj 



restauranten holdes åben for vore 
gæster og medlemmer, og dermed 
afholdelse at diverse fester og andet. 
Vi sætter os sammen med forpagter, 
og samarbejder om at gøre restau
rant Sundby Sejl mere kendt blandt 
gæster og frafaldne medlemmer. 

Brevet fra nuværende forpagter in
deholder et katalog af forslag, der 
kan synliggøre restaurant Sundby 
Sejl bedre, genvinde tilliden hos en 
række frafaldne SSF-medlemmer og 
tiltrække yderligere publikum. 
Det indgår i forslaget at SSF bidra
ger til gennemførelse heraf. 
Der indgår herunder nedjustering af 
priser, gældende både medlemmer 
og ikke-medlemmer, f.eks. vil da
gens ret fremover kunne købes for 
kr. 60 af alle. 

Meget tyder på, at det udbud, der 
med konsulenters hjælp fandt sted i 
foråret 2008, har hvilet på urealisti
ske forventninger. 
En væsentlig årsag hertil var totalt 
fravær af indsigt i tidligere forpag
ters omsætning og regnskab. Resul
tatet blev en ny, og for klubben me

get gunstig kontrakt. 
Udgangspunktet for det nedsatte 
udvalg havde været at skabe balan
ce i klubhusets økonomi, og det blev 
mere end opfyldt. 

Konsulenterne anbefales igen ind
draget af SSF, for at vurdere hvilke 
tiltag klubben kan bidrage med for 
at rette op på situationen og vurdere 
de forslag forpagterne er kommet 
med. 

På mødet blev der fremført kritik af 
mange forhold i det 8 måneder lan
ge samarbejde med forpagterne, 
men også udvist vilje til at forsøge 
at finde en model, der i en begræn
set periode på 5-6 måneder, går ud 
på straks at drøfte forpagternes for
slag som beskrevet i brevet. 
Sagen bragt til afstemning, og et 
flertal vedtog at gå ind på at finde 
en forhandlingsløsning for det kom
mende halvår, og vurdere, hvad der 
så videre skal ske. 

Fortsættes samarbejdet forudsættes 
ny forhandling gennemført i efter
året 2009. 

Næstformand Flemming Von Wo-
vern og formand Tonny Pedersen er 
af bestyrelsens udpeget som sagsbe
handler i denne sag. 
Eventuelt: 
Følgende meddelelser blev givet: 
Britta Scharff er konstitueret som 
administrativ medhjælp. Har tidli
gere været medlem af SSF, og ind
meldes nu igen med henblik på at 
opnå valg til kasserer på forårets 
generalforsamling. 

10. januar'09 afholdtes revision på 
SSF's regnskab 2008. Godkendt. 

Nattevagten pågreb 12. januar'09 2 
ud af flere unge mennesker efter 
indbrud og forsøg på ildspåsættelse 
af olierester. Overdraget til politiet. 
Der mangler nattevagter! Derfor 
skal her lyde en kraftig opfordring 
til medlemmerne om at tegne sig. 

Arbejdet med indlægning af fjern
varme i klubhuset er gået i gang, og 
forløber fint 

Mødet slut kl. ca. 22:00 

Margretheholm havn er dit næste waypoint 
med mere end 30.000 artikler på lager 

Du kan også besøge vores nye hjemmesider 
www.baadservice.dk og www.dacon.dk 

- med masser af gode tilbud 

Faste åbningstider: 
Sommerhalvåret fra 1. Marts - 30. September 
Hverdage 10:00 - 18.00 Lørdage 9:00 - 15:00 

Mellem Påske og Pinse også Søn- og helligdage 9:00 -15:00 

Vinterhalvåret fra 1. Oktober - 28. Februar. 
Hverdage 10:00 - 17:00 Lørdage 10:00 - 15:00 

Jlynettens Jgådservice 

- mest udstyr for pengene og altid billigst på ^^mager 

yelefon: 32?7 6106 

12 



Referat af ekstraordinært 

bestyrelsesmøde 
mandag den 15. januar 2009 

efterkalkuleres. 
SSF's hjemmeside trænger til en 
gevaldig oprydning, og tidligere 
ønske om at lægge bladet på hjem
mesiden gentages. Tonny beder 
Svend Erik kontakte webmaster 
herom. 

Punkt 11. Eventuelt: 
Kim P havde udarbejdet et forslag 
om afregning af forbrug af el i hav
nen. Drøftet foreløbig. En analyse 
af SSF's elregning vil blive igang
sat. Sagen tages op igen på mødet 
25/1. 

Mødet slut kl. ca. 21:15 
Følgende dato er reserveret: 
-mandagene d. 26. januar, 23. fe
bruar, 30. marts, 27. april og 25. maj 
2009; alle kl 18:30. 

Tonny Pedersen J. Thomas Jen
sen 

formand referent 

På generalforsamlingen 
den 26. oktober 2008 
blev det besluttet at op
kræve kontingentet hel 
årligt. 

For både med plads på 
land i vintersæsonen 
betales samtidig plads-
leje for indeværende år. 

Evt. spørgsmål bedes af 
klaret i kontortiden in
den kontingentets for
fald den 1. marts 2009 

Resuméreferat af ekstraordinært 
bestyrelsesmøde 

På bestyrelsesmøde afholdt 1/12 
2008 blev det meddelt, at forpagter
ne Signe og Ulrik Bing pr. 01.01. 
2009 havde stiftet et nyt selskab: 
Binggruppen Aps v/ Ulrik Bing, og 
at aftalerne med SSF var overgået 
hertil. Det skete i form af en tillægs
aftale underskrevet d. 21/12 2008. 

Da forpagtningen i løbet af året og 
specielt i årets sidste kvartal havde 
givet et meget betydeligt underskud 
i forhold til det forventede, og der 
ikke umiddelbart er udsigt til en 
forbedring, indeholdt tillægsaftalen 
en midlertidig reduktion af forpagt
ningsafgiften gældende for året 
2009 
For den gældende forpagtningsafta-
le indestår forpagterne personligt 
for sikkerhedsstillelsen i form af 6 
måneders forpagtningsafgift. 

Ved brev af 13. januar 2009 fra for
pagterne har SSF herefter modtaget 
en række forslag, der tilsammen 
forventes at udgøre nødvendige 
tiltag, for at rette op på en nødliden
de forpagtningsaftale, herunder et 
tilbud fra forpagter om at trække 
sig fra eksisterende forpagteraftale, 
for derved at give plads til ny for
pagter, hvis bestyrelsen ønskede 
dette. 
Det ekstraordinære bestyrelsesmø
de var indkaldt for at tage stilling til 
brevets indhold og dets eventuelle 
konsekvenser. 
Hele bestyrelsen var samlet, og det 
blev en saglig, men omfattende 
drøftelse. 
Et nøje referat heraf til medlemsbla
det tjener ikke noget formål, da det 
er bestyrelsens ansvar, at medlem
mernes interesser bliver varetaget 

på bedste vis. 

Men en række statements vil dog 
blive fremdraget for at belyse drøf
telsen og situationens alvor. 

For regnskabsåret 2008 har forpag
terne betalt i henhold til oprindelige 
kontrakt/aftale. 

Forpagtningsforholdet er uopsige
ligt fra SSf s side i 2 år - med min
dre der sker misligholdelse. 
Kontrakten er ikke tilsvarende klar 
mht. forpagters adgang til at med
dele opsigelse. 
Forpagters nuværende tab er meget 
betydeligt. Der er fuld åbenhed om 
regnskabet. 

Alternativerne blev drøftet og frem
lagt. 
Det er bestyrelsens pligt at sørge for 
at der er et klubliv i SSF, ifølge 
klubbens vedtægter, og det gøres 
ikke ved at lukke restauranten, samt 
lukke klubhuset for adgang og der
med spare penge på driften, det 
ville medføre at klublivet i forenin
gen helt forsvandt. 

Hvis vi ikke modtog tilbuddet fra 
eksisterende forpagter, ville det ha
ve følgende konsekvenser. 
Vi lukker klubhuset og sætter det 
på standby indtil SSF ansætter en 
bestyrer af huset, som sørger for 
den daglige drift, herunder ansøg
ning af bevilling. 
SSF sætter gang i ansættelsesproce
dure for ansættelse at ny forpagter, 
denne gang med mulighed for at 
fremkomme med realistiske beløb 
for fastsættelse af forpagtningsaf
gift, med baggrund i nuværende 
forpagters regnskab. 
Fortsætter vi samarbejdet med eksi
sterende forpagter, betyder det at 
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Referat af 

bestyrelsesmøde 
mandag den 5. januar 2009 

Afbud: 
Svend Erik Sokkelund og Marc 
Wain Pedersen. 

Punkt 1. Protokol: 
Formanden oplyste, at han havde 
rykket kommunen for ny lejekon
trakt. 
Forpagterne Signe og Ulrik Bing har 
pr. 01.01.2009 stiftet selskabet Bing
gruppen Aps v/ Ulrik Bing, og afta
lerne med SSF om forpagtning og 
samarbejde er overgået hertil. Alle 
forpagternes aktiviteter placeres i 
selskabet. 10. januar gennemgår de 
valgte revisorer årsregnskabet for 
2008. 

Punkt 2. Beretning: 
En række SSF-aktiviteter i 2009 blev 
fastlagt, således: Fastelavn 22/2, 
Gf. 29/3, Standerhejsning 2/5, Pin
semorgen 31/5, Standernedhaling 
17/10, Gf. 25/10, SSF's julefrokost 
5/12 og Børnenes Juletræ 13/12. 
En række bestyrelsesmedlemmer er 
på valg 29/3. Sagen drøftes 25/1'09. 
En mulig løsning på besættelse af 
kassererjobbet er fundet. 
Vedtægterne gennemgås af Tonny 
og Poul med henblik på revision. 

Punkt 3. Havn og Plads: 
Kampagnen med aftaler på bådpro
jekter fortsætter i god ånd d. 8. og 15 
januar. Herefter har 15 ejere været 
indkaldt til møde. 
Der er udarbejdet en plan for Vin
tervedligehold. 
En benzindrevet højtrykspuler er 
indkøbt, og det muliggør spuling 
med vand fra havnen. Efter spuling 
af moler mv. sprøjtes med algedræ
ber. 
Projekt med indlægning af fjernvar
me er blevet forsinket. Projekt vedr. 
fornyelse af moler har været drøftet 
igen med Bent Knudsen. 

Punkt 4. Klubhus: 
Der er aftalt rensning af tæppe i Pej
sesal. Udføres 9/1. 
Utæt plantekumme i store sal nedta
ges. 
En løsning på renovation og affalds
sortering fra forpagters køkken har 
været drøftet med forpagter + kon
sulent + vognmandsfirma M Larsen. 
Løsningen vurderes umiddelbart at 
være mere omfattende end forven
tet. 
Placering af de mange containere 
drøftet. Flertal for en løsning ved 
havnekontoret, da derværende con
tainer er tænkt flyttet. 
Lokalplansudvalget indkaldes for 
hurtig behandling. Havnesjakket 
bør inddrages for at reducere an
lægsomkostninger. Sagen drøftes 
igen d. 25. januar. 
En række mindre reparationer på 
murværk og vinduer er udført. 
Telesikringen er ændret, og der kan 
nu udskrives en log over bevægel
ser. 
Nøglebokse er opsat. 
Opsat bøtte til cigaretskodder øn
skes udformet mere permanent og 
placeret 3 steder: hoveddør, køkken
dør og terrasse. Tømning heraf ind
arbejdes i pladsmandens renholdel
se. 
Der er fjernet en række energipærer 
på toiletter. Uforklaret. Lav tempe
ratur i Store Sal er blevet et (vinter-) 
problem. Da fjernvarmeinstallation 
samtidig indebærer ønske om større 
radiatorer (for større afkøling), vil 
Tonny iværksætte analyse med 
overslag. Samtidig vurderes et øn
ske om at etablere toilet til køkken
personale i depotrum i mellemgang 
(bag udvendige toiletter). Det ville 
indebære mulighed for at indrette 
handicap-toilet i det nu benyttede. 
En midlertidig løsning drøftes med 

forpagter. 
Rullebar i foyer og fustager i mel
lemgang ønskes fjernet for uhindret 
passage (flugtveje). 
Digital lås på hoveddør tåler ikke 
fugt. Flyttes derfor til dør i vind
fang. Yderdør udstyres med lås til 
medlemsnøgle. 
Budget 2009 til klubhus drøftet. 
Fritz bør kontakte kasserer for at få 
større indblik. 

Punkt 5. Fester og arrangementer: 
Det traditionelle Banko søndag d. 
25. januar 2009 er et lukket SSF-
arrangement. Der er i år ingen entré, 
men plader sælges for kr. 10. 
Dato for øvrige lukkede arrange
menter fastlagt (se herover). 

Punkt 6. Sejlerskolen: 
Der afholdes instruktørmøde tors
dag d. 15. januar. Her planlægges 
kommende sæson, og anskaffelse af 
3. Spækhugger. 

Punkt 7. Ungdom og joller: 
Forespørgsel om medvirken til vin
tertræning for bådtyper, SSF ikke 
råder over blev drøftet d. 13. decem
ber. Flere klubber inviteres til nyt 
møde herom d. 22/2. 

Punkt 8. Kapsejlads: 
Ranglistestævne for Ynglinge-sejlere 
afholdes 6. + 7. juni. 
Tilrettelægning af et DM og/eller 
NM for Ynglinge i juni overvejes. 
Strategi for tiltrækning af sponsorer 
igangsættes. 
Punkt 9. Motorbåde og sikkerhed: 
intet. 

Punkt 10. Bladet: 
Januar-nummeret udkommer om få 
dage. Redaktøren fik accept til an
skaffelse/opdatering af Office
software. Bladets annonce-priser 
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igen, og tog så over på Chr. Havns 
siden og spiste. 
På disse ture rundt i kanalerne er 
der næsten hvert år en, der har fået 
kappet hækflaget, lige meget hvor 
tit vi siger - husk at tage flaget af. 
En anden gang for ca. 35 år siden, lå 
vi alle sammen ved GL Strand og 
spiste frokost, det var også dengang 
der ikke sejlede rundfart om vinte
ren. Vi skulle lige med ungerne på 
strøget en tur, men vi tænkte ikke 
over de var iført redningsveste, så 
folk gloede noget på os, og vi kom 
grinende tilbage. 
Tilbage til nutiden, en del af os kom 
til Frederiksholm - det ligger så 
skønt - og kagerne og kaffen blev 
igen serveret - nogle var taget »di
rekte hjem, og andre kom slet ikke 
derind, fordi de stadig spiste fro
kost, eller fordi de ikke kunne finde 
det. 
Hjemturen startede og de fleste sej
lede forbi Kanonbådshallerne og 
under Nyholmbroen, der er blevet 
lidt højere, vi prøvede men måtte 
tilbage, hvor vi var kommet ind un

der Frederiksholmsbroen. 
Alle (jeg tror nok vi var 16 både) 
kom godt hjem - nogle lidt før og de 
sidste da det var ved at blive rigtigt 
mørkt. 
Næste år vil jeg huske at give en 
seddel med mit mobilnummer til 
alle bådene, så jeg ikke går og bliver 
nervøs, når vi mangler en båd. 
I skrivende stund er vi kommet ind 
i 2009 og ser frem til en ny sæson på 
land og vand med masser af sol og 
sommer, og så håber jeg alle møder 
talstærkt op næste gang vi skal på 
havnerundfart 
HUSK! 

Det er dagen før 
efterårs gener alf or samlin gen. 

P.S. 
Måske skal vi i fremtiden - allerede 
ved morgenandagten - trække lod 
om hvilken besætning, der skriver 
til bladet, ligesom vi gør ved Old
boys stævnet. 

-QZre, ren: . 
^'9 er\ /). . ^ 

°le: * ustrQr 
fcr h*°dskd'f 

s'9e 
en? 

et v&re 

To balloner er ude ct flyve i 

ørkenen'-
- Pas på den der kaktus. 

. Hvilken kak-
tussssssssshhhhhhhhh... 

Generalforsamling Følgende er på vaig: 
Sekretær 

FORÅR 2009 

Søndag den 29. marts 
kl. 9°° 

i klubhuset 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Protokol og beretning 
3. Regnskab 
4. Valg 
5. Lovændringsforslag 
6. Andre forslag 
7. Eventuelt 

Thomas Jensen 
Skolechef 

Jan Lauridsen 
Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant 

Kim P. Andersen 
Havneudvalgsmedlem 

Leif Brydenfeldt 
Festudvalgsformand 

Vagn Preisler 
Suppleant til bestyrelsen 

Bjarne A. Larsen 
Redaktør 

Poul Christensen 
1 måler 

Karl Thorup 
1 revisor 

Brian Frisendahl 
1 revisorsuppleant 

Tom Benda 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 
søndag den 1. marts 2009 kl. 900 

Bestyrelsen 
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Havnerundfarten 
Skrevet af 
Lillian Green Jensen 

I et af de sidste medlemsblade kom 
der et lille hip fra redaktøren om en 
manglende beretning, der handlede 
om den forgangne "havnerundfart" 
og straks fik jeg dårlig samvittighed, 
for det havde jeg ikke skænket en 
tanke, nu var vi jo på land og det 
var blevet vinter. 
Af en eller anden grund er jeg blevet 
selvbestaltet arrangør af den årlige 
havnerundfart, men det er nok fordi 
ingen andre tænker på det, og hvor
når er det nu det er? 

Det er altid dagen før 
efterårsgeneralforsamlingen. 

Der er jo det ved mig - og mange 
andre - jeg synes det er så vigtigt at 
nogle traditioner holdes, således at 
der altid kommer både nogle nye 
med, sammen med alle os gamle. 
Der er ikke noget bedre end at se de 
næste generationer i familierne og 
samtidig hilse på nogle af de nye 
medlemmer, der er friske nok til at 
møde op. 
Selv i år (2008) lykkedes det. Efter 
nogle dage med et frygteligt vejr og 
masser af regn kom lørdagen med 
flot vejr og let vind fra vest, så der 
var ingen bølger at rulle på, som vi 
har prøvet nogle gange. Vi har da 
også prøvet at have snevejr. 
Efter morgenandagten på søndre 
mole, hvor resterne fra diverse ar
rangementer blev hældt i halsen, 
blev ruten gennemgået på vort med
bragte bykort. 
Vi havde denne gang droppet 
Sydhavnen, for nogle ville hellere 
have en længere frokost på Christi
anshavn, det gjorde vi så. 
Vi skulle også huske at komme den 
rigtige vej igennem kanalerne ved 
GI. Strand, det har vi glemt de andre 
år, så havnerundfarten tuttede af os. 
Vi kom ud af havnen, og lidt ude 
blev vi hidkaldt inde fra land, idet 
en af Nielsen bådene's skippere 

havde sat sin bil, hvor Ivans båd 
skulle stå på land. 
Ungdomsafdelingens hurtige gum
mibåd fik en mand med bilnøgle 
ind og flytte kareten. Sådan en hur
tiggående er rar at have med til 
uforudsete opgaver, men ellers var 
den fyldt op med forventningsfyldte 
store børn fra ungdomsafdelingen. 
Vi havde nu også glemt Basse og 
Elin med besætning, de kunne ikke 
få startet motoren, og havde heller 
ikke mit mobilnummer. De dukkede 
først op, da vi lå i Nyhavn og skulle 
til at sejle videre, først der begyndte 
jeg at savne dem. 
Vi tog den sædvanlige tur rundt i 
Langelinie havnen, hvor der blev 
tudet i tågehornene (det skal man 
bare) og videre til yderhavnen af 
Nyhavn, hvor der skulle drikkes 
kaffe og spises kage. 
I gamle dage - da havnerundfarten 
lå brak på den tid af året - sejlede vi 
helt ind til Kgs. Nytorv, hvor der 
altid blev spist pølser ved pølsevog
nen, og folkelivet samt Livgarden 
blev studeret, ja et år var vi vidne til 
en mand, der faldt i vandet da han 
fik overbalance, da han sad og drak 
en bajer og fik nakken lidt for langt 
tilbage. Han kom rystet op på land 
igen uden træsko, men det så sjovt 
ud og en af vores sejlere gav ham 
høj karakter i den kunstneriske ud
førsel. Nå det var et lille sidespring. 
Tilbage til nutiden, vi gik til bageren 
og fik købt noget wienerbrød samt 
mere kakaomælk, der kunne varmes 
så der kom liv i ungerne igen. 
Ombord på Peter Wessel havde vi 
selv 4 børnebørn med, hvoraf de 2 
drenge sejlede med ungdomsafde
lingen samt 7 voksne, så kabyssen 
var lige ved at blive til et folkekøk
ken. 
Vi sejlede videre over til Chr. Havns 
kanal, og da det ikke var højvande 
kunne de fleste sejle under broerne 
og lægge til kaj, der hvor B & W i 

gamle dage havde sin flydende kan
tine, nu er fabriksbygningerne i land 
bygget om, men facaderne er bibe
holdt og p.t. har Amagerbanken 
kontorer her. 
Til dagligt er det dejligt at have en 
båd med ståhøjde, men denne ene 
gang om året er det irriterende, at 
man ikke kan komme under broerne 
men må tilbage og ind fra den ende 
ved Sukkerfabrikken, men frem til 
de andre kom vi da, sammen med 
de andre høje sejl- og motorbåde. 
Vejret var stadig fint og mange sad 
på kajen ved nogle borde og spiste 
og andre sad i bådene. Undertegne
de var mest under dæk og anrette 
mad til hele mandskabet, hjulpet af 
Mona, men så var der heller ikke 
plads til flere på de få kvadratmeter, 
men mad fik vi og hvad der skete 
rundt omkring ved jeg ikke så me
get om, men alle så da ud til at hyg
ge sig. 
Vi skulle videre inden eftermid
dagskaffen, der skulle nydes på bag
siden af Kanonbådshallerne på Hol
men, her er der nogle fine pladser, 
fordi beboerne ikke alle har både. 
På vej derud tog de, der kunne, den 
rigtige vej rundt i kanalen med start 
under Bryghusbroen forbi Tøjhøj-
museet, Christiansborg, National
museet, Thorvaldsens Museum, 
Slotskirken, Holmens Kirke og ud 
under Chr.d. IV's bro med Børsen 
om styrbord. Der kunne vi ikke 
komme med, det er ellers en dejlig 
tur, som vi har været på mange gan
ge. Hver gang dukker der minder 
op, som dengang da det var højvan
det og vi sejlede en båd ind ad gan
gen ved Børsbroen. Besætningen 
blev sat i land og hoppede ned på 
den næste båd, der så lige kunne 
komme under med 15 mand om
bord. Vi blev pludselig nervøse for 
om vi kunne komme tilbage igen, 
hvis vandet steg, så vi sprang froko
sten ved GI. Strand over og kom ud 
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I 2009 er det 20. gang denne sejlads afholdes, men sejlad
sen er det år forbeholdt tidligere deltagere. Jeg har derfor 
god tid til at nå til Bodrum på Tyrkiets SW-kyst inden 
maj 2010, hvor 'Sedna' tilslutter si g eskadren. 

Efter hjemkomst til København i år har jeg deltaget i den 
ny Møn Rundt - sejlads fra Hårbølle havn på Møn. Den 
blev afholdt sidst i august måned. Da jeg første gang 
hørte om arrangementet, tilmeld te jeg mig straks til ar
rangementets familie-sejlads lørdag d. 23/8, fordi mine 
gæster fra Vånersborg netop bor i Hårbølle. De har luftet 
planer om at anskaffe sig en båd i spækhugger-størrelse 
og lægge den i Hårbølle havn. Min datter har duelig-
hedsbevis, erhvervet i KAS for godt 15 år siden, så det 
projekt vil jeg støtte med min deltagelse i Hårbølle. 
Onsdag aften d. 20/8 - efter bestyrelsesmøde i min have
forening, kørte jeg til båden, og afgik kl. 21. Planen var at 
gå til Dragør, og så fortsætte dagen efter til Hårbølle. 
Men da jeg alene i båden passerede Dragør kl. 23, var 
der ingen grund til ikke at fortsætte. Så jeg fik atter øvet 
lidt nat-sejlads. I Fakse bugt måtte slækkes lidt op på 
farten. Selv med søkortplotter om bord, ville jeg ikke gå 
ind i renden ved Bøgestrømstønden, før det lysnede. 
Hårbølle blev nået kl 11, dvs 72 sømil på 14 timer. 
Lørdag formiddag d. 23/8 blæste det 12-13 m/s fra NØ, 

da familie-sejladsen blev skudt igang, og Bart, der un
dervejs på sommertogtet flere gang havde spurgt om 
'Sedna' nu også var en sejlbåd, for han syntes vi gik for 
motor hele tiden, fik sin ilddåb. Han styrede hele banen 
rundt, dvs op til den gamle Storstrømsbro og tilbage, 
godt 20 sømil på knap 3 timer. Det blev en rigtig god 
oplevelse, med mange mennesker på havnen, selv om 
der i løbet af lørdagen faldt ca. 80 m/m regn i Hårbølle. 
Søndag sejlede jeg alene hjem: gik ud gennem Grønsund, 
og med Møn om bagbord kunne jeg sejle indtil klinten. 
Så døde vinden, og for motor gik det nu hjemover. Også 
denne vej er der 72 sømil, og efter præcis 12 timer var jeg 
hjemme igen kl. 23. 
168 sømil på en forlænget weekend, og samlet for som
meren 1.492 sømil. 

Møn Rundt fra Hårbølle havn sejles igen i 2009 i dagene 
21. - 23. august. Det er meget entusiastiske mennesker, 
der i lokalsamfundet organiserer sejladsen. Fra min dat
ters + familiens beretninger kan jeg oplyse, at det er et 
meget levende bomiljø, der de seneste 6-8 år har udviklet 
sig på vestMøn, kun 1 times kørsel fra København. 

(Slut) 

Bestil tid på tlf VAW////*'' 
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længst muligt. Har planlagt at gå til Bua hamn, men med 
den tidlige start lægges Varberg også ind som waypoint. 
Lige inden Kungens fyr passeres, får jeg nævnt, at man 
med det vejr, vi nu har, er det kortere at gå til Læsø. 
Herfra kan man jo gå via Anholt til Gilleleje. Det falder i 
god jord, for her har familien jo ikke været før, og får 
måske ikke chancen igen? Vi ankommer derfor til Øster
by på Læsø kl 13, og selv om havnelodsen oplyser, at 
der er plads til 200 lystbåde, så er der nok det dobbelte 
antal både i havnen, og det vælter ind med flere resten af 
dagen. Der ligger både på alle leder og kanter. Med det 
gode vejr, er det en smal sag for svenske motorbåde at gå 
til Læsø, og bunkre billig dansk øl! Vi må ligge i 2. positi
on bag en svensk motorbåd, med hækanker ude, men 
det er OK. Besætningen går efter frokost i land med ba
detøjet, og lejer cykler. De får en pragtfuld eftermiddag 
på Læsø. Jeg køber et par danske aviser (åh, endelig), og 
hygger mig om bord under solsejlet. 

Det gode vejr fortsætter fredag d. 25/7, da vi for motor 
fortsætter mod Anholt kl 09:15. Storsejlet sættes, mest for 
at give lidt skygge. Der er 50 sømil, og vi er fremme ved 
17-tiden. 
Var der mange både på Læsø, er der endnu flere på An
holt. Allerede da vi nærmede os øen kunne vi se, at der 
lå utrolig mange både i bugten SW for havnen. Alligevel 
løber vi ind, for det ku' jo være, at der var plads til os. 
Men nej! - vi må ud igen, og dropper ankeret tæt under 
land, for vi stikker jo kun 1,35 m. Gummibåden kommer 
frem, og de 4 gæster tøffer i land med badetøjet. Det bli
ver igen en smuk solnedgang, og alt tegner til en stille 
nat. Men kl. 02 bliver jeg vækket af min datter, med or
dene: nu ligger havnen altså derinde, medens hun peger 
i modsat retning af aftenen før. Rigtignok: det er blæst 
op fra SØ, og der står en rigtig ubehagelig sø. Med så 
mange både i dårligt leje, handler det om at reagere hur
tigt, så vi får straks ankeret op, og lister ind i havnens 
yderbassin. Selv om det er forbudt at ankre i havnen, har 
vi ikke andet valg. En del både ligger her allerede, og jeg 
finder mig en egnet plads til ankring. Lægger mig heref
ter i cockpittet med tøjet på, for der vil nok komme man

ge andre ind? Men kl 04, da det begynder at lysne, er alt 
under kontrol, og jeg flytter ned i køjen, og får lidt søvn. 

Lørdag d. 26/7 afgår vi allerede kl 08. Der er 44 sømil til 
Gilleleje. Vinden giver bidevind-sejlads på BB halse, og 
det fravælger jeg som hovedregel på sommertogt, men 
da det giver en lidt blidere gang i søen at sejle for sejl, 
vælger jeg en passende kurs 10-15° fra rigtig kurs. Allige
vel bliver pigerne utilpasse (søsyge), men der er ikke 
meget, vi kan gøre ved det. Kl. 16 startes motoren for at 
kunne holde rigtig kurs mod Gilleleje, der nås kl 17:45. 
Igen er vi heldige, og kan glide ind på en plads i den 
gamle havn, da en anden båd netop afgår. Men det står 
hurtig klart, at her ikke er så rart: der er havnefest på 
havnen, og en masse menesker. Én gang tidligere er jeg 
ankommet til Gilleleje på vej hjem fra sommertogt, me
dens der var havnefest. Dengang boede jeg i Helsingør, 
så vi valgte meget hurtigt at fortrække, og sejle hjem i 
mørket. 
Men i aften har vi aftalt, at mormor skal komme i bil og 
hente pigerne, selv om de hurtig blev kvikke igen i hav
nen. Men den ene har feber. Og så er festen mere afdæm
pet og afskærmet end tidligere, så Bart og jeg bliver lig
gende. 

Søndag d. 27/7 går det 'Hjemad fra langfartens eventyr, 
vi går for rumskøds brise Men den brise varer nu 
kort. Vinden står i øst, så først efter Helsingør kommer 
gennaker'en op. Inden Hven dør vinden helt, og vi går 
for motor til hjemhavnen Sundkrogen, hvor vi ankom
mer 13:30 - efter igen at have fyldt dieseltanken op i Sva
nemøllehavnen. Pris: 12,84 kr/liter. 

1.324 sømil blev turens samlede længde, det er næsten 
2.500 km på 58 dage. Alt er forløbet godt, og jeg har fået 
værdifulde input til en række små forbedringer, der nu 
skal udføres inden forårets endnu længere togt starter. 
Asger har fået mod på mere, så han er påmønstret til 
turen til Nederland, hvor søster Jette så kommer med 
flyveren for at deltage i forårsejladsen fra Amsterdam, til 
en lille havn midt i blomsterdistriktets tulipanmarker. 
Her vil båden ligge i et par uger, inden den fortsætter 
med masten på sydover gennem floder, søer og kanaler 
til Westerschelde, og derefter ned langs kysten til Hon-
fleur eller Le Havre ved Seinens udløb. Her lægges ma
sten ned og bringes i depot, indtil den med lastvogn hen
tes til Aigues Mortes ved Rhone-flodens udløb i Middel
havet. 

Fra midt i maj 2009 mangler jeg iøvrigt en fast gast, så 
hvis du er interesseret, så ring til mig på tlf.nr. 2621 8508. 
Det er planen først at vende hjem igen i forsommeren 
2012, så har du evt. mod på at deltage senere, så kontakt 
mig venligst. Maj/juni 2010 er det planen at deltage i 
eskadre-sejladsen EMYR, der går langs Tyrkiets sydkyst 
via Cypern, Syrien., Libanon og Israel til Egypten. Her 
deltager ca. 80-100 både, og overalt bliver man modtaget 
som byens officielle gæster. Solnedgang. Vi ligger for anker SØ for Anholt havn] 

6 



god brug for medbragte flugtstole på fordækket. Under
vejs passeres en stor tankbåd uden besvær, og broen ved 
Kungalv blev åbnet for os straks ved ankomst, så allere
de kl. 13 løber vi ind i Lilla Bommen i Goteborg. En båd 
er netop ved at gå ud, så vi overtager straks pladsen. Der 
er udlagt ankre i havnen og en line er på hver enkelt 
plads trukket ind til flyde-pontonen, så det er enkelt at 
fortøje her. 'Gasterne' går på opdagelse i Goteborg efter 
frokost, medens jeg skriver logbog. For jeg ønsker at fast
holde nogle indtryk fra de sidste par dage, for senere at 
forsøge, at få forbedret de sanitære forhold i elvens hav
ne. Der er nemlig en helt utrolig forskel mellem de rigtig 
fine forhold vi har oplevet på Gota kanalen, og så de 
usædvanligt ringe forhold, der hersker både i Trollhattan 
og Lilla Edet på Gota Ålven. I Trollhattan er det ét toilet 
til hele gæstehavnen, og da vi var der, havde hærværk 
sat det ud af spillet (kummen stoppet med papirserviet
ter, så det var ubrugeligt). Da en repræsentant for ro
klubben kom for at inkassere havnepengene på SEK 100, 
klagede jeg over forholdene, men han kunne intet gøre , 
sagde han, og henviste mig med min klage til kommu
nen. Han forbarmede sig dog over min datter, da hun 
med pigerne spurgte, hvad de så skulle gøre en søndag 
aften, og tog dem med ind i roklubben. Næste morgen 
var der intet sket, da vi afsejlede. Meget bedre var forhol
dene i Lilla Edet ikke, men her var der dog 2 toiletter. 
Mon ikke det var på tide, at der blev gjort noget for at 
forbedre forholdene på elven, hvor det efter det oplyste 
er kommunen, der har ansvaret? Afgiften for passage af 
slusetrappen i Trollhattan indbefatter åbenbart ikke or
dentlige sanitære forhold på elven. I begge ender af Gota 
Ålven, dvs i Vånersborg og Goteborg er forholdene per
fekte og med tilstrækkelig kapacitet i forhold til antal 
besøgende både; i Goteborg henvises man endog til, efter 
lukketid, at benytte det gamle skoleskib Viking's bade
rum - indtil kl 07, når der åbnes igen. Det er bare OK! 
Som medlem af Svenske Kryssar Klub (SXK), vil jeg skri
ve til deres brevkasse 'Atta glas' og berette om denne 
sag. SXK udgiver det bedste bådblad i Norden, og det 
har med sine mange medlemmer betydelig indflydelse i 
Sverige. Forhåbentlig kan det sætte gang i en tiltrængt 
forbedring. 
McDonald i Sverige reklamerer med Glutenfri måltider, 
så til pigernes store fryd blev aftensmaden indtaget her 
(en gast har Gluten-allergi). 

Da vejret de næste dage ser ud til at blive både varmt og 
med rolige vinde, besluttes det at fortsætte ned langs den 
svenske vestkyst. Helt frem til søndag d. 27/7 loves 
maksimalt 6 m/s. For onsdag lyder varslet: aftagende 
fra 12 til 6 m/s. Alternativet havde været at blive resten 
af ugen i skærgården, og så få en bil til at hente familien. 
Derfor sejler vi onsdag d. 23/7 uct ad Goteborg-fjorden, 
og går for motor til skærgårdsøen Vrångo, for her at af
vente de gunstigere forhold. Vrångo viser sig at være et 
rigtig godt valg. Her er der ingen biler, og til min store 
overraskelse er havnen meget større end angivet i Kom
pas. Det viser sig at den svenske konge allerede i 2004 

har været på besøg for at indvie en større udvidelse af 
fiskerihavnen, delvis finansieret for EU-midler, så der nu 
kan ligge 25-30 større både i et nyt ydre havnebassin. 

Øen Vrångo i Goteborgs skærgård er blevet udvidet. Set fra 
Lotsutkiggen] 

Pigerne fisker søstjerner hele eftermiddagen i herligt sol
skin, medens jeg går mig en lang tur på stien til den syd
lige del af øen, hvorfra der er udsigt over Vrångo's sydli
ge skærgård og Valo. I bugten på Valo lå jeg engang for 
anker, efter ankomst i mørke sydfra. Vinden stod den
gang i syd, så her var helt roligt, og det havde været ri
meligt enkelt (læs: sikkert), at finde derind. Med min nye 
søkortplotter havde det været endnu nemmere, og det 
vil jeg fremover benytte mig meget af! Aftenturen gik ad 
MidViksVagen til færgestedet på østsiden af øen, og der
efter op til Lotsutkiggen ovenover Vrångo by. Herfra 
blev solnedgangen fulgt af rigtig mange, for nu har høj
tryksvejret endelig indfundet sig (igen). Solen går her 
ned med en azimut på ca. 310°, og må så stå op igen i ca. 
50°, og her er stadig lyst hele natten. 

Torsdag d. 24/7 går jeg kl. 06:45 igen op til Lotsutkiggen 
for at få nogle billeder med morgenlys. 
Det er havblik, og vi afgår inden morgenmaden, for at nå 

Lotsutkiggen på Vrångo] 
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Din Sundbystander vender forkert... 
3. afsnit og sidste af beretningen om et sommertogt SSF's sekretær 
J. TJwmas Jensen gennemførte i juni/juli 2008 
med S/Y 'Sedna', en Albatros 33 

'Sedna' i Sundkrogen (Svanemøllen) 

Hjemad fra langfartens eventyr, det går for rumskøds 
brise,... 

I 1. afsnit gik turen til Åbo/Finland og tilbage til Gota kana
lens start i øst, og i 2. afsnit ankom 'Sedna' til Vånersborg, 
hvor Gota Ålven starter. 'Sedna' er en Albatros 33 på godt 7 
tons. 

I Vånersborg skiftes besætning, idet min svoger og søster 
afløses af min datter Sandra, med mand Bart og to døtre 
Ea (11 år) og Vera (7 år). Deres ankomst i bil fra Møn er 
blevet forberedt, så efter bare 20 minutter, kan bilen re
turnere mod Danmark. 
Til den nye besætning er forberedt et nemt aftensmåltid 
med tilhørende is-dessert, der afhentes hos havnemester 
inden lukketid kl. 22. Herefter går vi en aftentur til sejl
klubben Vånersborg Segel Selskap (VSS). 

Medens pigerne søndag d. 20/7 går til ICA og handler, 
tanker jeg diesel og vand med Bart. Der er kø ved tan
ken, og diesel er blevet endnu dyrere: SEK 16,05 pr. liter 
(DKK 12,84)! 
Bådens tank var næsten tom, så der forhales uden brug 
af motor. Vil ikke risikere, at brændstofpumpen suger 
luft ind! Det har jeg tidligere oplevet (i 1992): så længe 
båden sejlede for motor, var der ingen problemer. Men 
næste morgen i havnens rolige vand, ville den ikke star
te, før der var tanket og udluftet, og den udluftning tog 
rigtig lang tid. 
Kl 11 sejler vi på 2 timer til Trollhåttan, og er heldige: her 
er endnu ledige pladser. Det er bygevejr, men udstyret 
med regntøj går vi til Oscarsbron kl 16 for at se vandfal
dene blive åbnet. Desværre er flere af børne-aktiviteterne 
fra gårsdagen nu ikke længere i gang. Især et agility for 
kaniner, og en meget stor hoppeborg med glidebane 
havde jeg håbet at vise børnebørnene. Gasterne går til 
torvet i byen, hvor der er tivoli, medens jeg vender tilba
ge til båden, for at udføre en mindre reparation. Is
dessert hentes i byen efter aftensmaden, men så er ga
sterne så trætte, at de tørner ind. Derfor går jeg alene 
mod Oscarsbron, for at se vandfaldet kl. 23, hvor det bli
ver belyst. 
Det efterfølgende fyrværkeri i anledning af, at det i år er 
50. gang at 'Fallens dagar' afholdes, har jeg kun én gang 
set større (Japansk uge i København i 1996). 

Mandag d. 21/7 sejler vi ned ad Gota Ålv efter passage 
af sluserne i Trollhåttan. Men inden start går jeg 

Der er lige åbnet for 300.000 liter pr. sekund i den normalt tørlagte 
slugt] 

'Spikoen rundt' - en kondirute, der i nord fører over til 
elvens østside, via en jernbanebro med cykel- og gangsti. 
Overalt er oprydningen i gang efter weekend'ens mange 
besøgende til Fallens Dagar. Sluserne er stadig impone
rende, selv om jeg har været igennem dem før. Det star
tede dog lidt besynderligt, idet en motorbåd gik ind, 
hvorefter sluseporten blev lukket. Det gav mig tid til at 
vandre op og betale, idet jeg genkender administrations
bygningen på bakken over slusen. 
En enkeltbillet koster SEK 775,- for SEDNA, og de tager 
imod mit VISA-kort. Tilbage i båden åbnes sluseporten 
igen, og vi får signal til at gå ind. Vel inde kommer en 
billetsælger rundt til alle bådene, inden nedslusning be
gynder. Også han tager imod creditcards. Nu gik det 
hurtigt nedad, og kl 13:00 kan vi forlade slusetrappen, og 
straks efter holde til styrbord, og gå til den gamle sluse
trappe fra 1844. Her lægger vi til og holder frokost under 
skyggefulde træer. Ikke mange kender/benytter denne 
idylliske plet, hvor man ligger fint beskyttet, og også kan 
overnatte. De fleste haster videre, men man bør give sig 
tid til denne oplevelse. Efter en herlig frokost i cockpit 
for alle 5 omkring det sidste år anskaffede bord på 
30/60x90 cm med Lagun-bæring, fortsættes roligt ned ad 
elven til Lilla Edet, med ankomst kl. 15. Her var endnu 
god plads, men der blev hurtig fyldt op. Byen ligger i 
gang afstand, så der handles i ICA. 

Tirsdag d. 22/7 kom vi tidligt af sted, for at nå de ca 50 
km til Goteborg på én dag. Allerede kl. 07:50 blev en sejl
båd sluset ned, så vi gjorde hurtig klar, og kl. 08:50 kom
mer vi af sted med 2 andre både. Det blev en fin tur, med 
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Formandens klumme 

Velkommen til 2009 

Ja, hvad skal der så ske i SSF i det 
kommende år. 
Først og fremmest skal vi have 
vores lejekontrakt i hus, under
tegnede har rykket på ny, som 
der er blevet gjort siden, ja var 
det da ruder konge var knægt, 
det er lige før jeg tror det, under 
alle omstændigheder så er beske
den, at kommunen lige skal finde 
det rette beløb, til gavn for både 
SSF og kommunen, Hmmmm, 
kan det virkelig blive begge, bli
ver det en dreng eller pige, vi 
krydser fingre for at det bliver 
skabt til os. 

Som de fleste har lagt mærke til, 
så er der blevet gravet fjernvar
merør ind, så denne investering 
er sat i gang, vi skal have nyt an
læg som er mere optimalt, vores 
er nu ved at have udtjent sin tid. 
Så er det også blevet klart at, i 
restauranten kan vi ikke holde 
varmen her i vintermåneden, her 
er systemet blevet gået igennem, 
og konklusionen er at vore radia
torer ikke er store nok, derfor er 
vi nød til at investere i nye og 
større, dette vil blive forsøgt gjcrt 
i forbindelse med fjernvarmein
stallation. 
Der skal investeres i et personale
toilet for de ansatte i restauran
ten, dette kræver loven at der 
skal være, og da vi også skal sør
ge for at der er et toilet for handi
cappede, så her er vi i gang me d 
at løse en lille knude. 
Sidst men ikke mindst skal vi 

lave separat .^gkraldeplads for re
staurantens åffald, dette for at 
det bliver muligt at sortere, både 
for dem og os, denne plads vil 
dog være lukket for SSF medlem
mer, placeringen bliver hvor den 
store container står i dag, denne 
container vil blive flyttet til ny 
placering. 

En anden investering vi vil gerne 
vil gøre i klubben, er at vores 
hjemmeside skal moderniseres, 
den skal være mere brugervenlig, 
være nemmere at opdatere, med 
dette menes at hvert enkelt ud
valg i havnen, selv skal kunne 
opdatere hjemmesiden med ny
heder fra deres afdeling, det be
tyder at siden vil blive opdateret 
med nyheder hurtigere, og at det 
ikke er afhængigt af en person. 

Vore moler er havnesjakket i 
gang med at spule og smøre med 
algedræber, samt nogen steder 
skifte træ. Vi har også bedt et 
firma om at vurdere hvad der er 
galt, hvad der skal udføres og 
hvad det koster, dette er en inve
stering som er i en kategori, hvor 
det hvis det kan undgås, først 
bliver igangsat når lejekontrakten 
er i hus. 

Havneudvalget er i gang med 
samtaler med medlemmer, som 
har projektbåde eller generelt 
roder i og omkring deres pladser, 
her er tale om aftaler vedrørende 
disse ting, aftalerne bliver under

skrevet og derefter bliver disse 
aftaler ført ud i livet. Der har væ
ret medlemmer inde til samtaler, 
og generelt må disse siges at ha
ve været positive, og denne ud
vikling regner vi med fortsætter. 
Generelt vil der blive strammet 
op på forholdende i og omkring 
havnen i de kommende år, dette 
til fordel for alle, så er der nogen 
gode ideer, så smid en seddel i 
postkassen, eller kig forbi konto
ret en torsdag til en snak. 

Til sidst vil jeg gerne sige tak for 
det gamle år til jer alle, og speci
elt til de medlemmer der gør en 
forskel for de fleste, og ikke 
mindst til bestyrelsen gennem 
sidste år, den nye bestyrelse som 
er med til at gøre det sjovt, og 
som samtidig er meget aktive og 
driftige, det er et rigtigt godt 
hold vi har fået sat, og jeg glæder 
mig til det fremtidige arbejde. 

Til jer alle, vi får vores lejeforlæn-
gelse og det bliver snart lyst igen, 
varmt igen, og så skal vi ud på 
vandet igen, kan det så blive bed
re, tror det ikke, på gensyn i for
året i vores klub og husk der er 
generalforsamling den 29-3-09 kl. 
9.00, og vil du være en af dem 
der gør en forskel for de fleste, så 
meld dig, når der skal bruges 
frivillige i havnen og ikke mindst 
i bestyrelsen. 

Med venlig hilsen 
Tonny 
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Kontingenter og priser 

Indmeldelsesgebyr (indskud) 
Aktive .1.000 kr. 

Passive ....125 kr. 

Juniorer ....125 kr. 

Kontingent helårligt 
Aktive ....900 kr. 

Passive ....500 kr. 

Juniorer ....400 kr. 

Mini juniorer ....172 kr. 

Reduktion i kontingent for pensionister og 

reduktion i kontingent ved mere end 2 juni

ormedlemmer i henhold til foreningens love. 

Pladsleje pr. m2 

(Bådens længde x bredde, minimum 3 m2) 

Helårsplads ....180 kr. 
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Låneplads, 1/5-31/10 90 kr. 

Slæbejolle i forb. m. fast plads.. 300 kr. 

Skurleje helårligt 
Enkeltskur ....360 kr. 

Dobbeltskur ....720 kr. 

Jolleskur, selvejet ....270 kr. 

Jolleskur, SSF-ejet 360 kr. 

Andre gebyrer 
Ny plads (Pælepenge) ..1000 kr. 

Ansvarsforsikring for båd ....200 kr. 

Gebyr for ikke-gået vagt ....500 kr. 

Gebyr for ikke-mærket fartøj ....500 kr. 

Gebyr for rykker v/for sen betaling. 100 kr. 

Elforbrug i henhold til foreningens love. 

Haver m.v. efter aftale. 

Forsidebilledet: 
Hvordan var det nu lige det skal 
samles? 

Det kan godt være det er lidt koldt, 
men ud at sejle, det skal vi, der er 
gang i ungdommen. 

Annoncepriser 
1 side kr. 1800,-
Mindre annoncer 
kr. 3,75 pr. cm2 + kr. 50,-
ved spaltebredder på 5,8—12,3—18,8 cm 
Ved tegning for 1 år gives 10 % rabat 

Alle priser er ex. moms 

Annoncematerialet skal afleveres som færdig 
reproducerbar fil 
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Returneres ved varig adresseændring v 
Afsender vskj PO$T V 
Sundby Sejlforening 
Amager Strandvej 15 
DK 2300 Københavns 

pp DANMARK 

AFMÆRKNING AF DANSKE FARVANDE • IALA SYSTEM A 
Retninger i hvilke et skib er for indgående i danske farvande. 

§*#*»* "| 

yMttttOM 

/  MHSt 

Mini <ii 

SJÆLLAND 
noo i « 

ODENSE • 

KOMPASAFMÆRKNING 

Lysets farve: hvidt Topbetegnelse: 2 sorte kegler 
Lysrefleks, sømærker i: 
N kvadrant: 1 blåt over 1 gult bånd 
E kvadrant: 2 blå bånd 
S kvadrant: 1 gult over 1 blåt bånd 
W kvadrant: 2 gule bånd 

BÅKER 

I 1 J Symbol 

- = afmærkning skifter 

V 
JMMMK 

O 

SEJLADSBAKER 
Males med en for de 
stedlige forhold bedst 
synlige farve, evt. stri
bet (dog ikke sort-gul 

vandretstribet). 

RØRLEDNING 

Gule 

SKYDEOMRÅDER 

Sort-gul 
vandretstribet O 

KABELBÅKER 

Rode og hvide 

FREDNINGSOMRÅDER 

Gule 

Bagbåke 

Forbåke £3 GRAVELINIER 

SIDEAFMÆRKNING 
Sømærker på bagbords side g 

U r t  
Topbetegnelse: (hvis anvendt) rød cylinder 
Lysrefleks: rødt 

Symbol i søkortet 
Fyrkarakter: 
Lysets farve: rødt 

FI R lllllllRllllllllllli Q R 

FI(2)R HHH VQ.R 
FI(3)R nai LFI.R 

(Skillepunktsafmærkning er ikke medtaget) 

MIDTFARVANDS 
AFMÆRKNING 
f f 

Topbetegnelse: 1 rød kugle 
Lysrefleks: rødt over hvidt 

Symbol i søkortet 
Fyrkarakter: 
Lysets farve: hvidt 

SIDEAFMÆRKNING 
Sømærker på styrbords side 

£ i 
Topbetegnelse: (hvis anvendt) grøn kegle 
Lysrefleks: grønt 

Symbol i søkortet 
Fyrkarakter: 
Lysets farve: grønt 

fi.G hwuhwiwhii cj.G 
fi(2)G MMMMM VQ.G 
fi(3)g mmmm lfi.g 

(Skillepunktsafmærkning er ikke medtaget) 

ISOLERET 

FTF i 
Topbetegnelse: 2 sorte kugler 
Lysrefleks: blåt over rødt 

f K f 1 

Symbol i søkortet 
Fyrkarakter: 
Lysets farve: hvidt 

SPECIEL AFMÆRKNING 

Topbetegnelse: (hvis anvendt) gult kryds 

*5 eller A eller Å 

Symbol i søkortet 

Lysets farve: gult 

Fyrkarakter: Enhver der ikke kan forveksles 
med andre fyrkarakterer i 
System A. 

Lysrefleks: gult, gult over grønt 
gult over rødt eller 
gult over hvidt 

FORKORTELSER I 
DANSKE SØKORT 

VINDSTYRKETABEL 
Beaufort betegnelse Vindhastighed 

m/sek. 
GR. grund f. fin 
Bd. bund gv. grov 
Sd. sand b. blød 
M, mudder h. hård 
SI, slik st. stor 
L. ler str. stribet 
G. grus pr- prikket 
sm.St. småsten B. sort 
St. sten Bu. blå 
K. klippe G. gron 
Kr. kridt Y. gul 
Sk. skæl R. rød 
Gr. græs Or. orange 
T. tang W. hvid 

Kapsejlads 
mærker: Topbetegnelse på kapsejlads

mærker må ikke kunne forvek
sles med topbetegnelserne i 
System A. 

© R. radiostation 

© R. radiotelefonistation 

© RC. rundstrålende radiofyr 

© RC (Aero) luftfartsradiofyr 

© RD. retningsbestemt radiofyr 

© RC. roterende radiofyr 

© RG. radiopejlestation 

J radiomast 

© Racon radar-svarefyr 

Eksempel: 

P P 

0 stille 0,0-0,2 
1 næsten stille 0,3-1,5 
2 svaq vind 1.6-3,3 
3 let vind 3,4-5,4 
4 iævn vind 5,5-7.9 
5 frisk vind 8,0-10,7 
6 hård vind 10.8-13,8 
7 stiv kulina 13,9-17,1 
8 hård kuling 17,2-20,7 
9 stormende kullnq 20,8-24,4 

10 storm 24,5-28,4 
11 stærk storm 28,5-32,6 
12 orkan 32,7 oq derover 

RADIOTELEFONI 

tilkaldelse i nød 

VHF: Kanal 16 

FASTE VEJRMELDINGER 
FRA DMI 

DANMARKS RADIO 

Langbølge 
Mellembølge 

kl. 05.45 
kl. 08.45 
kl. 11.45 
kl. 17.45 
kl. 22.45 

243 kHz 
1062 kHz 



Margretheholm havn er dit næste waypoint 
med mere end 30.000 artikler på lager 

Du kan også besøge vores nye hjemmesider 
www.baadservice.dk og www.dacon.dk 

- med masser af gode tilbud 

Faste åbningstider: 
Sommerhalvåret fra 1. Marts - 30. September 
Hverdage 10:00 - 18.00 Lørdage 9:00 - 15:00 

Mellem Påske og Pinse også Søn- og helligdage 9:00 -15:00 

Vinterhalvåret fra 1. Oktober - 28. Februar. 
Hverdage 10:00 - 17:00 Lørdage 10:00 - 15:00 

^/tønetteos Jgådservice 
- mest udstgr for pengene 09 altid billigst på ^^mager 

yeiefom 1257 6f06 

Aktiviteter i 
SSFi 2009 

25. jan Banko 



renovation: 
Vagtordningen: Det kniber med til
meldinger. Der sættes annonce i 
Bladet herom. 

Punkt 10. Bladet: 
Redaktøren efterlyste retningslinier 
for annoncer i Bladet mht. restau
rant Sundby Sejl. Drøftet og med
delt. 
Efterlyste også bidrag til Bladet fra 
især ungdommen. Også bidrag fra 
matchrace-stævnet ville være det 
være spændende at bringe. 
Materiale til genoptryk af SSF's hav
nefolder er afleveret til redaktøren. 
Udkast til den nye udgave leveres 

til gennemsyn inden trykning. 

Punkt 11. Eventuelt: 
Poul antydede muligheden for ud
videlse af havnen ved brug af pon-
ton'er. Kunne give op til 80 nye 
pladser. Men der er også behov for 
en dybere havn og for bredere plad
ser. 
En kran til bådløft er også på ønske
sedlen. 
SSF's forsikringer dækker ikke bi
ler, der udsættes for hærværk 
(knuste ruder). 
Et mindre honorar til bestyrelsens 
medlemmer til dækning af omkost
ninger til telefon og kontorartikler 

blev drøftet. Iværksættes fra 
01.01.2009. Udbetales i 2 rater 1/3 
og 1/9. 

Mødet slut kl. ca. 22:30 
Følgende dato er reserveret: 
mandag den 5. januar 2009 kl 1830. 

Tonny Petersen J. Thomas Jensen 
formand referent 

Fra & til medlemmer 

Hvem har påkørt 
mit bådstativ? 

' iAr" ' 7|4k 

Mit bådstativ har ved påkørsel fået 
alvorlige skader, som vist på ved
hæftede foto. Da der forestår en op
retning og udskiftning af det forre
ste rør (det bagerste kan nok rettes). 
Desværre er skadevolderen forsvun
det uden at melde sig. 
Jeg er meget interesseret i, at få at 
vide, hvem synderen er. 
Har du set eller hørt noget, er du 
meget velkommen til at kontakte 
mig på tlf. 60674057 

Med venlig hilsen 
Bjørn. Medl 865 

Tak 
for opmærksomheden og de 
smukke blomster ved Hanne 

Zastrow's begravelse. 

Hilsen Poul Zastrow (A472) og 
Claus Zastrow Nygaard (A60) 

Tak 
for deltagelse og blomster 

ved Trille's bisættelse. 
Det var overvældende. 

Tak skal i have alle sammen ! 

Niels Peter 

Sundby Sejlforening 
ønsker følgende ny medlemmer 
velkommen: 

Jacob Gorm Hansen 
Øresundsvej 138 V 2300 S. 

Søren Paarup 
Nøkkedalen 4, 2730 Herlev 

Anette Sonne Clifforth 
Rødager Alle 41, 2610 Rødovere 

£ R SV 

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 
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søger at finde billigere løsning. 

Tag på klubhus har løftet sig et sted, 
antagelig fordi en bjælke er rustet 
og har udvidet sig. Murværk repa
reres 
Der er taget kontakt til firmaet bag 
Alarm-sikring, for at forbedre de 
informationer, en udløst alarm kan 
give. Alarm-proceduren er under 
omlægning. 
Den lange plantekumme i store sal 
er utæt ved blomstervanding. Løs
ning på vej. 
Låsen på en toiletdør (Herrer) skal 
repareres, lugtgener på samme toilet 
skal fjernes. Mulige løsninger stude
res. 
Udvendige vandhane på hjørnet af 
klubhuset (SW) vil blive sløjfet, da 
der betales vandafledningsafgift af 
forbruget. 
En modtaget ølautomat er vurderet 
uegnet (strømsluger og rusten,. 
Skrottes. 
Bommen ved terrassen ønskes fjer
net, da den har vist sig farlig for 
børn. Da det er en redningsvej bør 
parkering endvidere undgået. Skilt
ningen tilpasses. 
Vinduesrammer i Pejsesalen er 
utætte. Der klages over kulde/trask. 
Drøftet. En løsning med efterisole
ring og udskiftning af gerechter blev 
igangsat. 
En stolpe i terrassens pergola skal 
udskiftes. Forslag til ny udformning 
udarbejdes af Marc. 

Herudover blev behovet for og en 
løsning på ønsket om bygning til 
Sejlerskole/Kapsejladsafdeling 
drøftet. Der er mange mulighecier 
for en billig 'container'- løsning. 
Arbejdet vil indgå i føromtalte pro
jekt 'Lokalplan for SSF's område'. 
Nuværende Klubhusreglement er 
forældet. En ny udgave har været 
drøftet på mail, men er ikke færdig. 

Også Jørgen Rindal har behandlet 
emnet. De kan måske helt undvæ
res? - og ansvaret for en ny udgave 
overgå til forpagter? 

Punkt 5. Fester og arrangementer: 
Vagn fik bekræftet, at Julefrokosten 
d. 6/12 er et 'officielt' SSF-
arrangement - derfor betaler SSF for 
musikken. 
Børnenes Juletræ er ved at blive til
rettelagt. Der afholdes det traditio
nelle 
Banko søndag d. 25. januar 2009. 
Annonce herom i Bladets januar-nr. 
Flere ideer til kommende arrange
menter blev nævnt bl.a. Eftermid
dags-Matiné en søndag. Aftales 
nærmere med forpagter. 
Standerhejsning 2009 bliver lørdag 
d. 2. maj 2009. 

Punkt 6. Sejlerskolen: 
Den storslåede gave, modtaget i 
anledning af SSF's 85-års-jubilæum 
har sat yderligere fart i arbejdet med 
anskaffelse af en 3. Spækhugger. Et 
mini-udvalg bestående af skoleche-
fen Jan, Claus Rønnow og Kent Ni
elsen er i gang. Skolechefen efterly
ste en 2009-aktivitets-kalender over 
SSF's officielle arrangementer, da 
Sejlerskolen allerede nu er igang 
med at tilrettelægge næste sæson. 
Enighed om at tage emnet op på 
næste bestyrelsesmøde (5. janu
ar'09). 
Flemming har formuleret en ide om 
fremtiden for 'Øveballen', i stedet 
for at forære den til Museum for 
Lytsejlads, kunne SSF indrette eget 
'museum' dvs. en hal, hvor den en 
gang ad åre kunne repareres, når 
den rigtige bådebygger eller en 
gruppe af medlemmer melder sig. 
Kunne placeres på haveareal, der 
frigives i forbindelse med anlæg af 
den offentlige sti. Lokalråd Øst for
søges inddraget (Foreningsprojekt). 

Punkt 7. Ungdom og joller: 
Vinter træningen på søndage har 
givet rigtig stort fremmøde - også af 
forældre, der sørger for bespisning. 
Meget vellykket arrangement. Re
daktøren anmodede om bidrag med 
billeder til Bladet. Vinterens pro
gram fremgår af Bladets december-
nr. 
Der arrangeres tur til Lalandia 20-
22. marts. Frist for foreløbig tilmel
ding er sat til 5/12. Efter anmod
ning blev et tilskud til turen på kr. 
10.000 bevilget. 

Kajakroerne er meget aktive. Etable
res som underafdeling i SSF, og in
formationer lægges på SSF's hjem
meside. Der er modtaget spænden
de forespørgsel om medvirken til 
vintertræning for bådtyper, der ikke 
indgår i SSF's flåde. Drøftes på mø
de 13. december. 
Efter en lang behandling er der nu 
skåret igennem mht. opdeling af 
Optimist-klassens sejlere, også reg
lerne for oprykning mellem klasser
ne A, B og C er endeligt fastlagt. 

Punkt 8. Kapsejlads: 
Ynglinge-sejlerne Marc, Morten og 
Kristian er startet i KDY-matchrace-
center og har deltaget i Matchrace i 
Skovshoved, som de vandt. Derfor 
er de nu inviteret til at deltage stæv
ne i Middelfarts matchrace-center. 
Efter at Marc er valgt som kapsej
ladschef, er det strømmet ind med 
forespørgsler på arrangementer. Det 
gælder både for ynglinge, Zoom8-
joller og for Luffe37. Både Mogens 
Fuglsang og Erik Nielsen fra tidlige
re kapsejladsudvalg har været på 
dommerkursus, og er blevet opdate
ret. Så meget tyder på, at der igen 
kan komme gang i kapsejladsen i 
SSF. En række mulige, fremtidige 
projekter blev skitseret. 
Punkt 9. Motorbåde, sikkerhed og 
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Referat af 

bestyrelsesmøde 
mandag den 1. december 2008 

Medlem A57 Susanne Bergman var 
ved brev indkaldt til møde med be
styrelsen, for at drøfte konsekvenser 
af anlæg af offentlig sti gennem den 
af SB lejede have på søndre plads. 
Notat fra mødet er udfærdiget og 
sendt til SB. Sagens videre forløb 
varetages af Havneudvalget. 

Punkt 1. Protokol: 
.Formanden kom fra netop afsluttet 
møde i DMU, hvor anskaffelse af 
større, hurtiggående motorbåd var 
blevet drøftet. Lokalrådet Amager 
Øst har stillet 1,0 mio kr. til rådig
hed til formålet, på vegne af lokal
områdets mange foreninger. Etable
ring af en 'Forening', der skal stå for 
erhvervelse og benyttelse er igang
sat og første udgave af bestemmel
ser herfor foreligger. 
Hensigten er at båden skal ligge i 
havnen - tæt på DMU, der står for 
den daglige drift. Båden har en dyb
gang på 0,85 m, en motor på 340 Hk, 
og en topfart på ca. 35 knob. Båden 
kan benyttes af SSF f.eks. som dom
merbåd og pressebåd mv. og indgå i 
Fartøjsberedskabet. Sagen drøftet og 
godkendt. 
Der kan gives tilsagn om plads i 
havnen til båden, idet ikke-
benyttede juniorpladser indgår, så 
der ikke fragår pladser til medlem
merne. 

Punkt 2. Beretning: 
Formanden har rykket kommunen 
for nyt vedr. Lejekontrakt. 
Formand + næstformand har aftalt 
møde med forpagteren d. 3/12'08 
for drøftelse af fælles interesser. Det 
har f.eks. vist sig at køkkenets el-
komfurer har et uforholdsmæssigt 
stort elforbrug. 
Situationen omkring kassererjobbet 
drøftet bl.a. med baggrund i en af 
J ø r g e n  R i n d a l  u d a r b e j d e t  
'Jobbeskrivelse'. Det overvejes om 

nuværende system AC Olympus 
kan opgraderes, eller om det skal 
suppleres eller erstattes med en me
re tidssvarende løsning. Markedet 
for mulige løsninger er blevet un
dersøgt. Arbejdet fortsætter med 
næstformanden som ankermand. 

Punkt 3. Havn og Plads: 
Affaldshåndteringen blev atter 
bragt på bane. En 'projektgruppe' 
bestående af Flemming, Kim P og 
Fritz vil med havnesjak og plads
mand sætte sig sammen og løse op
gaven. En anden 'projektgruppe' 
blev etableret med henblik på udar
bejdelse af en 'Lokalplan for SSF's 
område'. Medlemmer: Flemming, 
Jan, Martin og med Svend Erik Sok
kelund [SOK] som sekretær. Der 
ønskes yderligere deltagelse fra 
(gerne yngre) medlemmer. Derfor 
udformes en 'annonce' i Bladet her
om af SOK. 
Det blev oplyst, at H/F Amager 
Strand, naboen mod nord, har fore
taget prisværdig oprydning. Kvas 
og affald er blevet fjernet. Kim P vil 
hente skelkort på Ottilia vej. Noget 
tyder i øvrigt på, at området netop 
er blevet opmålt af kommunen. Det 
har sikkert sammenhæng med den 
kommende lejekontrakt og delingen 
med DMU. 
Der er modtaget brev fra advokat 
vedr. dødsbo, hvor en jolle er invol
veret. Er besvaret. 
Havneudvalget har taget kontakt til 
foreløbig 9 bådejere, der står med et 
'bådprojekt', der tilsyneladende er 
gået i stå. Over 3 torsdage bliver de 
indkaldt og præsenteret for ny 
'Aftale' , der skal bringe en afslut
ning på projekterne. Arbejdet fort
sætter efter nytår 08/09.1 alt forven
tes ca. 25 medlemmer inddraget/ 
indkaldt. 
Et delmål er at få ryddet kraftig op, 
nu hvor området åbnes for offentlig

heden. Vilkårene i aftalen er blevet 
strammet, og det vil fremover ikke 
være muligt uden Havneudvalgets 
viden/accept at afhænde 'projektet' 
til andet medlem. 
Også de 7 medlemmer, der er lejere 
af en have (mod sydskellet) er ble
vet kontaktet for at medvirke til en 
forskønnelse af området, hvor den 
nye offentlige sti bliver ført ind. 
Der er indkommet flere tilbud på 2 x 
4 bøjer til sejlrenden. Drøftet. Et til
bud blev godkendt. Det er under
søgt, hvorledes vi skal forholde os i 
forhold til Farvandsvæsenet, det er 
tilstrækkeligt med en underretning. 
Sker der ændringer bør også f.eks. 
Komma's Havnelods underrettet. 
SOK påtog sig den opgave. 
Det blev drøftet, hvorledes havne
penge fra gæstesejlere kan opkræ
ves i kommende sæson. Mange ide
er luftet. En kvinde vil være vel
kommen. Måske kunne et par med
lemmer deles om opgaven. Person
lig optræden prioriteres højt, men 
alternativer kunne være 1) en auto
mat (dvs selvbetjening) med over
vågning, 2) en Kuvertløsning + 
brevkasse, eller 3) restaurant Sund
by Sejl kunne indgå. Der vil blive 
udformet en 'annonce' i Bladet med 
opfordring. 
Alle former for 'selv-registrering' 
kræver tydelig angivelse af numre 
på havnepladserne. Der er for man
ge, der 'ligger på plads 280' og lig
nende (bredden på pladsen). 
Der er modtaget tilbud på nyt Tråd
løst netværk i havnen. Drøftet. Det 
eksisterende netværk vil formentlig 
kunne forbedres betydeligt ved at 
anbringe antennen mere hensigts
mæssigt. Undersøges nærmere. 

Punkt 4. Klubhus: 
Fritz gennemgik en række punkter: 
Tæppet i Pejsesalen skal renses og 
imprægneres. Tilbud indhentet. For-
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Ungdomsafdelingen 

Aktiviteter i ungdomsafdelingen 

Vinterteori: 
hver mandag fra den 23. februar 
Her gennemgår vi bl.a. vigeregler, kapsejladsregler og binder knob m.m. 

Søndagstræning: 
hver Søndag fra den 1. marts 
Ligesom om sommeren, men mest for de øvede, men alle med egen tørdragt er velkommen. 

Fredag til lørdag den 20.-22. marts 
Lalandia tur for ungdomsafdelingen 

Med sne på dækket... 

Aktiviteter i kajakafdelingen 

Om at sejle vintersejlads om søndagen 

Fra Mikkel: 
jeg hedder Mikkel Sonne Clifforth, og jeg er 9 år gammel, jeg startede i som
mersæsonen 2008 med at sejle. 
Det er rigtigt sjovt og sejle om vinteren, vi sejler Kapsejlads nogle gange og 
jeg fryser aldrig, men det gør de andre nogle gange, jeg sejlede fra en zoom8 jolle i en optimistjolle der hedder Egon. jeg tror 
det er den ældste optimistjolle i juniorafdelingen og det eneste sejl uden vindue, men den sejler godt alligevel. 

Fra Mads Wedel: 
Jeg syntes det er sjovt at sejle om søndagen, fordi jeg kan lide at sejle og jeg 
vil hellere bruge min fritid på at sejle, end at sidde derhjemme. 

Fra Mads Kofod: 
3 linjer om at sejle vintersejlads om søndagen: 
Det er sjovt at sejle 
Det er sjovt at sejle 
Det er sjovt at sejle 

Kontakt person i Kajak-afdelingen: 
Tobias - kano.og.kajak.i.ssf@gmail.com 

Kajakmøde kl. 17-?: 
den 27. januar 
den 24. februar 
den 3. marts 
arbejdsdag den 28. marts kl. 10-? Hvor alle er meget velkommen 
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Vinduer - døre - foldedøre 
Kvalitet fra 

VELFAC& KPK 
DE LUXE - PELLA 

også opmaling & montering 

Tømrer & Snedker Flemming Wulff ApS 
Tømmerupvej 174, 2791 Dragør 

Tlf. 32940051 
Info@flemmingwulff.dk 
www.flemmingwulff.dk 
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Havneudvalget meddeler I 
Havneudvalget har medio november'08 iværksat en kampagne, der har til formål at 
få styr på de mange 'projekt-både' på pladsen. Også både, der ikke foreligger aftaler 
om, men som ser forladte ud, eller hvor båden er omgivet af et syndigt rod, vil indgå 
i udvalgets arbejde. 

Hensigten er dels at få afklaret, om bådene kan forventes klargjort og bragt i sødygtig 
stand, dels at få foretaget den nødvendige oprydning, hvor det skønnes nødvendigt. 
Viser det sig, at et projekt er opgivet, eller båden på anden måde må siges at være 
forladt, vil det indgå i kampagnen, at få sikret en bortskaffelse. 

Den 21. november er der sendt indkaldelser ud til de første 9 bådejere med krav om 
at give møde, som anført i brevet. De vil inden jul blive afkrævet en status på arbej
det, og samtidig skal de fremlægge en handlingsplan for det videre forløb. 
Kan de indkaldte bådejere overbevise havneudvalget om, at båden inden for rimelig 
tid vil blive færdiggjort til søsætning, vil en ny aftale herom blive oprettet, og den så
ledes accepterede handlingsplan udgøre et vigtigt bilag til den indgåede 'kontrakt'. 
Der vil løbende blive fulgt op på indgåede kontrakter. 

Efter Nytår 2008/09 fortsættes kampagnen, og ejere af både, der ikke har været søsat 
inden for de seneste par år, må forvente at blive kontaktet. Det vil derfor være fornuf
tigt allerede nu at for berede sig herpå. 
Står du over for at igangsætte et større arbejde på din båd, opfordres du til at oplyse 
havneudvalget herom, og på den måde 'spille med åbne kort'. 

SSF har fået en række nye medlemmer, der håber på en vinterplads til båden. Plads
manden har derfor måttet oprette en venteliste, da der ikke umiddelbart har kunnet 
anvises plads til alle. Havneudvalget vil nu overveje, hvorledes en procedure for til
deling af plads til vinterliggere, kan udformes. Mere herom følger. 

Havneudvalget meddeler II 
I masteskuret er der behov for kraftig oprydning! 
Det kniber med pladsen, bla. fordi en del master og bomme ikke har været ude af 
skuret i flere år. 

ALLE master og alle rundholter (bomme / spilerbomme) skal være tydeligt mærket 
med ejers navn og medlemsnummer, jvf. vedtægternes Ordensreglement §5, side 15. 

Havneudvalget vil i januar 2009 foranstalte en kritisk gennemgang af alt grej i maste
skuret, sørg derfor for at mærke dit inden Nytår 



SKURUDDELING 
december 2008 

Nedenstående liste viser hvilke skure der er uddelt pr. 1. december siden sidste skurtildeling. 

Da tildelingen indebærer nogen omrokeringer og ombygning, kan det vare lidt tid før skuret kan overtages. 

Tildeling af et skur er først endelig, når du betalt for skuret. 
Et enkeltskur koster 1500 kr., og et dobbeltskur 3000 Kr. 

Følgende medlemmer har fået tildelt skur: 

Medlemsnr. Navn Indmeldt Skurnr. 
1 Martin Bregnhøi 01-02-2001 112-113 
251 Peter Wiegand-Hansen 26-03-1987 221-222 
336 Magnus Platz 17-06-2004 389 
467 Betina Kjerulf-Jensen 02-12-2004 82 
522 Flemmeng Max Hansen 18-09-1997 321 
532 Leif Guldbech 21-10-1955 190 
669 Mickael Hvied 12-08-2004 260 
729 Tore Tveit 21-09-2000 404 
761 Per Berentsen 28-05-1970 11 
781 Flemming Ib Manniche 09-08-2004 334 
1026 Poul Erik Damm 19-09-2002 349 
1053 Carsten Steno 12-12-2002 73 

Havneudvalget 

Ansøgning om havneplads 2009 
$****' i Sundby Sejlforening 

For at få Havneplads i SSF er jeg bekendt med, at jeg skal have minimum 
"duelighedsbevis for lystsejlere" 

Skal være havneudvalget i hænde senest den 1. marts 

Medlemsnr. Indmeldt Bådnavn 

Navn Bådtype 

Adresse Bredde 

Postnr. Telefon Længde 

(Skriv venligst med blokbogstaver) Dybgang 

Bytteplads fra nuværende plads nr. til Nordre/søndre bassin Nordre/Ydre/Søndre Mole 
Det ikke ønskede overstreges 

Dato Underskrift 
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Det sker i januar 

GULE ÆRTER 

Lørdag den 10. januar kl. 17.00-20.30 

Vi servere god gammeldavs Gule ærter med flæsk, pølse, grisehaler, rødbeder, rugbrød og sennep inkl. 1 snaps 

Pris kr. 99,-

Husk at bestille bord i god tid 

KLUB PLUS 30 FEST - KOM GL At) 

Fredag d. 30. januar kl. 18.00 (Film vises kl. 19.30) 

Vi viser den gode gamle film "Sømænd i knibe" og serverer en skøn Skipperlabskovs. 

Pris for menu og film kr. 99,-

Husk at bestille bord i god tid 

Lørdag den 17. januar kl. 17.00 - 21.00 spisning kl. 

Menu: 

i avocado med rejer 

Stegt kylling med hasselbagte kartofler, agurkesalat, franske kartofler og hvidløgsfliite 

Chokolademousse 

Kr. 189,- erne... 

21.00 starter vi op med musik og dans 

Gratis indgang inden kl. 21.00 

BANKOSPIL 

Søndag den 25. januar kl. 14.00 

Gratis adgang for alle. 

Der vil være 8 gennemgående spil puls 3 ekstra spil med flotte præmier. 

Alle plader koster kun kr. 10,-

Inden bankospillet er der mulighed for at booke bord til vores banko-frokost som vil være 

Menu fra kl. 11.00 - 16.00 

Flæskesteg med det hele k ^ 

"Gamle Ole" med fedt, sky, løg cg rom 

Pris: og der er banko på "gamle Ole" kr. 90,-
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