b>

t

MEDLEMSBLAD FOR SIJNDRY SEJL-FORENING
Nr. 1

MAJ

1942

og Adressen er: Sv. Aa. Rasmussen, Lybæk*
gade 31, St. Indlæggene, som vi ønsker rigtig
mange af, skal helst være skrevet med Blæk.
Hermed skulde Præsentationen af »S. S. F«
være færdig og Læserne kan gaa i Gang med
Hermed har vi Fornøjelsen at holde vort vore mange og forhaabentlig altid gode Ar*
Red.
nye Blad over Daaben. Vi appellerer derfor tikler.
til alle »Fadderne« om straks fra Begyndelsen
at paatage sig det Ansvar, som en saadan
Handling nu en Gang medfører. — Vær god
imod Barnet i dets Opvækst. Hjælp det —
vær overbærende for Smaafejl, og vi lover
Dem mange hyggelige Timer sammen med
vort nye Blad »S S F«
Da det nu er en Kendsgerning, at Sundby
Vort Haab er, at dette Blad skal give vor Sejl*Forening har faaet sit eget Blad, skal det
gamle Forening et Samlingsmærke, og en være mig en stor Glæde at byde det Velkom*
haardt tiltrængt Opblussen af Interessen for
Foreningslivet.
Vi indbyder alle til at fremkomme med
deres Synspunkter i Bladets Spalter; thi først
da er vort Maal naaet, et levende aktuelt Or*
gan, hvor Medlemmerne, selvfølgelig under
sømmelige Former, sætter Mening op mod
Mening. — Ogsaa for dem, som har noget at
lære andre, er her Forum. — Paa dette Punkt
behøves sikkert ingen Opfordring; thi endnu
har ingen mødt Sejlsportsmanden uden
Fiduser.
Meddelelser fra Bestyrelsen vil her jævnlig
fremkomme og ikke som tidligere, hvor kun
to aarlige Generalforsamlinger gav os Lejlig*
hed til at mødes med dennes Beslutninger.
Endelig skulde det ogsaa nu være lettere
at samle Foreningens Medlemmer til en lille
Festlighed, modsat tidligere, hvor der først men. Jeg vil haabe, det bliver til Gavn og
skulde udskrives 600 Breve og hvad hermed Glæde for alle Sejlsportkammeraterne, og at
følger. Om alt hvad der foregaar udenfor vi derigennem faar Indsigt i alt vedrørende
Foreningen af Interesse for Sejlsporten, vil Sejlsport m. m.
En særlig Tak til d'Herrer Rasmussen og
vi selvfølgelig ogsaa her igennem holde vore
Medlemmer underrettet. Programmer, Anmel* Nielsen, som saa velvilligt har stillet deres
delser og Resultater fra Kapsejladser. Inter* Tid og Dygtighed til Raadighed for Bladets
view med Sejlsportsfolk indenfor alle Klas# Redaktion.
Sundby Sejl*Forening har siden den starte*
ser, nyt om Motorer o. m. a.
Lidt om Bladets Rammer til Oplysning for de i 1923 stadig haft Fremgang, men har dog
ogsaa stadig haft Vanskeligheder at overvinde.
vore Læsere:
»S S F« udkommer een Gang maanedlig, Først manglede der Vand, saa Indsejlingsren*
og tilsendes med Posten omkring den 10. i de, senere Havn, og sidst Plads paa Land.
Maaneden. Redaktionen bestaar af: Viggo Alt dette er nu overvundet. I to Somre har
Nielsen, Artillerivej 42, og Svend Aa. Ras* vi manglet Sejltilladelse, og nu hvor vi staar
mussen, Lybækgade 31. Alle Indlæg, som paa Tærskelen til den tredie Sommer, er vi
ønskes optaget i »S S F«, maa være Redak* meget spændte paa Resultatet af den Ansøg*
tionen i Hænde senest den 1. i Maaneden, ning, der er indsendt om Sejltilladelse.

S. S. F.

1. Aarg.

Der er ogsaa ført mundtlig Forhandling
desangaaende, og Myndighederne har lovet
saa vidt det staar i deres Magt at give os en
Plads ud for Havnen, hvor vi saa kunde sejle.
Et godt Resultat skal være mit højeste
Ønske i vort nye Blads første Udgave.
Med Sejler Hilsen
H. L. Henriksen.

Et Velkommen

Saa sejler vi - !

til S. S. F.s Medlemsblad.

Lige inden Bladet gik i Trykken modtog vi
den glædelige Nyhed, at der var givet Sejl*
tilladelse til Dragør Sejlklub, Kastrup Sejl*
klub og Sundby Sejl*Forening.
Tilladelsen gælder hver Søgnedag, der lig*
ger foran en Helligdag, fra Kl. 2 til en Time
før Solnedgang, naar Helligdagen eller Hel*
ligdagene slutter, fra Klubben — nordpaa
gennem Lynetteløbet.
Det Andragende om Sejlads som Klubben
har ansøgt om, er der endnu ikke svaret paa,
saa vi kan jo haabe paa en ekstra Udvidelse
af Tilladelsen, naar Svaret foreligger.
Red.

AF MATERIALER TIL
»KLUBBENS HISTORIE«

Redaktionen af »S. S. F.« har i den nær*
meste Fremtid paatænkt at begynde at for*
tælle Medlemmerne lidt om Havnens Historie
og Tilbliven. Og for at kunne gøre dette saa
fyldestgørende som muligt, maa vi bede alle
Medlemmer, der har Materiale liggende, som
har Tilknytning til Klubbens Historie at
laane os dette en Tid. — Alt kan have Inter*
esse, saasom Amatørfotografier, de første
Kapsejladser, Langture og Fællesture, de før*
ste Uddybninger af den gamle Havn o. lign.
Og skulde nogle Medlemmer have gamle
Meddelelser og Programmer liggende vil og*
saa disse have vores Interesse, da de sammen
med Forhandlingsprotokollen har deres egen
lille Historie at fortælle. Gamle Sange fra
Fester og Standerhejsninger maa ligeledes
graves frem fra Kommodeskuffen, saa de ny*
ere Medlemmer kan faa et Indblik i den
Aand, der har hersket i Klubbens yngre
Dage.
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Maa jeg under »Ordet frit« have Lov til
at komme med en lille Kritik af Samarbejdet
mellem Bestyrelsen og Pladsmanden.
Vi, — det vil sige de Medlemmer, der har
deres Baade liggende paa den søndre Mole
i den nye Havn, yderst ude, har gentagne
Gange forespurgt forskellige Bestyrelsesmed*
lemmer og Formanden, om ikke det var mu«
ligt, der kunde laves en Slags Sluseport
eller Lem i den Krog af Havnen, der ligger
ved Sundby Kajak Klub.
Denne Krog er nemlig saa godt som hele
Sommeren fyldt med Tang, et helt lille Sar?
gossasRige fyldt med al Slags Uhumskheder,
lige fra letflydende, smaa ildelugtende Ejens
dommeligheder til Fiskekasser, Planker og
lignende. Dette Hjørne eller Slamhul har vi
især i de sidste Par Aar været meget generet
af, da Baadene har ligget stille, og der ingen
rigtig Cirkulation har været i Vandet. Det
har været noget af en Prøvelse, naar Efter«
middagskaffen eller Aftensmaden skulde
overstaas, for en Nydelse af Maden kunde
der ikke være tale om.
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i Sejladsen, saafremt de ikke møder frem med
et Eksamensbevis fra Navigationsundervisnin«
illM- FLAGMASTEN gen. Prisen for Undervisningen er sat til 5
Kr. Samtidig gøres opmærksom paa, at 2det
Paa vor sidste Generalforsamling ønskede
Holds Elever selvfølgelig skail være med til
flere Medlemmer Regnskabet for den nye
at klargøre Øvelsesbaaden til Sejlads.
Flagmast nærmere belyst, men da Kassereren
ikke havde et specificeret Regnskab over
denne, henviste han til det Udvalg, der havde
haft med Flagmasten at gøre. Men da dette
Udvalg ikke havde et Regnskab ved Haan«
den, maatte man slaa sig til Taals- med en
eventuel senere Forklaring paa, hvorfor Mas VVWVVVMMVVimMWWWmWVVVm
sten var blevet saa — for mange af Medlem*
Paa Dansk Sejlerdags Aarsmøde den 24.
merne uforstaaelig — dyr. Det synes saa
Januar blev følgende Kapsejladsdage fastlagt:
rimelig, at Medlemmerne kunde fordre at se
et Regnskab paa denne Flagmast, da de jo
24. Maj:
alle har været med at give et Tilskud til den.
Sejlerstævne ved Fejø, arrangeret af
Redaktionen har derfor efter Generalfors
Sejlkubberne i Nakskov, Næstved, Ny«
samlingen henvendt sig til det omtalte Udvalg
købing F. og Vordingborg.
og bedt dem stille Regnskabet op, saa det
7. Juni:
kunde komme i Bladet og alle Medlemmerne
Roskilde Sejlklub.
faa dette at se. Dette fik vi i første Omgang
14. Juni:
Lovning paa, men da Regnskabet stadig ud*
Fælleskapsejlads ved Skovshoved.
blev, maatte vi paany forespørge, om det ikke
Sejlklubben »Neptun«, Vejle.
var Meningen vi skulde have Regnskabet, saa
21. Juni:
det kunde komme med i det først udkommen«
Sejlklubben »Bugten«, Aarhus,
de Nummer af Bladet, fik vi det noget mærs
Svendborg Sund Sejlklub.
kelige Svar, at Udvalget ikke synes det skuls
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de belyses nærmere, for naar man rodede for
meget i en vis Ting, saa lugtede den.

Vi ved ikke om Medlemmerne er tilfreds
med den Forklaring, Redaktionen er det imids
lertid ikke. Efter et saadant Svar maa man
ikke alene bede om, men fordre klar
Besked paa, hvad dette »lille« Beløb er brugt
Baadene bliver jo heller ikke ligefrem til, ikke alene for de Medlemmer, som har lagt
kønnere af at ligge i dette Slambad, og da der et virkeligt Stykke Arbejde i Masten, men
nu ikke er til at opdrive Maling mere, maa ogsaa for Klubbens øvrige Medlemmer.
man jo spare lidt paa de ImisAfvaskninger,
— Altsaa frem af Rottehullet med Regnska«
der eller var det faste Søndagsarbejde. Imi'en bet, saa det kan præsenteres for Medlemmers
tager nemlig lidt haardt paa Malingen. — ne i næste Nummer af Bladet.
Red.
Og ligeledes med Hensyn til de daglige
Svømmeture i Havnen, som vi i de sidste
Par Aar har maattet dyrke — paa Trods af
Forbud — nærmest for at faa Tiden til at
gaa, har vi maattet udsætte os for lidt af
Paa nuværende Tidspunkt hvor dette skris
hvert, naar vi kolliderede med baade det
ves kan det endnu ikke siges, om vi faar
ene og det andet.
Med Hensyn til den eventuelle Sluseklap, Øvelsesbaaden ud at sejle med Eleverne. Og
saa lovede Formanden os i 1941, at den nok som Følge heraf kan det jo ikke nytte at
skulde blive lavet, han havde givet Besked tegne nye Elever, før det hele er klaret af.
til Pladsmanden om at lave den, og denne Men det kunde maaske være paa sin Plads
vilde begynde paa den, saa snart han kom at gøre de eventuelle nye Elever opmærksom
tilbage fra sin Ferie. Men da vi nogen Tid paa nogle Forandringer i »Regulativet for
efter talte med Pladsmanden om det, sagde Eleverne«. Da man inden for Bestyrelsen har
han, at han havde ingen Besked faaet desans ønsket, at Eleverne, naar de modtager Eksas
gaaende, men at han selvfølgelig nok skulde mensbeviset, er fuldtud kvalificerede Sejlere,
har man vedtaget, at Eleverne i Vinteren mels
lave det, naar han fik Besked herpaa.
lem to Sejlsæsoner deltager i Navigations«
Der er noget der halter her, men nu kan undervisningen under vor udmærkede Lærer
de forskellige, der skal have med Sagen at Hr. Bendtsens Ledelse. Bestyrelsen har ved
gøre maaske faa talt ud sammen, saa det sna* Henvendelse til Hr. Bendtsen faaet Tilsagn
rest kan blive ordnet.
om, at han endnu en Aarrække vil være Læs
rer af Navigationskursus'et. Dette vil altsaa
Med Tak for Optagelsen
»Tampen«. sige, at ingen 2det Holds Elever kan deltage

Øvelsessejladsen -

28. Juni:
Kolding Sejlklub.
Yachtklubben »Furesøen«.
4.-5. Juli:
Jysk Sejlunion i Horsens.
(Byen har 500 Aars Jubilæum).
5. Juli:
Nyborg Sejlklub.
Næstved Sejlklub.
Sejlerstævne ved Lynæs, arrangeret af
Sejlklubberne i Frederikssund, Holbæk
og Roskilde.
12. Juli:
Korsør Sejlklub.
Svendborg Sund Sejlklub.
26. Juli:
Helsingør Amatørsejlklub ved Sletten.
Sejlforeningen »Vikingen«, Nykøb. F.
1.—2. August:
Aarhus Sejlklub.
9. August:
Fælleskapsejlads ved Skovshoved.
Odense Sejlklub.
Næstved Sejlklub.
Svendborg Sund Sejlklub.
16. August:
Holbæk Sejlklub.
Nakskov Sejlklub.
23. August:
Fælles Distancesejlads i Øresund.
Svendborg Amatørsejlklub.
30. August:
Drage Hold Sejlads og Spidsgatter
Hold Sejlads ved København.
6. September:
Fælleskapsejlads ved Skovshoved.
Roskilde Sejlklub.
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Lovrevision Ved en Gennemlæsning af Foreningens
Love (reviderede 1937 og med vedtagne Til*
føjelser af April 1940) har jeg bemærket ens
kelte Trykfejl, sprogligt uheldige Udtryk,
Uklarheder m. m., ligesom jeg er af den Op?
fattelse, at enkelte rene Lovændringer er paa«
krævede.
Jeg har derfor opstillet et Forslag til en ny
Lovrevision, som vil blive tilsendt Bestyrelsen
til Forelæggelse ved den kommende General«
forsamling i Efteraaret, og for ikke at spilde
mere af Generalforsamlingens Tid end højst
nødvendigt, har jeg fundet det rigtigst, at
Medlemmerne fik Forslaget til Gennemsyn i
Forvejen, saaledes at de er orienterede og
har deres Indvendinger og eventuelle Mods
forslag rede.
For at opnaa dette har jeg henvendt mig til
Bladets Redaktion, der velvilligt har lovet at
give Plads i Spalterne for mit Forslag, og i de
følgende Numre vil de forskellige Paragraffer
da fremkomme i den foreslaaede ændrede
Form og vedføjet mine Kommentarer, saa«
ledes at enhver har Lejlighed til at gøre sig
bekendt dermed.
Jeg henstiller derfor til samtlige Medlem?
mer at sammenligne Forslaget med de nu«
gældende Love og i god Tid notere sig deres
eventuelle Bemærkninger dertil, saaledes at
Behandlingen af Forslaget ikke skal tage for
megen Tid.
272.

om CHANCERNE
flac Jfhtc^Luidå^efladi.
Motormanden gaar rundt og grunder over,
hvornaar den Tid kommer igen, da han kan
starte sin kære Ven og atter stævne ud paa
Bøgen blaa. — Nu ved han meget godt, at
hans Tid ikke kommer, lige saa snart Krigen
er forbi. Tingene skal jo komme i Lave først.
Men Mand og Mand imellem drøftes tidt
denne Sag.
Spørgsmaalet er altid, hvor hurtig efter
Krigen vil det ske?
Da Motorbaadssejlads er saa nær beslæg«
tet med Automobilkørsel, har vi ment, at det
havde Interesse at læse et Referat af et Møde
i Ingeniørforeningens Automobilsektion, hvor
Direktør, Civilingeniør Fr. Wittig i et Fore«
drag om »Motorkørslens Fremtidsperspektiv
ver« blandt andet udtaler:
Med Hensyn til Tiden efter Krigen udtalte
Foredragsholderen som sin Formening, at de
krigsførende Lande havde lært saa meget af
den forrige Verdenskrig, at der ikke alene
forelaa Mobiliseringsplaner for baade Hære
og Industrien, men at der ogsaa allerede fore«
ligger Demobiliseringsplaner for Overgangen
til Fredsøkonomi. Motorindustrien har efter«

haanden faaet en saadan Betydning, at den
anses som en Nøgleindustri, og det maa der«
for forudses, at Automobilfabrikerne i de
store Lande efter Krigen saa hurtigt som
muligt atter søges indstillet paa en Fabrika«
tion af Automobiler for civile Formaal. Det
kan ligeledes forudses, at de forskellige Lan«
de af al Magt vil støtte en saadan Udvikling
og derfor være interesseret i at hjælpe Auto«
mobilindustrien til at skabe de nye Markeder,
som dens nu stærkt forøgede Kapacitet kræ«
ver.
Før Krigen var Danmark i Forhold til Ind«
byggerantallet et af de bedste Markeder for
Motorbranchen, og det maa forudses, at Dan«
mark ogsaa efter denne Krig vil oparbejde
en saadan Købeevne, at Landet fortsat vil
være et Marked af Betydning for Automobil«
branchen. Da vort Land imidlertid ikke vil
kunne blive noget Afsætningsmarked for Au«
tomobilindustrien, med mindre vi har Brænd«
stoffer at køre med, vil der foreligge et stærkt
Incitament for de store, automobilproduce«
rende Lande til at hjælpe med til at faa Olie«
indførslen i Gang igen, saa hurtigt som Ton«
nageproblemet overhovedet tillader det. Selv
om der saaledes synes at være Mulighed for
paa et temmeligt tidligt Tidspunkt efter Kri«
gens Afslutning at faa en Del af Motorkors«
len i Gang igen, maa man regne med, at Dan«
marks økonomiske Forhold vil bevirke, at
vor Motorpark efterhaanden vil skifte Ka«
rakter.
For Lastvognenes Vedkommende vil man
antagelig opleve, at Dieselmotoren vinder
Terræn paa Bekostning af Benzinmotoren,
idet en saadan Overgang vil betyde en Del
Tonnagebesparelse og, med Førkrigens Pri«
ser, ogsaa nogen Valutabesparelse. Efter Fo«
redragsholderens Mening vilde Gasgenera«
torerne derimod næppe i større Udstrækning
holde sig udover den første Periode efter
Krigen, med mindre de enten ved Statsind«
greb blev gennemtvunget for bestemte Kate«
gorier af Motorkøretøjer, eller der blev en
saadan Spændvidde mellem Udgifterne ved
Benzindrift og Generatordrift, at den sidste
blev særlig tillokkende i økonomisk Hense«
ende. En væsentlig Forbedring af Generato«
rens Teknik kunde dog ændre dette Forhold.
For Personvognenes Vedkommende maa man
regne med, at dens Tendens til lettere og
mindre benzinforbrugende Vogne, som alle«
rede havde vist sig før Krigens Udbrud, vil
fortsætte.
Ligeledes redegjorde Direktør Wittig for
de Forsøg, som er gjort for at forbedre Ben«
zinøkonomien, f. Eks. ved at afskaffe Karbu*
ratorerne og i Stedet for foretage en direkte
Benzinindsprøjtning i Motorcylindrene. End«
videre har man navnlig for Lastmotorkøre«
tøjernes Vedkommende forsøgt en mere ra«
tionel Udnyttelse af Drivstofferne ved at er«
statte den sædvanlige Gearkasse med trinvis
Udveksling med hydrauliske Gearkasser, som
tillader en kontinuerlig Variation af Udveks«

lingsforholdet, saaledes at det bliver muligt
ved alle Stignings* og Belastningsforhold at
lade Motoren løbe med et Omdrejningstal,
som giver en rimelig Drivstof økonomi.
Civilingeniør Ahlmann«01sen gjorde op«
mærksom paa, at der foruden Forsøgene med
direkte Indsprøjtning af Benzin i Motorcy«
lindrene ogsaa har været foretaget Forsøg
med Ombygning af ældre Karburatormoto«
rer til Indsprøjtningsmotorer ved, at der i
Indsugningsforgreningsrøret anbringes Sprøj«
tedyser, som retter Benzinstraalen direkte
mod Indsugningsventilen.
Dette er jo interessante Udtalelser af Fag«
folk om Spørgsmaal, som ogsaa har en nær
Tilknytning til Motoren i vor Baad.

Foraarsgeneralforsamlingen
afholdt i MlaAmcuvuUfyaAz
den. 21. Ai/iut 194-2.
Formanden aabnede og bød Velkommen.
Lund blev valgt til Dirigent. Sekretæren J.
C. Petersen oplæste Forhandlingsprotokollen,
som godkendtes. Derefter tog Formanden
Ordet til Beretningen. Af denne fremgik, at
Foreningen nu er gældfri, baade Amagerbank
Laanet og Gælden til Hammers Trælast var
nu fuldt afbetalt, han udtalte sit Haab, at
S. S. F. maatte kunne holde sig fri for Gæld
i Fremtiden. Omtalte derefter Regnskabet samt
Sagen vedr. Skibstømrer Larsen. Endvidere
omtalte han to Medlemmer, som havde faaet
Bøder af Politiet, Foreningen havde dog ført
disse Sager frem til Domstolene, og for den
enes Vedkommende opnaaet fuld Frihed; det
andet Medlem havde ikke givet Møde, og
Foreningen havde opgivet denne Sag. Det
blev henstillet til Medlemmerne, at Paataler
af Politiet straks anmeldes til Bestyrelsen. —
Dansk Sejlerdags Aarsmøde, Revuen, Leje«
maalet med Baadebygger Rasmussen omtaltes,
samt det i Vinterhalvaaret afholdte Naviga«
tionskursus, Formanden benyttede herved
Lejligheden og rettede en Tak til Styrmand
Bentsen for hans dygtige Ledelse og gode
Resultater, idet han dog beklagede det store
Frafald af Deltagere ved Sæsonens Slutning.
Det oplystes, at fire af Deltagerne havde ta«
get Kystskippereksamen paa Navigationssko#
len, og 6 Medlemmer havde bestaaet For«
eningens Navigationsprøve.
Nu kom Formanden ind paa det af Besty«
reisen paatænkte Forslag om Udgivelse af
nærværende Blad.
Efter Beretningen fandt en livlig Debat
Sted. Finne beklagede, at Politiet tog alle
hans Aarer, men det oplystes, at han havde
glemt at aflaase dem, og det maa man ikke.
Dirigenten, Lund, tog nu Ordet selv, han
ønskede at vide om Bestyrelsen havde forsøgt
Lejenedsættelse hos Kommunen. Herpaa sva«
rede Formanden, at en mundtlig Henvendel«
se hos Kommunen ang. dette Spørgsmaal
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havde resulteret i et Afslag. Næste Taler,
Hou, ønskede en nærmere Redegørelse af
disse Forhandlinger. Efter at Formanden hav#
de svaret paa forskellige Spørgsmaal og lovet
en fornyet Anstrengelse for at opnaa et for#
delagtig Arrangement for S. S. F. i Lejemaalet
til Kommunen, godkendtes Formandens Be#
retning enstemmigt.
Punkt 3 paa Dagsordenen var Regnskabet.
Kassereren belyste i en nærmere Redegørelse
dettes Opstilling. Flere Talere fandt Udgiften
til Havehegnet og Flagmasten alt for høje.
Da Haveejerne jo selv havde betalt Hegnets
Flytning og Flagmasten var rejst ved gratis
Arbejde af Medlemmerne.
Kassereren oplyste, at Materialerne i Dag
er dyre (noget helt nyt), ca. 800 Kr. er med#
gaaet til Materialer, 66 Kr. til en ny Stander
og Indvielsesfest 150 Kr. Ang. Hegnet oplyste
Kassereren, at Indbetalingen for Hegnet først
er paa 1942 Regnskabet, medens Udgiften til
Hegnet jo laa i 1941. Olsen ankede over Mis#
forholdet mellem nye Medlemmer og Salget
af Emblemer og Nøgler, som man jo er for#
pligtiget at købe. B. Jensen fandt, at Besty#
reisen og ikke Kassereren skulde svare paa
de rejste Spørgsmaal. S. Nielsen ønskede at
høre mere om de store Restancer. Rejste der#
efter en haard Kritik af Marketenderiets Regn#
skab og Bestyrer Bergmark. Henviste til Om#
sætningen og Gevinsten bare 6 pCt., dette
var efter hans Formening alt for lidt, man
burde anskaffe et Kasseapparat, som efter
hans Mening hurtig vilde betale sig. Schmidt
omtalte Festregnskaberne som burde have et
Overskud i Stedet for Underskud, han mente,
at Bestyrelsen burde have mere Haand i
Hanke med denne Sag. Dirigenten kritiserede,
at der ved Arbejdet paa Flagmasten var be#
talt med Kaffe og 01. Han mente, Foreningen
var for stor til, at enkelte Medlemmer trak
hele Læsset, saa hellere betale, han mente for#
øvrigt ikke, at Masten var for dyr.
Marketenderiets Bogholder gav en længere
Redegørelse af Grundene til den svigtende
Nettofortjeneste. Carlo Henriksen forsvarede
Bergmark og meddelte, at det ny Udvalg
havde indført en Ordning, som allerede den
første Maaned havde vist et godt Resultat.
Thøgersen anbefalede, at Efteraarsgeneral#
forsamlingen valgte 2 kritiske Revisorer. —
Bergmark redegjorde for forskellige Forhold,
som kunde skyldes det mindre Overskud.
Den rejste Kritik imod ham personlig, havde
været pinlig for ham, idet han sig bevidst kun
havde handlet hvad Ret var. Ole Petersen
mente, at den medvirkende Aarsag til det
magre Marketenderiudbytte var de høje Pri#
ser. Rasmussen forsvarede Festregnskaberne,
idet det er en Forudsætning, at der ikke skal
tjenes paa Medlemmerne, naar de er til Fest.
Endvidere oplyste han paa Marketenderiud#
valgets Vegne, at de faste Gæster om Vinte#
ren i Klubhuset absolut ikke var nogen For#
retning for Foreningen, som en Del var til#
bøjelige til at mene, der havde i de 3 Vinter#
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maaneder været et Underskud paa ca. 300 Kr.
i Driften, og afsluttede med at bede om Med#
lemmernes Støtte til en Rensning af »Luften«
i Klubhuset. Dirigenten henstillede, at Mar#
ketenderiudvalget tog den rejste Kritik til
Efterretning, og Regnskabet godkendtes.
Punkt 4. Indkomne Forslag.
Forslag 1. Bestyrelsen foreslaar et trykt
Medlemsblad udsendt til Medlemmerne en
Gang maanedlig.
Besparelse paa tidligere Tryksager, Annon#
cer og et Bladkontingent paa Kr. 2,00 aarlig
pr. Medlem kunde dække Udgifterne.
Rasmussen uddybede Forslaget og henviste
til Betydningen af et saadant Bindeled mel#
lem Medlemmerne særlig i denne Tid. Jensen
anbefalede, særlig hvis de beregnede Udgifter
kunde holde. Forslaget blev derefter vedtaget
med alle Stemmer, ingen stemte imod.
Forslag 2. Generalforsamlingen vedtager, at
den nugældende Brandforsikring af Fartøjer#
ne for Vinterhalvaaret udvides, saaledes at
den gælder for hele Aaret, i Lighed med hvad
andre Klubber har foretaget sig, idet dette er
en Betingelse for, at Fartøjerne er krigsforsik#
rede.
Medlem Nr. 54. H. Olsen.
Olsen motiverede kort sit Forslag og ud#
talte, at Merudgiften maatte afkræves særskilt
hos Medlemmerne. Hansen mente, at kun ind#
registrerede Baade var dækket af et saadant
Forslag. Højlund ønskede oplyst om Forsik#
ringen gjaldt naar Baaden var uden for vor
Havn. Formanden svarede, at Forsikringen
gjaldt for alle Baade, idet Forsikringssummen
400,000 Kr. var stor nok til at dække alle
Skader. Ang. Højlunds Spørgsmaal, vilde det
blive krævet ved Forsikringens Tegning. Ud#
gifterne vilde blive behandlet paa Efteraars#
generalforsamlingen. Forslaget blev derefter
vedtaget med alle Stemmer imod en.
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hæve Kontingentet nu, og Forslaget blev truk#
ket tilbage.
Punkt 5. Bevilling af Midler. Her forelaa
ingen Ønsker.
Punkt 6. Lovændringer udgik ligeledes.
Punkt 7. Valg af Repræsentanter. Til Kas#
serer genvalgtes Sparre enstemmigt ved
Haandsoprækning. Til Repræsentanter i Be#
styrelsen, afgaves følgende Stemmer: H. Sø#
rensen 51 — M.-Jensen-50 — Thøgersen 19
— Ole Petersen 10 — Schibler 8, der skulde
bruges 2, H. Sørensen og M. Jensen indgik
saaledes i Bestyrelsen.
Til Revisor genvalgtes Schmidt. Til Sejlads#
chef genvalgtes H. Hansen enstemmigt ved
Haandsoprækning. Til Sejladslæreré valgtes
Dørge, C. Sørensen, Chr. Petersen, M. Jør#
gensen og Sparre. Til Kapsejladschef valgtes
Svend Aage Larsen. Til Kapsejladsudvalg E.
Holm, Svend Larsen og Ernst Nielsen. Maa#
lere blev Erik Nielsen og Erik Andersen. Et
nyt Festudvalg valgtes, nemlig Schmidt og
Walter.
Punktet Eventuelt bortfaldt, da Klokken
var blevet mange. Og Dirigenten kunde af#
slutte med at takke for god Ro og Orden.

Standerhejsning
Standerhejsningen i Aar foregaar Søndag
den 10. Maj Kl. 15 — og alle Medlemmerne
anmodes om at møde op med Sejlsports#
kasket og hvidt Huebetræk, saaledes at man
kan se det er en Sejlforening, der sætter
Standeren. Dette er Skik i andre Sejlklubber,
og det ser festlig ud.

Forslag 3. Klubben indmelder sig atter i
Københavns Sejlunion.
2. Foreningen tegner Abonnement for alle
sine Medlemmer for Bladet »Sejl og Motor«.
3. Kontingentet forhøjes 7. Kr. aarlig til 25 Kasserer og Havneudvalg meddeler:
Kr. for Aktive og 2 Kr. i Forh. for Passive.
Havnelejen er forfaldet og flere Medlem#
4. Marketenderiets Regnskab og Admini# mer mangler endnu at indbetale denne.
stration for sig og Sejlforeningens Regnskab
Husk at faa dette, som er en Betingelse for
for sig.
A. Schibler, Nr. 68.
at disponere over Plads i Havnen, ordnet
Punkt 1 anbefalede Forslagsstilleren med omgaaende.
Henvisning til den Gavn, Foreningen kunde
Der er altid nogle, som ønsker byttet Plads,
have deraf. Formanden fraraadede. Afstem# og efter 1. Maj kan vi ikke reservere Pladser,
ningen forkastede dette Forslag.
som der ikke er betalt for.
Punkt 2 blev ligeledes forkastet efter en
kort Diskussion.
Paa given Foranledning
Punkt 3. Dirigenten oplyste, at dette maatte
anmodes Medlemmer, som bliver udsat for
bortfalde i Følge Foreningens Love og hen# ubehagelige Oplevelser i Klubhuset, straks at
vises til Efteraarsgeneralforsamlingen.
meddele Bestyrelsen dette, noget saadant vil
Punkt 4. Schibler forklarede, at Meningen ikke blive taalt oftere, og der vil blive fore#
var, at Marketenderiets Overskud skulde dan* taget Skridt til at forhindre Gentagelser.
ne et Fond. — Formanden fandt Tanken god,
men skulde saa have dækket dette Beløb i
Udgiver: Sundby SejlsForening.
Kontingent af Hensyn til Forenings#Arbejdet.
Ansvarhavende Redaktør:
Dirigenten paatalte Foreningens Grundlag om
Sv. Aa. Rasmussen, Lybækgade 31 — S.
billig Sejlsport. — Flere Talere var imod at
Tryk: Amager Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 — S.
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Krigsskadeforsikringen Som det vil være Medlemmerne bekendt,
besluttede Generalforsamlingen at forlænge
vor Brandforsikring i Vinterhalvaaret til at
gælde Aaret ud, for paa denne Maade at dække
vore Baade mod Krigsskade i Sommerhalv«
aaret. Imidlertid har Forsikringsselskaberne
krævet, at vore Baade skal være indregistreret
for at kunne dækkes af Krigsskadeforsikrins
gen. Bestyrelsen har i den Anledning rettet
Henvendelse til Overskibsinspektoratet for at
opnaa en let og hurtig Optagelse af alle de
Baade, som kunde ønske at blive indregistre«
ret. Man har stillet os en lempelig og hurtig
Optagelse i Udsigt, naar alle de Fartøjsejere,
som vil optages, samles under et. Hr. Assi«
stent O. Jensen fra Skibsinspektoratet har i
den Anledning velvilligst lovet at være til
Stede i Klubhuset Søndag d. 14. Juni Kl. 10.
Her maa saa Fartøjsejerne give Møde med«
bringende de nødvendige Attester og Papirer.
Samtidig med Bladet har vi udsendt et Bilag
indeholdende 3 Attester, som omgaaende maa
udfyldes og indsendes til Klubben, senest d.
10. Juni, som saa ordner de indledende For*
handlinger med Forsikring og Overskibs*
inspektoratet. Medlemmernes Opmærksomhed
henledes paa, at indregistrerede Baade sam«
tidig kan erholde Ret til at føre Splitflag,
hvilket er farligt at flage med uden Tilladelse
efter vi har faaet Politi i Havnen, der er fal«
det et Par Bøder paa det Spørgsmaal. Fartøjer
hvor Dækkenes samlede Længde er under
Halvdelen af Fartøjets Beregningslængde kan
ikke faa udstedt Lystfartøjs«Certificat og TiL
ladelse til at føre Yachtflag. Disse Fartøjer
vil vi søge optaget i Forsikringen under Løs*
øre som Tilfældet er ved Vinterforsikringen.
Søndag den 14. Juni Kl. 10, naar Optagel«
sesforhandlingerne skal ordnes, maa den en«
kelte medbringe følgende 3 Attester.
A. Bevis for, at han er berettiget til at lade
Fartøj sejle under dansk Flag. (Daabsattest,
Indfødsretsbevis, Søfartsbog, Næringsbevis
eller lign.)
B. En af Nationalbankens Valutakontor uds
stedt ValutasAttest, saafremt Fartøjet er ind«
købt til Danmark fra Udlandet.
C. Adkomstbevis til Fartøjet.
Vedrørende Adkomstbevis gælder et Par
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smaa Fiduser om man vil undgaa Stempel«
afgift. Dette (Adkomstbeviset skal nemlig,
saafremt det indeholder Ord som »Køber«,
»Sælger«, »overtager«, »overdrager«, »tilskø«
des« eller lign., eller nogensomhelst Bøjning
af disse Ord forsynes med Stempel til 2. Kl.
Takst: En Femtedel pCt. af Salgssummen.
Det maa dog samtidig bemærkes, at Ad«
komstbevis eller Skøde paa et Fartøj, for at
være retsgyldig sikkert skal være forsynet
med Stempel, men det kræves altsaa ikke i
Forbindelse med foreliggende Sag, naar blot
de ovennævnte dyre Ord undgaas. Ved Ad«
komstbevis forstaas iøvrigt for Nybygninger,
Bygningsattesten, og for ældre Fartøjer
Skøde, Kvittering, Gavebrev eller lign. For
dem alle gælder, at de maa indeholde en uds
trykkelig Angivelse af, at Overdragelsen ens
delig fuldbyrdes ved Dokumentets Udstedels
se. Saafremt Fartøjet ejes af flere end een
Person, skal der i Anmeldelsen angives en
»Bestyrende Reder«.
Angaaende selve Synet af Baaden vil dette
blive foretaget paa en nærmere angivet Dag.
Sejlerne maa derfor stadig holde sig a jour
med Meddelelser paa Opslagstavlen. Ved
dette Godkendelses Syn, som foretages af
Inspektøren fra Overskibsinspektoratet, vil
sikkert blive krævet forskelligt, men da man«
ge jo overhovedet ikke kan sejle eller har
Motor og Mast i, kan man forvente en mid«
lertidig mindelig Ordning. Almindeligvis kræ«
ves Ting som: Lanterner — tørt eller vaadt
Kompas — Redningskrans — Taagehorn — at
Motorbaades Brændstoftanke har Rørforbin«
delse for Paafyldning i Dækket, hvis de er
over ca. 50 Liter skal de trykprøves, Køle«
vandspumpen skal have Blyrørsforbindelser.
Der foretages ogsaa Bundeftersyn, dette har
man stillet os i Udsigt at vente med til Efter«
aaret for de Baade, som er søsat.
Vedrørende Forsikringen gælder denne ikke
under selve Sejladsen, men der er opnaaet
følgende Ordning om Ophold i fremmed
Havn.
Baade, som midlertidig forlader Sundby
Havn og fortøjer eller ophaler andre Steder,
er kun brandforsikret, saafremt dette bliver
meddelt Sejlforeningens Bestyrelse, der igen
vil give Forsikringsselskabets Repræsentant
Meddelelse herom.
Der vil for saadanne Fartøjer, hvorsomhelst

1. Aarg.

de maatte befinde sig i Danmark fortøjet eller
ophalet være fuld Dækning for Brandforsik«
ringen med en Tillægspræmie af:
Kr. 1,10 pr. Kr. 1000 Brandforsikr. for 1 Md.
Kr. 1,65 pr. Kr. 1000 Brandforsikr. for 2 Md.
Kr. 2,20 pr. Kr. 1000 Brandforsikr. for 3 Md.
Kr. 2,75 pr. Kr. 1000 Brandf. for 4 og 5 Md.

Pmsetucw, ^
var jo ikke helt det, som vi kunde ønske os
af en Pinsetur. Først nu føler vi, hvor godt
vi har haft det, den Gang vi kunde tage hvor«
hen det passede os.
Nu er der kun een Vej at tage, naar vi vil
ud — nordpaa — og det var ogsaa den Kurs
samtlige Sundby«Sejlere satte, da de tog ud
paa Pinsetur.
Jeg tror godt man kan sige, at Sundby«
Standeren vajede i samtlige Havne fra Kø«
benhavru til Humlebæk. Vejret var jo — om
ikke godt — saa da nogenlunde, saa de for«
skellige tog ind i den Havn, hvorfra de var
klar over at kunde komme hjem igen.
Rent sejlermæssig set var Turen en Sukces.
Vinden snurrede hele Kompasset rundt, saa
Baaden blev prøvet baade paa den ene og
den anden Bov, paa det haardeste Kryds og
for den herligste Lænser, og da vi havde Vin«
den fra død«dam«stille til en rask lille Storm,
fik vi luftet alle Kludene lige fra den store
Spiler til den lille Stormfok — og hvad kan
man saa forlange mere — jo, maaske lige lidt
mere Plads end den der var levnet os, da vi
kom til Humlebæk Havn, for her laa Baade«
ne saa tæt pakket som Sild i en Tønde, vi
naaede lige at faa Stævaen til Bolværket i
det yderste af Havnen. Her laa vi saa et
Stykke Tid og spekulerede paa om vi ikke
skulde vende Næsen hjemefter igen og finde
en Havn, hvor der var lidt mere Plads.
Men saa gik det, som det gaar, naar man
lægger Flasker i en Ølkasse, efterhaanden
som de alle kom rigtig paa Plads, saa blev
der Plads til os ogsaa. Nogle Steder laa der
syv Baade udenpaa hinanden, saa de næsten
dannede en hel Pontonbro Havnen over. Liv
og Lystighed, Sang og Musik var der alle
Steder, som det plejer at være, naar Sejlere
samles.
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SIDE 2
2. Pinsedag var Vejret glimrende og Vinden
god, saa Hjemturen gik strygende — ogsaa
ind gennem Renden til Sundby Havn, hvor
ellers mange maatte ind og »hilse« paa Grun«
den, ja nogle maatte endda »hilse« paa den
midt i Renden, saa man maa jo undskylde de
forskellige, der ikke slap helskindet gennem
»Labyrinten« og udenom den hvide Bøje, der
tilsyneladende ligger ganske umotiveret midt
i Renden, men der ligger den maaske bedst?
»Tampen«.

DØDSFALD
Igen er en af vore Pionerer gaaet bort, idet
Brobetjent A. Larsen den 25. Maj er død paa
Kommunehospitalet, kun 57 Aar gammel.
Han havde været med i Arbejdet fra den
Gang Havnen kun var en Rende, og sammen
med en Del andre ofret Tid og Interesse for
det, som blev den nuværende Havn og S.S.F.
Allerede som ganske ung dyrkede han Sejl«
sporten omend i det smaa, den Gang var man
lykkelig for at eje en Jolle med Sprydsejl, og
Langturene var Saltholmen, fra disse Aar
nærede Larsen en særlig Forkærlighed for
denne herlige 0, ikke saa mærkeligt naar man
kendte hans store Begejstring for Naturen.
De der havde den Lykke at kende Anders
Larsen som Ven eller Sejlsportskammerat ved,
at ved hans Død har S.S.F. mistet et Medlem,
som interesserede sig for og holdt af den
Forening som han var vokset op med i gode
og onde Tider, (mon vi rigtig fik sagt Tak
nok, for hvad han havde været for vor
Klub?). Hans Kærlighed til Baad og Soen
var saa stærk, at det trods hans ret hyppige
Sygdomsperioder i de senere Aar, aldrig blev
til noget med at lægge op, som han unders
tiden talte om.
Der blev saa underlig stille paa Baadeplad«
sen, da Budskabet naaede dertil, og med
Vemod tænker vi paa, ikke mere at skulde
se hans stoute Skikkelse, eller slaa en Sludder
af paa den bramfrie Maade som vi kunde
lide hos ham.
Hvor kunde vi have undt ham at opleve
den Dag, hvor han frit kunde staa Havnen
ud igen og gense sit kære Saltholm med en
Solopgang der eller igen deltage i en fælles
Regatta til Jylland, hans store Oplevelse, som
han gerne mindedes i kammeratlig Samvær.
Nu er han ude paa den sidste og store
Sejlads, vi sænker Flaget; siger ham Tak for
alt det han var for os, hans Minde vil leve
længe i Sundby Sejl«Forening.
J. C. P.

Motorbaades
Hestekraft Erfaringen viser, at mange Motorbaadseje«
res Kendskab til deres Motors Hestekraft
indskrænker sig til et af Fabrikanten opgivet
Tal, og selv om de fleste er klar over, at dette
Tal i Almindelighed angiver den maximale
Ydelse, er det vist kun faa, der .har noget
Begreb om, hvor mange HK deres Motor ud*
vikler ved normal Belastning. Den alminde«
lige Opfattelse desangaaende er vist stærkt
overdreven, og dette skyldes vel nok tildels,
at mange ikke ved, hvad en HK er, men
Hovedaarsagen maa sikkert tilskrives, at
endnu flere savner Forudsætning til at kunne
beregne deres Motors HK. Det maa derfor
antages, at en Artikel om dette Emne vil
være af Interesse for en Del af Bladets Læ«
sere. I en senere Artikel skal vi komme nær«
mere ind paa, hvilken Fornøjelse man kan
have af Kendskabet til Motorens Ydelse
under forskellige Forhold.
Sporgsmaalene er da: Hvad er en HK?
Hvorledes maales en Motors HK, og har vi
Midler til selv at beregne den?
Det første Spørgsmaal kan besvares ganske
kort: en HK er en Arbejdseffekt af en gan«
ske bestemt Størrelse, nemlig 75 kg løftet 1
m i Løbet af 1 Sekund.
Besvarelsen af det andet Spørgsmaal maa
nødvendigvis blive noget mere omstændeligt,
men vil dog sikkert kunne forstaas af enhver.
Ved Forbrænding af Brændstoffet i Moto«
ren udvikles et vist Antal HK, som benævnes
Motorens indicerede Hestekraft (IHK); disse
kommer dog ikke alle til Nytte ved Frem*
drivningen af Fartøjet, idet der til at bevæge
forskellige Dele af Motoren medgaar en Del,
der kaldes Tomgangshestekraften. At det ikke
er noget helt ringe Arbejde, der forbruges i
selve Motoren, har de fleste sikkert erfaret,
naar de en enkelt Gang har haft Startvanske#
ligheder og derfor har maattet slide med
Haandsvinget en halv Times Tid.
Den nyttige eller effektive Hestekraft
(EHK) er den HK, der kommer ud af Moto«
ren, og den er altsaa lig den indicerede
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Hestekraft minus Tomgangshestekraften, og
det er den, der er af mest Interesse for os.
Den indicerede Hestekraft maales ved In«
dicering, men da Motorer af den Slags, som
anvendes i mindre Lystfartøjer, ikke er ind«
rettede saaledes, at de kan indiceres, skal vi
her ikke komme nærmere ind paa, hvorledes
en saadan Maaling foretages.
Den effektive Hestekraft maales ved, at
man bremser Motoren af enten med en Dy«
namo eller med en Vandbremse. Dette kræ«
ver selvsagt, foruden de fornødne Apparater,
ogsaa Kendskab til Betjening og Udregning,
saa den Udvej til at maale vor Motors HK
staar os i Almindelighed heller ikke aaben.
Som det fremgaar af det foranstaaende, er
det ikke muligt for os direke at maale vor
Motors HK, men ad Omveje kan vi dog nok
faa lidt Begreb om den alligevel, selv om
Resultatet ikke kan blive pinligt nøjagtigt.
Brændværdien af Benzin og Petroleum kan
ansættes til ca. 10,000 Varmeenheder (VE) pr.
kg, Vægten af 1 Liter Benzin til ca. 0,7 kg og
af 1 Liter Petroleum til ca. 0,8 kg. Heraf faas,
at 1 Liter Benzin har en Brændværdi af
10,000 . 0,7 = 7000 VE, og 1 Liter Petroleum
10,000 . 0,8 = 8000 VE. Hver af disse VE
svarer til et meknaisk Arbejde paa 427 kgm.
Af disse ved Forbrændingen udviklede
VE gaar dog Størstedelen bort uden at kom«
me os til Nytte, nemlig ved Motorens nor«
male Belastning:
med
med
som
som

Kølevandet
33 pCt.
Udstødsgassen
36 pCt.
Straalevarme
7 pCt.
Tab i Gearkasser og Lejer ... 2,5 pCt.
lait

78,5 pCt.

Til Rest til nyttigt Arbejde bliver altsaa
21,5 pCt.
Disse Tal gælder naturligvis kun under
Forudsætning af, at Motoren er mekanisk i
Orden og Forbrændingen god, d. v. s. at der
ikke kan ses i Røg i Udstødet.
Lad os da opstille et Eksempel:
En Motor bruger ved normal Belastning 3
Liter Benzin i Timen. Disse indeholder altsaa
3 . 7000 — 21,000 VE, som atter svarer til et
mekanisk Arbejde paa 21000 i 427 = 8967000
kgm i Timen. Da 1 HK som nævnt er 75 kgm
/ek., og da 1 Time indeholder 3600 Sekunder,
maa vi altsaa dividere Tallet 89670000 med 75
og med 3600, hvilket giver 33,2 og 21,5 pCt.
af dette Tal, eller 7,14, er da Motorens effek«
tive Hestekraft.
For Motorer med nedsat Kompression af
Hensyn til Brugen af Petroleum som Brænd«
sel maa dog regnes med et Par pCt. lavere
termisk Nyttevirkning.
Sindbad.

Det skaber Tilfredshed at købe

1. KLASSES VARER
i Jsenlieam *> Glas ~ Porcelæn
Hysekvonev ~ Clefefr. Hvtiklev.
AMAGER 5551 L Y D E R S ØSTRIGSGADE 55

Havnefesten afholdes i Aar
Søndag den 19. Juli. — Reserver Dagen!!!

Krav fra Politiet.
Som Følge af skærpet Forenings« og Politi«
kontrol skal alle Pramme og Slæbejoller
inden 15. Juni være paamalede Ejerens Nr.
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færdes, saa burde den være i saa kort en
Lænke, saa den ikke kan komme til at skam*
bide Folk, der færdes paa Pladsen. Jeg vil
derfor gerne have Lov til at henstille til Hr.
Hansen, Lejeren af vort Malervareudsalg,
AMAGER STRANDVEJ — AMG. 1896 enten at skille sig af med sin bidske Køter af
en Hund eller i hvert Fald lukke den inde
Formanden:
om Dagen. Ligeledes vil jeg gerne henstille
L. Henriksen, Backersvej 4, 1.
til samme Herre om at moderere sine Ud*
Havneudvalg:
taleiser lidt, da Ordet »Stodder« ikke er et
H. Sørensen, Højdevej 39.
helt injuriefrit Ord. Hr. Hansen kan ikke
E. Hansen, Lombardigade 28, 4.
forvente at blive videre populær og faa
Marketenderiudvalg:
nogen god Forretning, naar han ikke forstaar
Sv. Aa. Rasmussen, Lybækgade 31, St.
at beherske sig bedre overfor Medlemmerne.
A. P. S. Jensen, Isafjordsgade 10, 2.
Med Tak for Optagelsen.
»425«.
Sejladschef:
H. Hansen, Telemarksgade 10, 2.
Kapsejladschef:
Sv. Aa. Larsen, Gullfossgade 5, 5.
Efter Gennemgang af Foreningens Med*
Sekretær:
lemskartotek, som blev foretaget, da vi skif*
J. C. Pedersen, Østrigsgade 31, 1.
tede Foreningskasserer, viste det sig, at mange
Havnefoged og Pladsformand:
E. Madsen, Holmbladsgade 90, Am. 2779x. — alt for mange — der stod som Medlemmer
i Papirerne, var meget langt tilbage i Kon*
Kasserer:
tingentbetalingen. Der blev skrevet 2—3
Tork. Sparre, Højdevej 39.
Gange til alle, som var i for stor Restance,
Revisorer:
og
Medlemmer som stadig ikke reagerede
H. Schmidt, Engvej 80.
heroverfor blev saa slettet af Foreningens Re*
G. Østergaard, Njalsgade 47.
gister iflg. Lovene. Denne kedelige Sag skulde
saa være ude af Verden og videre Omtale
overflødig. Men nu viser det sig desværre, at
flere af disse tidligere SSF Medlemmer, stadig
Lørdag den 6. Juni fejrer Aage Petersen og uden Skam færdes i Havn og Klubhus. Noget
Hustru deres Sølvbryllup. Aage, der i 4 Aar saadant vil vi selvfølgelig ikke blive ved med
har været her i S.S.F. med sin Baad »Ran«, at se paa. Her betaler vi andre, hvorledes er
var i mange Aar Medlem af Øst. Aage Peter« det 8000 om Aaret, for at have Havnen for
sen er Skibssmed hos B. og W. og har be* os selv, og saa gaar der saadanne Snyltere
klædt flere Tillidshverv blandt sine Arbejds* rundt med Sejlsportskasket og Emblem, ja
kammerater. — Festen holdes i hans Hjem, man har endda været ude for Folk, som kri*
Strandboulevarden 77 B, St.
198.
tiserer indre Forhold uden selv at have betalt
Medlemsretten. For at Medlemmer kan kende
disse halv Sejlere, har vi besluttet at offent*
liggøre alle, som har taget Afsked med vore
Medlemsprotokoller, og haaber saa, at Hav*
nen i Fremtiden er renset for disse Herrer.

„Om at være eller ikke være".

SØLVBRYLLUP

ORDET I L F R I T ! !
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Sluseporten.
Angaaende en Sluseport i søndre Side af
Havnen, som et Medlem spurgte til i vort før«
ste Nr. af Bladet, erfarer »S. S. F.«, at dette
har været behandlet paa et Bestyrelsesmøde,
der er desangaaende rettet Henvendelse til
Kommunens Havneingeniør, som først skal
besigtige Foreningens Forslag vedrørende
dette Spørgsmaal. En Gennembrydning af
Havnens Spundsvæg er nemlig et saa alvor*
ligt og indgribende Foretagende, at man ikke
kan gøre dette uden sagkyndig Bistand.

Hunden bider!
Det er dejligt at have en vagtsom Hund,
og en Hund, der kan passe paa eens Ejendele,
især naar det er paa eens egen Grund, men
naar Hunden befinder sig paa en Plads, hvor
Hundreder andre Mennesker har Ret til at

SIDE 3

SSF

Aktive Medlemmer som er slettet paa Grund af
Restance:
112 K. O. Bergmann, Kastrupvej 140.
134 L. Lindberg, Øresundsvej 150.
162 E. V. Schultz, Holmbladsvænge 13.
243 S. K. Sørensen, Højdevej 42, 1.
250 L. Larsen, Egilsgade 54, 2.
259 A. E. Knudsen, Langelandsvej 41.
267 E. Krogh Christiansen, Tingvej 71.
274 O. Gorm Hansen, Funkiavej 1.
280 S. K. Sørensen, Ved Sønderport 19, 2.
282 K. J. Johansen, Hortensiavej 51.
321 T. Bille Hansen, Valby Langgade 215.
363 K. Andersen, Augustagade 8, 2.
376 A. Larsen, Peitersvej 8.
377 N. Ubbesen, Backersvej 107.
385 F. A. Bruul, Tordenskjoldsgade 31.
437 T. O. T. Straten, Strandlodsvej 114.
Listen fortsættes i næste Nr. med slettede
passive Medlemmer.

Udvidet Sejlads!
Sejladsen fra Sundby Havn er nu udvidet
til, at vi maa afsejle fra Havnen Søndag Mor*
gen Kl. 8 til. Kl. 14 Eftm. Tilbagesejlingen er
stadig fra Kl. 14 Eftm. til en Time før Sol*
nedgang paa Søn* og Helligdage.

M KAPSEJLADS
tAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA«

Maanedens Kapsejladser:
7. Juni: Roskilde Sejlklub.
7. Juni: Distance Sejlads fra S. S. F.s Havn.
14. Juni: Fælleskapsejlads ved Skovshoved
Havn.
Sejlkubben »Neptun«, Vejle.
21. Juni: Sejlklubben »Bugten«, Aarhus.
Svendborg Sund Sejlklub.
28. Juni: Kolding Sejlklub.
Yachtklubben »Furesøen«.
Søndag den 7. Juni Kl. 12.
Distancesejlads fra S. S. F.s Havn.
Kun for Foreningens Medlemmer.
Banen: Start fra Mærkebaad ud for S.S.F.s
Havn til Vestsiden af Stubbens hvide 1 Kost
og Vestsiden af den røde 2 Kost i sydlige
Ende af Omraade A. (Se Kortet i Sejltilladel*
sen). Herfra til Taarbæk Rev, som rundes, og
til den inderste røde 1 Kost, ret ud for Tu*
borg Havns Mole og tilbage til Maalskib ud
for S. S. F.s Havn.
Denne Rute sejles dog kun naar Dommer*
skibet fører rødt Flag. Føres blaat Flag sejles
over Tuborg Havn før der rundes om Taar*
bæk Rev.
NB! Husk at Politiet kræver, at der sejles
vesten om hvide 1 Kost i Omraade C og den
røde 2 Kost i sydlige Ende af Omraade A.
Sejlerne maa og skal overholde dette Paa*
bud, i modsat Fald faar vi ikke Tilladelse til
flere Sejladser.
Ved Redaktionens Slutning var der allerede
indtegnet 3 38 m 2 Spidsgatter, 2 45 m 2 , 20
Kragejoller og ca. 15 Kuttere.
Kapsejladschefen Sv. Larsen udtalte, at han
havde Tilsagn om Deltagelse af over 40

Sumd, 0. Lautcim

Amagerbrogade 122
Hjørnet af Englandsvej.
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SIDE 4
Baade. Ved jævn Vind mente han, at Opløbet
vilde finde Sted omkring 16#Tiden.
Tilmelding foregaar paa Tegningsliste i
Klubhuset. — Startpenge 5 Kr. — Præmier
af fint 3#taarnet Sølvtøj er udsat til alle Løb,
der sejles endvidere om en Vandrepokal, ud«
sat af Herremagasinet »Liverpool« for hurtig#
ste Kutter, samt en Vandrepokal for hurtigste
Spidsgatter, endelig om en Vandrepokal for
hurtigste Kragejolle, udsat af Aa. Sejerbo. —
For de Baade, som deltager i Point#Sejladsen,
er udsat »J. Chr. Fogh«s flotte Vandrepokal,
som 2 Gange er vundet af »Trold«. Skal han
ha' den?
Til alle som ikke deltager i selve Sejladsen
henvender »S. S. F.« sig og siger: Kom i
Havnen den Dag! Det bli'r noget af det gode
gamle, vi har savnet i 3 Aar, — der bli'r
Travlhed paa Broerne, noget at kigge paa
hele Formiddagen, og Kl. 12 det flotte Syn
naar hele vor Sejlerflaade atter starter.
Kl. 20 er der Præmieuddeling i Klubhuset.
— Festudvalget har lovet Musik, og endelig,
at det kun er for S. S. F. Medlemmer.

Havnens Udseende.
Kan vi selv forbedre Forholdet?
- eller er vi for mange om det?
Vi ønsker jo alle, at vor kære Baad befin#
der sig i smukke og trygge Forhold. Med H.
t. det sidste tror jeg, at vi kan være saa no#
genlunde tilfreds. Men hvad de smukke Om?
givelser angaar, mangler der efter min Me#
ning meget. Ser man tilbage paa Havnens
Historie, vil man erfare, at den Gang da For#
eningen bestod af 50—100 Medlemmer, blev
der udført et personligt Arbejde af de en#
kelte Medlemmer. Den Gang var der ingen
der snød sig fra en Indsats til fælles bedste.
Man gravede saagalt med selvlavet Gravema#
skine, Søndag efter Søndag en Rende langt
ud i Sundet, for at kunne besejle dette.

NR. 2

Næ, vore Venner fra før faar at vide, at det Havneudvalget meddeler:
faar man ingen med til — vi er alt for mange
Ang. Haverne: Det har været nødvendig
— ingen Enighed o. s. v. o. s. v. endskønt
at retlede enkelte Medlemmer, som forsøgte
det dog strider mod almindelig Grundsæt#
at lave vore smaa Nyttehaver til Kolonihaver,
ning, at flere ikke kan udføre mere end faa.
for at undgaa Spild af Materialer og Tid skal
Naar jeg efter dette alligevel vil tillade mig her fastslaas nogle Regler og Forpligtelser,
at fremkomme med et Forslag til et Fælles# vi har maattet indgaa paa for at drive Have#
arbejde, der kunde gøre vor Havn til et brug i Forbindelse med Havnen.
smukt Opholdssted for vor Familie og Baad
Al Opstilling af Skure, Huse, Borde, Bæn#
skyldes dette, at jeg er blevet overrasket over
ke og Læskærme er forbudt. Det anbefales
det overordentlige store Arbejde, der er ud#
Havebrugerne at benytte en aflang liggende
ført i vores Haver Nord for Havnen. — Her
Kasse til Haveredskaberne, denne er jo ogsaa
laa jo en kedelig vild Plet, som trods for#
udmærket at sidde paa, naar man et Øjeblik
skellige Forsøg fra Foreningen stadig var ke#
vil nyde Synet af Græsset, der gror. For at
delig. Nu kan man se smaa sirlige Haver,
faa et ensartet Udseende af hele Arealet, hen#
som tager Form Aar for Aar.
stilles det, at de Medlemmer som vil gøre
Min Ide er, at vi skulde videreføre For# Brug af en saadan Kasse har den staaende
eningens Forsøg paa at skabe et grønt Bælte ved Havens nordre Side. Al Opstabling af
af Buske og Træer omkring Havnebassinet. Brænde, gi. Affald og lign. maa vi ogsaa have
Naar dette mislykkedes, var det jo grundet væk nu. Det henstilles til alle Haveejerne i
Medlemmernes negative Indstilling for dette egen Interesse at sørge for, at det Affald som
Spørgsmaal.
køres ud paa Udsigtspladsen straks jævnes,
Forslaget gaar ikke ud paa Oprettelse af ellers skal vi have lønnet Mandskab derud
private Kartoffelhaver, vil jeg straks fastslaa. og rydde op, og dette bliver saa paa Have#
Men Tanken er, at der afsættes et Bælte Hav# brugernes egen Regning.
nen rundt, og hvert Medlem paatager sig at
Om Redskabsskurene: Det kniber nu med
passe det Stykke, som er ud for hans Baade#
at anvise Medlemmer uden Skur en Plads til
plads i Havnen. — Og hvem vil saa ikke
Opstilling af saadant, derfor gøres der nu
skaffe lidt Jord og ofre en Spand Vand paa
Forsøg paa at fjerne alle Skure, som ikke
sine Træer og Buske, saa ham ved Siden af
bruges mere. I den Anledning vil der nu
i »Maagen« kan ærgre sig over, at hans Træ#
blive udleveret Nr. Skilte fra Kontoret, som
er gror ikke nær saa godt som mine.
alle Skurejere maa paasætte deres Skur i
Bliver det hele sat i System, tror jeg vi kan øverste højre Hjørne. De Skure, som ikke er
skabe en smuk Indramning af Havnen i Lig# forsynet med Foreningens officielle Nr.#Skilt
hed med Hellerup og Skovshoved.
inden 15. Juli, forbeholder Foreningen sig
Nu er Forslaget til Medlemmernes Bedøm# Ret til at fjerne. Samtidig skal det indprentes,,
melse, og Bladet modtager gerne Indlæg den at det en Gang vedtagne Max. Maal, 1 Kvm.
Sag vedrørende.
Rs.
Grundflade, skal overholdes. Naar Plads ikke
haves maa vi anvise de Steder, hvor disse
Maal ikke er overholdt.

ii Fra Bestyrelsen

j Gem Bladet

Allerede i Forbindelse med de faa Sejldage
vi endnu har haft, er der foregaaet Ulovlig#
heder. Politiet har paatalt, at Fartøjer er sejlet
ud Søndag Formiddag og vendt tilbage før
Kl. 14. Det skader os alle, og ethvert Medlem,
der er Vidne til saadanne Ulovligheder, bør
I Grunden er det ogsaa meget sjovt, for de i Almenhedens Interesse paatale dette, saa#
ser nemlig snart disse ihærdige Sjæle, at i ledes at vi kan faa Lovoertræderen sat paa
vor Forening, som vel maa siges at bestaa af Land.
en jævn Middelklasse, der er oplært i For#
delene ved at løfte i Fællesskab eller Flok; Meddelelse fra Fesfudvalgef.
ja, der gælder det gode, gamle Motto ikke.
Set. Hans Aften, Søndag den 23. Juni vil
der blive Musik i Klubhuset af det sædvan#
lige lille hyggelige Orkester, der bli'r ogsaa
Lejlighed for en lille Dans.
Anderledes nu — der kritiseres, der kræ#
ves, og er endelig et Par Kammerater kom#
met til dette eller hint Resultat, at nu maa
det gøres, og de vil selv lægge for — saa
møder de et Par andre, og taler begejstret
om deres Tanke — og bliver til Grin.

SKIBSBESLAG - TOVVÆRK
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„KULHUSET"s ISENKRAM
Øresundsvej 51 - Tlf- Amg. 4899
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Allerede nu efter 1. Udgave er Medlemmer,
som har forlist deres »S. S. F.«, kommet i
Tanke om, at det var morsomt at have Bladet
samlet helt fra Begyndelsen, og vi har ogsaa
hjulpet flere, men Overskuds#Beholdningen
er ikke saa stor, og Medlemmerne bør passe
paa at samle deres Blad i Tide. Vi skal senere
se om vi kan skaffe et praktisk Samlebind.
Af flere Grunde vil »S. S. F.« være praktisk
at have liggende, en nærliggende Grund er
blandt andet, at flere af de Artikler og gode
Raad vi bringer i Dag jo først kan prøves i
Praksis den Dag vi atter kan sejle los. End#
videre vil vi bringe en ny Medlemsfortegnelse
til Erstatning for den allerede nu forældede
Aarbog. Altsaa gem Bladet fra Begyndelsen 1

— Kun for S.S.F. Medlemmer.
I Forbindelse med Havnefesten, Søndag d.
19. Juli bliver bortloddet en 10 Fods Jolle,
tag vel imod Lodsedlerne, — alle kan vinde.

Udgiver: Sundby SejlsForening.
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ekstraordinær Generalforsamling
Tirsdag den 14. Juli 1942 Kl. 1914
i Restaurant »Valhal«, Kastrupvej 38,
med følgende Dagsorden:
1. Bestyrelsens Aflysning af Kapsejladsen d.
5. Juli samt Øvelsesbaadens Benyttelse.
2. Eventuelt.
Husk gyldig Medlemskort skal vises
ved Indgangen!

Den ekstraordinære
GENERALFORSAMLING
Tirsdag d. 14. Juli Kl. 19"
Til Orientering for Medlemmerne skal her
bringes en kort Redegørelse for Grunden til
denne Indkaldelse. Til Søndag den 19. Juli
var berammet en Kapsejlads. Denne ændrede
Sejladsudvalget til Søndag den 5. Juli. Besty*
reisen stod nu for med kort Varsel at skulde
tage Stilling til denne Sejlads. Efter sidste
Kapsejlads var det oplyst, at andre køben*
havnske Klubber p. G. a. Minefaren ikke af*
holder Sejlads, at Havnevæsenet frasiger sig
ethvert Ansvar i vor Ansøgning om Bane
over Stubben, at man indtil nu ikke i andre
Foreninger har ment at kunne forsvare en
Kapsejlads med flere Baade i samlet Følge.
Af disse Grunde besluttede man at aflyse
Kapsejladsen med Sundby Sejlforenings Be*
styrelse som Arrangør og Garant. Øvelses*
baadens Benyttelse blev af samme Aarsager
udsat indtil videre. Kapsejladschefen mente,
at man skulde afholde Kapsejlads fra Fors
eningen uden Hensyn til ovenfor nævnte
Grunde. Da Bestyrelsen gik ham imod, hen«
vendte han sig til ca. 75 Medlemmer og op*
naaede Underskrift paa et Krav om, at Kap?
sejlads skal afholdes nu, Øvelsesbaaden skal
stilles til Medlemmernes og Motorbaadsfolks
Disposition omgaaende. I modsat Fald kræ*
vedes indkaldt til en ekstraordinær General*
forsamling. Efter Forelæggelse af dette Krav,
har Bestyrelsen stadig været af den Forme*
ning, at deres Standpunkt var det rigtigste,
og som Følge heraf har man efter Forenin*
gens Love indkaldt til denne ekstraordinære
Generalforsamling Tirsdag den 14. Juli Kl.
19,30 i Restaurant »Valhal«, Kastrupvej 38.
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1. Aarg.

zone«, Skanor, hertil, og det vil blive mor#
somt at se, om vore kendte elleve vil være
i Stand til at slaa det stærke svenske Hold.
Vi tipper en dansk Sejr paa 3—1, men nu
afholdes den 26. Juli istedet for som tidligere kan I jo selv dømme, efter det korte Resumé
annonceret den 19. Juli. Grunden til Forryk* vi nu vil give jer. Først Holdenes Opstilling:
kelsen er uforudsete tekniske Vanskeligheder.
Det danske Hold:
En Havnefest i S.S.F. kender vi alle sam*
Fra Maal til til v. wing: Molly Malmberg,
men, saa I mener vel, at yderligere Forklarin*
Edith Poulsen, Henny Plasket, Karla Nielsen,
ger samt Skriverier er overflødige, men Sagen
Sonja Tognarelli, Else Jensen, Elly Morten*
er, at denne Havnefest bliver ikke helt almin*
sen, Martha Christensen, Ellen Rasmussen,
delig, vi har forsøgt at gøre den til den helt
Dagmar Christensen, Ingeborg Madsen.
rigtige storstilede Fest i alle Henseender, saa
derfor mød op med hele Familien og glem
ikke det gode Humør, tag et Par Venner eller
Det svenske Hold:
Veninder med, de vil uden Tvivl more sig.
Fra Maal til v. wing: Ulla Jensen, Inge Pe*
Latteren vil bølge over Pladsen, og der er vel
næppe noget vi trænger mere til end en sund tersen, Elly Petersen, Gerda Bey, Ellen Thode,
Latter (i disse for vort Land saa triste Tider). i Ingeborg Nielsen, Hanna Meyer, Tove An*
Trods Dyrtid og alt det I horer saa meget om dersen, Gerda Meyer, Ninna Søgaard, Inger
hver Dag, er Festtegnet ikke sat op, men Madsen.
Reserver: Eli Petersen og Asta Jensen.
koster kun 25 Øre, derfor køb alle et Fest*
Dommer: Olaf Pedersen.
tegn. Økonomisk skulde Festen helst ogsaa
blive en Sukces. Mød op saa talrigt som mu*
For de af vore Læsere, der ikke er helt klar
ligt, der er Plads nok, og vær med til en rig* over vore Spillere, vil vi lige gaa dem igen*
tig Fest arrangeret efter bedste Evne og nem. Først er der Maalkonen, ja, vi kender
Overbevisning.
da alle Molly, alt bliver snuppet, selv den
Rammen om Festen bliver den flagsmykke* sværeste Bold havner sikkert i Favnen, dog
de Havn og Plads. Vi beder naturligt Med* et Raad fra Komiteen: »Molly saml Benene
lemmerne om selv at gøre noget til Udsmyk* naar du tager Bolden, det er det sikreste«.
ningen ved at flagsmykke deres nypudsede Venstre Back behøver vi ikke at præsentere,
Baade. Er der noget smukkere end de blafren* Kanon Henny med det store Blicker*Spark
de Dannebrogsflag op mod den blaa Himmel er vist godt kendt, og det samme er Tilfæl*
og det solglinsende Øresund udstrakt for det med Edith paa højre Side, en bedre Støtte
vort Blik.
i Forsvaret kan vi ikke faa, hun er meget
Klubhuset med alle disponible Sale vil bli* svær at runde. Sonja som rentrehalf kan ikke
ve pyntet med Flag og Guirlander, og for at erstattes, flittig som en Bi, allestedsnærværen*
sætte Stemningen helt til Tops, vil hver Por* de, og saa skal der vel nok en stærk Karl
tion Kaffe blive brygget med 2 ekstra Maal til at lægge hende ned. Karla, vor nye højre
Tørvesmuld. Uhm! Paa Festpladsen udenfor half er meget lovende, hun har spillet mange
Klubhuset vil man finde alle Slags Boder, fine Kampe det sidste Aar, hun spiller lidt
Tombolaer, Lykkehjul, Skydebaner, Fortuna* haardt, gaar i Manden med samlede Ben, men
spil etc., ogsaa en stor Danseestrade vil man det er jo effektivt. Else har trænet meget flit*
finde samt en Radiovogn med alle de nye tigt, saa hendes Bensving og Driblinger vil
Schlagere, ligefra »Yes, we have no Bana* fryde enhver. Indertrioen, Ellen, Dagmar og
nas« til »Hyp, lille Lotte«, saa fra Kl. 4 vil Martha, har altid spillet som Engle, særligt
Sang og Musik gjalde over Plads og Havn. naar de strækker Wingerne helt ud til Siden.

Havnefesten

Det egentlige Program begynder Kl. 14 pr.
med Dansk*Svensk Fodboldkamp. Kampen
vil blive spillet paa S.S.F.s nye Idrætsplads
paa den sydlige Plads. Det er lykkedes os at
skaffe ét meget fint Hold fra Klubben »Ama*

Elly, højre Wing, tager ja imod alle de Spid*
ser, der gives hende, saa skal vi have Glæde
af hende, saa maa vi haabe, der vil blive ser*
veret mange Spidser til hende den Dag. Ven*
stre Wing er vel nok den fineste Tekniker vi
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har, hun er den fødte Boldjongløs, hun nars de smaa Borde vil Luthsangeren Barbe de
rer mange med sine fiffige Paafund, men er Flænge, (en Skæmtefugl af Rang), underholde
lidt slem til at løbe selv.
Gæsterne, og fra Kl. 19 til 23 vil det friske
Om det svenske Hold ved vi ikke saa mes 3 Mands Orkester, kendt fra vore sidste
get, dog skal vi passe paa Gerda Meyer, hun Fester, kappes med Radiovognen om at ops
skal være meget ilter, hurtig til at opfatte ildne de dansende paa Estraden. Kl. 21 vil
en Situation, og skyder gerne. Højre Half der paa Danseestraden blive en Pause, hvor
Gerda Bey, siges at være umulig at passere, der vil blive forevist et meget raffineret Dans
hun benytter alle Tricks (ogsaa Haanden). senummer, efter dette har den verdenskendte
Det øvrige Hold kender vi desværre ikke saa svenske Tenor »Don Radisio Salado« lovet
nøje, men det bliver en haard Dyst at neds at fremsige en Prolog. (Vi vil bede alle Meds
spille dem. En Trøst har vi, at den kendte lemmer applaudere voldsomt, da den kendte
LandskampsDommer, O. Pedersen, har udtalt, svenske Herre jo er vant til langt større Hyls
at han er ganske neutral og er rystende lige# dest, end vi kan give ham).
Som De ser, vil det gaa Slag i Slag og vi
glad, hvordan vi bærer os ad med at banke
er sikre paa, at alle vil gaa hjem og undres
det svenske Hold.
over, at det virkelig var muligt at opleve saa
meget paa en Søndag fra Kl. 14 til 23, og saa
— saa billigt.
Vi glæder os til at vise jer dette storstilede
Arrangement og haaber paa at se jer alle til
Vi maa tilbage til det øvrige Program. — Festen, paa Gensyn den 26. Juli.
Efter Fodboldkampen Kl. ca. 15 vil man faa
Festudvalget.
S. S. F.s berømte Sangkor at høre, flere Soli«
ster med Caruso Larsen i Spidsen vil med« Ret til Ændringer i Programmet forbeholdes.
virke. Saasnart de sidste Toner (ca. Kl. 15,15)
er døet hen, startes det store Forhindringsløb
med Joller. Løbet vil starte i den nye Havn
med Opløb ved »Knøsen« i den gamle Havn.
Kl. 15,45 vil Storsejleren »Mulli« med sin i
Sejlsportskredse meget kendte 12 Meter vise
I sidste Nummer af vort nystartede Blad
forskellige halsbrækkende sejlsportsakrobatis
S.S.F. kunde man med Gru læse om et uhygs
ske Numre, glem ikke at faa en god Plads,
geligt Overfald paa en Mand, udført af en
saa De kan faa det hele at se. Kl. 16,00 star«
gal Hund, der tilhører Hansen fra Maleruds
tes den store Baljesejlads, et meget muntert
salget, den har nemlig den Frækhed at passe
Skuespil at overvære. De maa ikke glemme,
paa Laagen, som hører til Malerudsalget, ends
at der er fine Præmier til alle de vindende.
videre var samme Mand udsat for grove Ins
Udtrækningen af Lotteriet (Jolle) og (Ames
jurier, Ord, som »Stodder« blev udtalt af
rikansk) samt Præmieuddeling vil finde Sted
selveste Hansen, hvilket faldt i daarlig Jord
Kl. 21,30. Kl. præcis 16,15 vil en meget mors
hos et kendt og agtet Medlem Nr. 425 (kendt
som Dans blive vist, nemlig Linedans tvært
under Navnet Klokkemageren), som forresten
over Havnen, flere forskellige Linedansere af
ikke personligt kendte noget til Sagen, men
International Klasse vil vise deres Færdighed
havde hørt andre tale derom.
paa den halvslappe; bagefter vil enhver faa
Det er naturligvis ikke rart at blive bidt af
Lov til at prøve deres Balancekunst, alle
Hjælpegrejer er tilladt, og der er udlovet en Hund (har selv prøvet det), men naar man
store Præmier for alle, der kan balancere i Forvejen er advaret, da maa man ogsaa selv
over. Mange vil kunde hente sig en Forfugts passe paa.

Hunden bider.

ning der. Kl. 16,45 sydamerikansk Tovtræks
ning paa Flaader med Overraskelser, et kos
misk Akt, hvor hele Ensemblet er i Sving.
Kl. 17,15 har vi et Finale Nummer, der dog
ikke maa røbes her.

Til Oplysning for Medlemmerne i Almins
delighed og Nr. 425 i Særdeleshed kan jeg
oplyse, at da jeg fik Foreningens Tilladelse
til at drive Forretning paa Pladsen, fik jeg
samtidig Tilladelse til at have en Laage i
Plankeværket, som støder op til Huset, med
den Klausul, at ingen anden end Undertegnes
de, nu Efterfølger, har noget med den Laage
at gøre, at den alligevel af en Del Medlems

Foruden alle disse Numre vil der blive ads
skillige andre Morsomheder, men grundet
Pladsmangel i Bladet kan disse ikke blive
trykt her.

Det skaber Tilfredshed at købe

Vi vil dog lige afsløre et Par Ting. I Klubs
huset vil den kendte Hyggepianist Kennebo
spille fra Kl. 16 til 23, udenfor Klubhuset ved
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mer bliver benyttet som Inds og Udgang, deri
indbefattet 425 selv, og som altid brugte den
Taktik at støde Laagen op med CyklesFors
hjulet, det var nemmere, da mener jeg, at
-eventuelle Vedkommende selv maa tage den
Risiko bibragt af Hansen eller Hunden.
Jeg skal lige indskyde, at dersom jeg dens
gang Forretningen var min havde været i Bes
siddeise af en Hund, havde jeg muligvis unds
gaaet den ekstra Udgift paa 3 nye Laase plus
det, der forsvandt fra mig.
Til Slut vil jeg gerne .have Lov til at advare
den ærede Redaktør for S.S.F. imod at ops
tage flere af den Slags uberettigede Klages
maal i vort Blad af Medlemmer om Medlems
mer, da det kunde føre til et modbydeligt
Tovtrækkeri, og det var ikke Meningen med
vort Blad, for er det det, saa udvid Bladet
med 4 Sider og udgiv det hellere som Dags
blad, for da er en Gang om Maaneden for
lidt.
Med Tak for Optagelsen.
Willy Hansen, Nr. 121.
S.S.F. har modtaget ovenstaaende Indlæg,
og vi skal selvfølgelig afholde os fra at tage
Parti for nogen af Parterne. For vort eget
Vedkommende, som Willy Hansen kritiserer,
skal det oplyses, at vi indrømmer at have be*
gaaet den Fejl ikke at forelægge Hansen Ars
tiklen før Optagelsen, og beder om Unds
skyldning herfor. Men saa maa vi have Lov
til at bringe Spørgsmaalet uberettiget i Tvivl,
idet 2 navngivne Medlemmer yderligere tiis
sluttede sig vort første Indlæg. S.S.F. er jo
ikke et »Søndagsblad«, saa det undgaas vel
ikke, at der af og til falder »een« af. Tovs
trækkeri lover vi, det bliver der ikke noget
af. Nu har alle Lejre givet sit Standpunkt i
den Sag, og saa skulde denne Diskussion
være Slut. Men vi advarer Sejlerne; for saa
vidt man forstaar af Indlæget, bider Hunden
stadig.

Hvor bor
Sundby Sejl-Forenings Medlemmer.
Til daglig gaar vi rundt og tror, at alle
vore Menlemmer bor paa Amager, hvilket for
Hovedparten er rigtig, men det er alligevel
morsomt, at se paa de Tal vi kommer til hver
Maaned naar »S. S. F.« afleveres til Posts
væsenet, det viser nemlig, at Medlemmerne
er ret godt fordelt over hele Byen. Her er
Tallene. I Brønshøj .har vi 2 Medlemmer, paa
Frederiksberg 9, i Hedehusene 1, det var langt
borte, i Kastrup bor 9 og i den indre By 28
af vore Medlemmer. 1 bor i Lyngby og 5 i
Lygtekvarteret. 6 paa Nørrebro, medens vi
kun har en i Store Magleby. 1 bor i Søborg,
4 heltmde i Valby og 5 paa selveste Vesters
bro. 11 bor paa Østerbro, og saa den tunge
I Ende Sundby, her bor nemlig 404.

SSF
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Heja! Ideen synes ogsaa vi er god, det er da
rart at kunde klare sig et Stykke Tid i Van«
det om man sku' falde over Bord, og vi kan
kun anbefale Medlemmer med denne Inter«
esse at søge sammen. Bladets Spalter staar til
AMG. 1896 deres Raadighed.

S. S. F.)
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Medarbejder søges . . .

Næste Nr. paa Programmet vil synge. Ja,
ja, grin nu bare ikke, — der er virkelig mange
Gange en Forening kunde have Glæde af et
Sangkor, tænk blot paa vor ynkelige Fælles«
sang ved Standerhejsningen — og hvilken
Nydelse kunde det ikke berede os andre at
høre et smukt Mandskor i Havnen en stille
Sommeraften, eller med hvilken Stolthed vil«
de man ikke paa en Fællestur til fremmed
Havn staa oppe paa Broen sammen med
Landliggere og andre Sejlere og lytte til raské
Sejlersange fra ens Egne, — jo, Ideen er god
nok — bare mas paa — Bestyrelsen kan sik«
kert godt overlade jer en Del af Klubhuset

Fartøj

Størr.

Ankomst

Sejltid

1. Start. 1. Løb:
*) Bris 5,6 15--26—22 3-26--22
2. Løb: Ita
6,8 15--45—25 3-45--25
Mist
6,8 15--17—42 3-17--42

gen er vel — lønnet. Henvendelse til Red. 5. Løb:

skal vi bestille!
Naar vi gaar rundt og snærrer af hinanden
paa Broen og ikke kan komme af Sted i
»Skoliekarret« eller hvad vi nu ringeagtende
kalder Fartøjet i en Tid, hvor det ikke maa
benyttes, opstaar der saa ikke dette: »Hvad
skal vi bestille?«
»S. S. F.« hører det ofte og der foreligger
forskellige Forslag baade af sejlermæssig Art
og af helt fremmed Stof, men alligevel er der
nu nogen Mening i det alt sammen. Kunde
man samle en 5—6 Kliker om hver sin Inter«
esse i Havnen, — ja saa var der noget at be«
stille for enhver og der blev Liv paa Broerne.
Medlemskabet blev styrket og hvad kan vel
forlanges mere?
Lad os nu kigge lidt paa de indtil nu fore#
liggende Ideer og gaa dem igennem hver for
sig. — Et Medlem syntes, at Tiden kunde
bruges til et Svømmekursus, — hvis 10—15
Medlemmer blev enige om dette Spørgsmaal,
mener han en Svømmelærer kunde holdes for
en ganske ringe Betaling pr. Deltager. Og
Vandet har vi jo liggende ubenyttet og gratis;

Saa er der Een som paastaar, at Finnes
Tovværkskursus var godt nok, men det sku'
bare holdes nu, hvor Sommeraftenerne er
lange, og hvor man kunde sidde paa Broen
med Piben i Munden og mase med alle de
svære Splejsninger, spytte i Vandet og alt det
der. Vi tror det er helt rigtig. Netop den
smukke stille Aften, hvor man gaar rundt
med Hænderne dybt i Lommen og surmuler
over ikke at være paa Søen, ku' jo reddes
paa den allerbedste Maade. Lad os sige, Hold
paa 6 Mand slutter sig sammen og lærer hin«
anden, — de skiftes til at lægge Skib til og
mødes en Gang om Ugen i de forskellige
Skibe. Vi foreslaar saa, at Foreningen hen«
vender sig til Finne og beder ham gaa rundt

Sundby Sejl-Forenings Kapsejlads, Søndag d. 7. Juni 1942

3. Løb: Mariposa 6,1
Disk\
Undi
5,9
Ikke startet.
Som Sejlsportsredaktør antages et Medlem,
Synøve
5,4
16--07-46
4.
Løb:
4-07--46
der har Lyst og Evner til at varetage dette
Puk
5,1 15--51—31 3—51--31
Arbejde. Vedkommende maa være godt inde
Dot
5,7 15--38-17 3—38--17
i alle Spørgsmaal Sagen vedrørende. Stillin*

HVAD

til en ugentlig Prøveaften, og Henry maa saa
se, om han trods Rationering kan skaffe det
01, som rent traditionsmæssig nu en Gang
skal til, naar Sangere mødes.

Trold 3,9 16--47—50 4-47--50
Go«on 3,3 17--03—31 5-03--31

2. Start. 6. Løb:
**) Vagant 6,0

Respit

Præmietid

+ 30-— 11 3--56--33
+ 46--03 4--31 -28
+ 46--03 4--03--45

Præmie

Point

1. Pr. + Pok. 3 Vi Point
Point
2
1. Pr.
3% Point

+ 27--04 4--34--50
+ 22--24 4--13--55
+ 31--44 4--10--01 1. Pr.
-+ 2--11 4--45--39
+-18--59 4--44--32 1. Pr.

Point
2
Point
2
4 1/4 Point
Point
2
3% Point

15--23-21

3—18--21

+ 36--06 3--54--27

1. Pr. + Pok. 3% Point

7. Løb: Eia
5,6 15--36—08
Towaritcl5,é 15--41—28
Bente
5,6 15--50-09

3—31--08
3-36--28
3-45--09

+ 30--11 4--01--19
+ 30--11 4--06--39
+ 30--11 4--15--20

1. Pr.

8. Løb:

+ 34--51 4--11--00 1. Pr.
+ 15--15 4--54--15
+ 23--58 4--47--21 1. Pr.
+ 25--31 5--23--03

9. Løb:

Laila
Ellen

5,9
4,7

15--41—09
16--44—00

3—36--09
4-39--00

Zita
5,2
Vibeke 5,3

16--28—23
17--02—32

4-23--23
4-57--32

V/k
3
2

VA
2

+ 11--12 5--27--34
+ 11--12 4--53--44

2
1. Pr. + Pok. 3

Elly
4,6 18--13-02 6-03--02
Let
4,5 17--40—02 5—30--02
Winnie 4,5 18--17—28 6-07--28

+ 13--04 6--16--06
+ 11--12 5--41--14
+ 11--12 6--18--40

1. Pr.

Basta 4,2 17--58-37 5-48--37
Lisbeth 3,9 18--24-30 6—14--30
Nymfe 4,3
Ikke startet.

+ 4--40 5--53--17
+- 2--11 6--12--19

18--04-34 5—54--34
18--19—35 6-09--35

00--00 5--54--34
+"15--52 5--53--43

12. Løb

13. Løb: Ken
4,0
Kornia 3,4
14. Løb : Alice
Laura
Molly
Olga

Jol. 18--27—48 6-17--48
Jol. 18--25—26 6-15--26
Jol.
Jol.

Point
Point

3% Point
Point
2

3. Start. 10. Løb:
Ib
4,5 17--26—22 5-16--22
Maru 4,5 16--52—32 4—42--32
Tøsen 4,5
Ikke startet.
11. Løb

Point
Point
Point

Point
Point

Point
2
3*4 Point
Point
2

1. Pr.

3% Point
Point
2

1. Pr.

3V4

Point
Point

2. Pr.
1. Pr.

3%
3%
1
2

Point
Point
Point
Point

2

*) Skal vinde over samtlige Baade i 1. Start. **) Skal vinde over samtlige Baade i 2. Start.
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til de forskellige Hold som en Slags Instruks
tør, men lige meget under hvilken Form, bare
det bli'r til noget, saa er alt godt.
Det sidste Forslag i Dag er der Musik i,
der siges: Vi er 700 Medlemmer, hvis der
efterlyses og samles heraf sku' der saa ikke
være en 5—6—7 Stykker med Strenge«, Har*
monika« eller Blæseinstrumenter, som ku' slaa
en Aften ihjel herude i Havnens Omgivelser
med Torsken i Havet som andægtig Tilhører.
Og mon ikke ogsaa dette sidste Spørgsmaal
kunde finde sin Interesse, vi andre ku' ogsaa
godt ha' Glæde af det.
Og klem saa bare paa alle I som har Lyst.
Bladet vil gerne støtte alle Bestræbelser, som
kan virke oplivende paa Havnen. Lad bare
dem, som muler om Sejlerinteresser og andet,
være, der er da ingen Grund til Fanatisme,
det ka' være sjovt ti Gange at fortælle om
den Gang man krydsede for en Vi Orkan fra
Orehoved til Bøttenakke, men naar man nu i
Øjeblikket kan sige, at Spørgsmaalet ikke er
aktuelt, saa lad os da for ????? Sag gaa i
Gang med noget. Det bli'r sjovt — ja, vi
venter, at alle skal i Havnen i Sommer.
Derovre springer Maler Hansen og Nipler
paa Hovedet i Vandet for 5. Gang under
Svømmelærerens kyndige Ledelse. Et Mave«
plaster sender en Styrtsø ind over Baaden
ved Siden af. Der lyder Eder og Besværgel«
ser, thi her er Komsammen, hvad er det, sid«
der ikke her 6 Sejlere og strikker, vi maa
nærmere og se til, næ—nej, det er »Mariane«
som har Splejseaften. — Man hygger sig i
Mandfolkesludder, alt imedens man bruger
Tiden til nyttig Undervisning. Nu lyder det!
Brød! Brød! Brød!, er det sultne Stakler, —
nej, det er ude fra Molen, — Sangkorets Di«
rigent er i Færd med at give Tonen an til
»Brødre højt i Nord« og snart lyder gennem
Sommeraftenens Stilhed herlige nordiske To«
ner sunget af kraftige saltvandsfriske Stemmer.
Vi gaar over mod Klubhuset, ogsaa her er der
Liv. »Musiksektionen« gi'r Aften paa den nye
Festplads, og vi slaar os ned i det Frie ved
en stille Kop Kaffe og fryder os over alt det,
som vi fik sat i Gang i Stedet for at sige:
»Hvad skal vi bestille?«

Ifil De, vufidi

}otle>?

Medlemmerne erindres om vort Lotteri i
Forbindelse med Havnefesten — Søndag den
26. Juli. Der bortloddes en herlig 10 Fods
Jolle — Nybygning fra Baadebygger Ras«
mussen — gaa over og bese den.
Lodsedler a 50 Øre faas alle Vegne.

SKIBSBESLAG - TOVVÆRK
Tacuec, Jtaldcec m. m.

„KULHUSET"s ISENKRAM
Øresundsvej 51 - Tlf- Amg. 4899
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Lad Øvelsesbaaden
komme ud at sejle!
Øvelsesbaaden ligger nu stille paa 3. Aar
— Var det ikke en Idé at rigge den til og
lade vore sejlkyndige Motorbaadsfolk og an«
dre Medlemmer uden Baad, benytte den til
Søndagsture, eventuelt mod en lille Godtgø«
relse til Forsikring etc. —
H. N.

Passive Medlemmer,

SumcL 0. Jtauc&m

Amagerbrogade 122
Hjørnet af Englandsvej.

Alt i HejxeeIwLfiecLtafy

som er slettet paa Grund af Restance.
3. A. Larsen, Dr. Tværgade 33.
5. S. G. Nielsen, Tønnesvej 34.
13. J. Lamprecht, Dyvekes Allé 6.
14. C Hansen, Cumberlandsgade 7, 4.
16. S. Jensen, Genuavej 6.
23. V. R. Hansen, Hessensgade 23, St.
29. E. Lerche, Kløvermarksvej 32, St.
32. N. P. Larsen, Tingvej 32.
45. B. Malm, Rønne Allé 33.
60. Ghr. Nielsen, Sigerstedgade 5, 3.
68. C. A. Jensen, Holbergsgade 30, 1.
79. B. K. Nielsen, Amagerbrogade 230.
82. Frk. Kruse, Norgesgade 60.
102. C. A. Enge, Hannovergade 11.
110. C. F. Madsen, Amager Strandvej 62.
115. A. D. Rasmussen, Hessensgade 57.
117. J. P. Jensen, Dronningensgade 43, 1.
125. S. Andersen, Persiensgade 14.
128. O. B. Nielsen, Spaniensgade 1, 2.
171. A. Madsen, Holmbladsgade 23, 1.
184. Elly Mortensen, Lergravsvej 39, St.
185. K. J. Woltemath.
186. E. Sørensen, Cumberlandsgade 15, 2.
187. E. Melbol, Spicas Allé 11.
190. Kai Iversen, Ved Amagerport 16.
193. S. Hjorth, Kongelundsvej 148.
195. V. S. Pedersen, Kongelundsvej 150.
209. K. Gudnitz, Søvangs Allé 14.
211. M. W. Kjær, Dybbølsgade 44 B.
212. N. N. Kjær, Eskildsgade 12, 3.
216. G. A. Smith, Prinsessegade 63, 4.
220. O. K. Lund, Neapelvej 10.
221. K. A. Ebbesen, Rich. Granholms Allé 7.
222. H. L. Nielsen, Nyrnberggade 42, 3.
230. V. G. Bjørn, Ungarnsgade 62. 1.
245. H. V. Madsen, Parmagade 54.
248. S. E. Andersen, Nøddebogade 3, 4.
254. E. Kemp, Dyvekes Allé 12.
258. E. V. Ballin.
259. Fru A. Pedersen, Parmagade 60, 1.
263. K. V. Rasmussen, Mjøsensgade 12.
264. E. L. Bergstrøm, Holmbladsgade 15, 3.
267. K. C. Rasmussen, Pommernsgade 3.
270. T. S. Kruger, Fuglebakken 81.
273. R. C. Bach, Ole Jørgensensgade 9, 3.
277. S. C. K. Nielsen, Cumberlandsgade 13, 1.
278. H. Fink, Højdevej 13.
288. B. P. Olsen, Grækenlandsvej 50.

Husk HAVNEFESTEN
Søndag den 26. Juli!

Fra Bestyrelsen
Husk at der ikke maa sejles paa Flyve«=
baadsstationens Omraade, der er stadig Med*
lemmer, som slaar et lille Kryds ind her. —
Vi har faaet alvorlig Henstilling herom. —
Det skader os alle.

En fornyet Ansøgning om en mindre Aften«
match«Bane ud for Havnen er atter blevet:
afslaaet.

•
En Ansøgning om Huller i Bolværket ud
mod Sundet er tilgaaet et skriftlig Svar, —
nogen Ændring maa ikke foretages før Direk«
toratets Synsmand har afgivet en skriftlig
Kendelse.

•
Husk at faa Skabene mærkede. No. udle«
veres paa Kontoret. Det var i øverste højre
Hjorne. 15. Juli er sat som sidste Frist. —
Pladsmanden skal nu i Gang med at samle
alle de forladte og ubenyttede Baade paa eet
Sted og samtidig var det Tanken at blive af
med de mange faldefærdige Kasser og falde«
færdige Skure, som ikke bruges mere.

•
Medlemmer, som ikke sejler p. t., burde
alligevel en Søndag tage Familien og Mad«
kurven med til en Udflugt til S.S.F.s Havn.
Der er altid noget at kigge paa. Og paa vor
nye Festplads er blevet et smukt Anlæg, som
man maaske ikke ser, naar man daglig farer
forbi ud til sin Baad. Her eller i Klubhuset
kan man nu nyde sin Frokost i Fred og Ro
med Familien. Henry bør virkelig have Ros
for Renlighed og Orden i Øjeblikket, der er
ved at komme Hyggelighed over Etablisse«
mentet. Kom ud og se.

Kassereren holder Ferie fra 8. til 24. Aug.
Udgiver: Sundby Sejl«Forening.
Ansvarhavende Redaktør:
Sv. Aa. Rasmussen, Lybækgade 31 — S.
Tryk: Amager Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 — S.
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Bestyrelsen har dog Ret til at fravige denne
Bestemmelse, naar særlige Grunde taler der«
for og rettidig, skriftlig Anmodning om Hen«
stand foreligger.
En Liste over slettede Medlemmer opslaas
Vi tortsætter med Lovrevisionen, og hen*
i Foreningens Lokale i 1 Maaned eller af«
stiller til Medlemmerne i Sagens Interesse at trykkes i Medlemsbladet.
gennemgaa disse nøje, hvilket ogsaa er Grun«
Kommentarer: Opslag af Liste over slettede
den til, at vi denne Gang har overladt denne
Medlemmer
er tilføjet, dels for at give Med«
Artikel en saa fornem Plads som SSF's For«
lemmerne Adgang til at se Forskydningerne
side.
Vi har siden sidst modtaget et Indlæg ved« i Medlemslisten, dels for at virke ansporende
rørende § 3, som Indsenderen slet ikke er til« paa skødesløse Medlemmer, og skulde derved
freds med i det Østergaardske Forslag. Vi antagelig kunne spare Foreningen for en Del
bringer her det nye Forslag til § 3 og fort« unødige Portoudgifter.

Lovrevision -

sætter derpaa med de Østergaardske Forslag.

1. Aarg.

inde med et kontant Beløb paa over 200 Kr.
og aldrig med mere end 400 Kr., i sidste Til«
fælde dog ikke ud over 3 Dage.
Revisorerne kontrollerer jævnligt at dette
overholdes.
Alle Regninger skal paategnes af Forman«
den.
Kommentarer: Ændringen angaaende det
Beløb, Kassereren maa ligge inde med, skyL
des Udtalelser fra baade nuværende og fore
gaaende Kasserer om, at nugældende Ord
ning er upraktisk og ikke altid kan overhol
des.
Formandens Pligt til at kontrollere Inde«
staaende i Bank bortfalder, da dette naturligt
hører under Revisorernes Pligter.
Afsnittet om 5 pCt. Opsparingsfond bort«
falder, da der i adskillige Aar ikke har været
Penge i Fondet, ligesom det heller ikke kan
findes i Aarsregnskabet.
Desuden er Udtrykket »større Udgifter« et
vagt Begreb, og Udgifterne ved at afholde
Generalforsamlinger for at faa Penge bevilget
af dette Fond kan let overstige Foreningens
økonomiske Kræfter.

§ 7.
Tyveri medfører omgaaende Eksklusion.
Dersom et Medlem, ved umoralsk Adfærd
eller anden grov Tilsidesættelse af god Tone
og god Opførsel, ikke efter Paatale forbedrer
sig, skal han ekskluderes. Eksklusioner kan
foretages af det enkelte Bestyrelsesmedlem
dog skal den ekskluderede indkaldes til at
give Møde ved førstkommende Bestyrelses
møde, saaledes at samtlige Bestyrelsesmed
lemmer har Lejlighed til at faa Sagen belyst
fra begge Sider. Den endelige Afgørelse træf
§ 10.
De paa Generalforsamlingen valgte Udvalg,
fes derefter af Bestyrelsen.
Tilbagebetaling af Kontingent, Havneafgift saasom Festudvalg, Kapsejladsudvalg o. s. v.
er kun Raadgivende.
og Indskud finder ikke Sted.
Forslag som stilles af de enkelte Udvalg,
Kommentarer: Ændringerne angaaende
skal for at praktiseres have Bestyrelsens God«
Eksklusion er foretaget af praktiske Grunde.
kendelse.
Dels maa den Slags Sager naturligt afgøres
Kommentarer: Paragraffen ændres i H. t.
af Medlemmernes valgte Tillidsmænd, dels vil
Beslutning paa Generalforsamlingen i Okto«
det efter den nugældende Ordning være
ber 1941. Det bør dog udtrykkeligt anføres,
umuligt i Praksis at foretage en Eksklusion,
at Kassereren ikke maa være Medlem af Be«
idet vedkommende vil kunne paavirke sine
styrelsen.
personlige Venner blandt Medlemmerne til
paa Generalforsamlingen at stemme Eksklu«
§ 11.
Pladsmanden, der samtidig er Havnefoged,
sionen ned, medens Størsteparten af de øvri«
ge tilstedeværende enten ikke kan faa det rig« ansættes af Bestyrelsen, og Ansættelsen osv.
tige Billede af Sagen eller af Ulyst til at
Kommentarer: Ændring i Ordlyd for at faa
blande sig i den forholder sig passive. Det er Paragraffen til at stemme med de faktiske
dermed paa Forhaand givet, at Eksklusionen Forhold.
ikke kan gennemføres. D. v. s. at Generalfor«
§ 12.
samlingens nuværende Eksklusionsret er illu«
Bestyreren til Foreningens
rettes til:
sorisk.
Bestyreren af Foreningens

§ 3 bør efter min Mening være den vigtig«
ste i S. S. F. og bør som en Følge af de sid«
ste Aars Udvikling have følgende Ordlyd:
For at kunde blive optaget i Foreningen,
skal Ansøgeren kunne godtgøre, at det ude«
lukkende er af Interesse for Sejlsporten han
ønsker sit Medlemsskab i Sundby Sejl«For«
ening. Ingen kan optages med Fartøj som ak«
tivt Medlem før dette har været forevist For«
eningens Formand og Havneudvalget. Disse
maa kun anerkende et Fartøj til Optagelse i
Foreningen, naar dette er et Lystfartøj i vel«
holdt Stand.
For at kunde optages som passiv eller aktiv
Medlem skal Ansøgeren endvidere udfylde et
Optagelsesskema, som derefter skal være af«
trykt i først udkomne Nr. af Foreningens
Blad. Protest mod Optagelsen skal skriftlig
tilstilles Bestyrelsen senest 14 Dage efter den«
ne Offentliggørelse. Ved Optagelsesskemaets
Udfyldning skal Indskud deponeres. Frem ;
kommer ingen Protest betales Indskud og
Kontingent for hele Kvartalet. Personer, der
er slettet paa Grund af Restance i andre Sejl«
foreninger, kan ikke optages i S. S. F. Ethvert
nyt Medlem faar udleveret Foreningens Love,
et Emblem og en Nøgle til Baadepladsen. —
(Dette sidste ordnes paa den praktiske Maade
at Indskudet hæves fra 25 til 27 Kr.)
Medl. Nr. 362.
§ 6.
Dersom Kontingentet ikke er betalt til den
§ 8.
i Loven fastsatte Tid, tilskrives Medlemmet i
Foreningens Midler indsættes i Bank eller
Kvartalets anden Maaned, og er det ikke be« Sparekasse og kan kun hæves ved Check med
talt inden Udgangen af tredie Maaned, skal baade Kasserers og Formands Underskrift.
Medlemmet slettes.
Kassereren maa saa vidt muligt ikke ligge

Kommentarer: Ren sproglig Ændring.
§ 12 a.
Denne Paragraf udgaar.
Kommentarer, da Stillingerne som Havne«
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foged og Pladsmand nu — og antagelig i al
Fremtid — er slaaet sammen.
§ 12 b.
Faar nyt Nr. 13.
Kommentarer: Denne udmærkede Paragraf
bør snarest opfyldes og figurere som selv«
stændig Post paa Regnskabet. Lov er Lov, og
Lov skal holdes.
§ 13.
Faar ny Nr. 14 og følgende Ordlyd: Ordi«
nær Generalforsamling afholdes 2 Gange aar«
lig, i April og Oktober Maaned, med 14
Dages skriftligt Varsel. Forslag, som ønskes
behandlede paa Generalforsamlingen, skal
indsendes skriftligt og være Bestyrelsen i
Hænde senest 8 Dage før Generalforsamling
gens Afholdelse.
Generalforsamlingen fastsætter Foreningens
Love.
Lovændringer kan kun vedtages ved skrifts:
lig Afstemning og med mindst % Majoritet
af de afgivne Stemmer.
Valg af Tillidsposter sker ved skriftlig Af«
stemning; almindelig Stemmeflertal er afgø«
rende.
Passive Medlemmer har Adgang til Gene«
ralforsamlingen, men har ingen Stemmeret.
Kun gyldigt Medlemskort giver Adgang til
Generalforsamlingen.
Kommentarer: Ordlyden ændret af sprog*
lige Grunde. Udtrykket »højeste Myndighed«
er bortfaldet, dels findes det overflødigt, dels
af H. t. Ændringen i § 7 angaaende Eksklu«
sionsr etten.
§ 14.
Denne faar nyt Nr. 15 og følgende Ordlyd:
Ekstraordinær Generalforsamling kan ind#
kaldes med 8 Dages Varsel, naar Bestyrelsen
finder Anledning hertil, eller efter skriftlig
Begæring af mindst en Trediedel af Forenin«
gens Medlemmer (iflg. det paa sidste Aars«
regnskab opgivne Medlemstal) og med An«
givelse af Forhandlingspunkterne.
I sidste Tilfælde skal Generalforsamlingen
indkaldes senest 4 Uger efter Begæringens
Fremkomst.
Kommentarer: Ordlyden ændret for at gøre
Meningen klarere.
O R D E N S R E G L E M E N T
P l a d s e n .

§

L

Udtrykket: Henstillen op af
rettes til:
Henstillen op ad
Kommentarer: Ren ortografisk Rettelse.
§ 3.
Komma mellem Ordene: tilhørende og In«
ventar stryges.
Udtrykket: »Vandhanen maa ikke forlades
uden Aflukning« ændres til: Vandhanerne
skal lukkes efter Brugen.
Kommentarer: Kommaet overflødigt. —
Flertalsformen er nu nødvendig.
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Salg eller Bytning af Fartøjer anmeldes til
§4.
Ordet »Ejer«, der forekommer 2 Gange i Havneudvalget, (tidligere til Bestyrelsen).
denne Paragraf, ændres begge Steder til
§ 2.
»Ejers«.
Ingen Ophaling for Vinteren maa foretages,
før den er meddelt Pladsmanden.
O p h a l i n g s g r e j e r .
Den af Pladsmanden anviste Plads skal be«
nyttes. Henstilles Fartøjet andetsteds paa
§ IOphaling og Udsætning af Baade foretages Pladsen, vil det blive flyttet for Ejerens Reg«
enten af Pladsmanden mod Betaling eller af ning og Risiko.
Fartøjsejeren selv. I sidste Tilfælde sørger
Vinterophaling i Forbindelse med Afbenyt«
Ejeren selv for Hjælpemandskab.
telse af Spil og Vogn skal forud meddeles
Haandspil og Vogne staar til Medlemmer« ved Tegning paa den i Klubhuset opslaaede
nes Afbenyttelse, dog skal al Skade, som Liste.
Grejerne lider ved Uagtsomhed eller Ukend«
Kommentarer: Ændret til en naturligere
skab fra Medlemmets Side, erstattes.
Rækkefølge og en mere bestemt Form.
Motorspillene maa kun betjenes af Plads«
§ 3.
manden.
Havneplads kan kun tildeles Medlemmer
Foretager en Fartøjsejer selv Ophaling og
med Lystfartøjer.
ønsker Motorspil dertil, skal han betale
Ethvert Fartøj skal godkendes af Bestyrel«
Pladsmanden for Betjeningen.
sen.
Vognen maa ikke henstaa paa Slæbestedet
Indbyrdes Bytning af Havneplads uden
undtagen under Vaskning eller ganske kort«
Havneudvalgets Tilladelse er forbudt.
varigt Eftersyn af en Baad.
I Tilfælde, hvor der ved Omplacering kan
Intet Fartøj maa henstaa paa Vognen om
skaffes bedre Plads, har Havneudvalget Ret
Natten, ej heller maa Fartøjer ophales eller
til at anvise det enkelte Medlem anden Hav«
udsættes efter Mørkets Frembrud.
neplads.
For at Ophaling kan foregaa hurtigt og
Salg af Fartøj i Forbindelse med Havne«
planmæssigt, har Pladsmanden Krav paa
plads er forbudt.
forud at faa forevist Klodser og Afstivnings«
Kommentarer: Indholdet uændret, men Ud«
grejer. løvrigt skal Afbenyttelsen af Vognen
trykkene
holdt i en mere bestemt Form.
foregaa hurtigst muligt af Hensyn til andre,
der skal bruge den.
§ 4.
Vognen skal afbremses selvstændigt, Af«
Hvert enkelt Medlem maa kun have eet
bremsning med Spilbremsen alene er ikke Fartøj i Havnen, herfra dog undtaget Joller
tilladt.
og Skydepramme, der ikke maaler over 4 m.
Kommentarer: Da Maalingen iflg. § 1 fore«
Kommentarer: Ved Ændringen indføres
den Bestemmelse, at kun Pladsmanden maa tages i Meter, bør Størrelsen her opgives i
betjene Motorspillene. I modsat Fald vil disse samme Maal.
hurtigt blive ødelagte og ubrugelige.
§ 7.
Den øvrige Omskrivning er foretaget for
Ordet »henrører« rettes til »henhører«.
at udtrykke Meningen klarere.
Kommentarer: Trykfejl rettes.
Havnen.
§ IMedlemmer, som er tildelt Plads i Havnen,
skal ved Nyanskaffelse eller Bytning af Far«
tøjer forud meddele dette til Havneudvalget,
saafremt Forandringen vil kræve større Plads
end den hidtil tildelte.
Undlades dette, vil det medføre, at Havne«
plads ikke kan opnaas, før Forholdene til«
lader det.
Salg eller Bytning af Fartøjer skal straks
meddeles Havneudvalget.
Handel med Fartøjer i Erhvervsøjemed er
forbudt.
Alle Fartøjer, uanset Størrelse eller Art,
skal være tydeligt mærkede med Navn og
Hjemsted.
Alle Fartøjer skal opmaales af Havneudval«
get for Beregning af Havneafgift. Maalingen
foretages efter Metersystemet.

§ 8.
Udtrykket: »bortvises af Havnen« rettes til
»bortvises fra Havnen«.
Kommentarer: Trykfejl rettes.
§ 9.
Motorfartøjers Skrue maa ikke arbejde mod
Spunsvæggen, naar Skruens Afstand fra den«
ne er under 4 m.
Al Sejlads i Havnen skal ske med mindst
mulig Drivkraft, ligesom der skal udvises
størst mulig Forsigtighed af Hensyn til andre
Fartøjer og til Fortøjninger.
Kommentarer: Ordlyden ændret til tyde«
ligere Sprog.
§ 10.
Dersom et Medlem ønsker at sikre sin Fa«
milie Tilladelse til at benytte sit Fartøj, kan
dette kun ske, hvis den, der skal føre Fartøjet,
er Medlem. Ejerens skriftlige Tilladelse skal i
saa Fald tilstilles Havneudvalget.

Kommentarer: Ændringen giver Indholdet
Kommentarer: Rettelsen giver Paragraffen
en mere bestemt Form.
en mere bestemt Form.
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Nogle Bemærkninger
om Fart,
Forbrug m. m.
For at faa det fulde Udbytte af sin Motor«
baad maa man lære den at kende, ikke blot
dens Manøvreevne og Sødygtighed, men og«
saa andre Egenskaber, saasom Motorens For«
brug ved forskellige Farter, den til Motorens
forskellige Omdrejningstal svarende Fart, den
mest økonomiske Fart m. m., saaledes, at
man saa vidt muligt er i Stand til at klare en«
hver opstaaende Situation.
I en tidligere Artikkel har vi set, hvorledes
vi var i Stand til tilnærmelsesvis at bestem«
me vor Motors Hestekraft, i denne vil vi prø #

SIDE 3

med denne Linie trækker vi dernæst en anden og ved 9 Knob:
Linie, der gaar gennem Skæringspunktet for
7,4 X 9«
7,4 X 729
7,4 HK og 3 1. Time* Denne sidste Linie an«
25.
EHK
63
216
giver det til enhver EHK svarende Forbrug,
og den skal vi anvende ved Udarbejdelsen
De fundne Værdier for EHK afsættes ud
af den endelige Kurve.
for de tilsvarende Farter, hvorefter vi \an
trække vor Hestekraftkurve gennem Punkter,,
Paa et nyt Ark kvadreret Papir afsætter vi
ne. Kurven skal naturligvis gaa gennem Nul«
i en passende Maalestok Farten i Knob ud
punktet, da der til 0 EHK svarer Farten 0
ad den nederste vandrette Linie, og lodret i
Knob
venstre Side afsætter vi passende Skalaer for
HK, Omdr. pr. Min., Liter pr. Time og Liter
For at finde de til de enkelte Farter sva«
pr. Sømil, (se Figur 2). Vi opsøger Skærings« rende Forbrug, maa vi bestemme Kurvens Be«
punktet for det maalte Omdrejningstal 685 og liggenhed ved at benytte vor Hjælpekurve.
Farten 6 Knob og trækker en ret Linie gen« Paa Kurvebladet Fig. 2 finder vi de til for«
nem dette Punkt og Nulpunktet. Linien vil skellige Farter — f. Eks. 2—4—6—8—9 Knob
da angive det til enhver Fart svarende Om« — svarende EHK, og paa Hjælpekurven Fig.
drejningstal. Kurven er retliniet undtagen ved 1 finder vi de til disse EHK svarende For«
meget store Hastigheder, hvor Kurven vil brug i Liter pr. Time. De fundne Værdier af«
bøje opad, idet Omdrejningstallet, paa Grund sættes som Skæringspunkter for Knob og Li«
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ve at opstille denne og andre vigtige Faktorer
i Kurver, idet vi gaar ud fra nogle enkelte
Maalinger, og Resultatet skulde da være, at
vi ved Hjælp af Kurverne skulde være i
Stand til at finde f. Eks. den til ethvert fore«
kommende Omdrejningstal svarende Fart, el«
ler det til Farten svarende Forbrug o. s. v.
Fremgangsmaaden ses bedst af et opstillet
Eksempel:
En Motorbaads Fart er maalt i roligt Vand
uden Strøm til 6 Knob, samtidig maaltes Mo«
torens Omdrejninger til 685 pr. Minut og
Forbruget til 3 1. Petroleum pr. Time. Heste«
kraften beregnedes paa den i Artiklen »Mo«
torbaadens Hestekraft« i Bladets forrige
Nummer anførte Maade og fandtes i dette
Tilfælde at være 7,4.
Vi begynder med at lave os en Hjælpekur«
ve paa et Stykke kvadreret Papir, hvorpaa vi
vandret afsætter en passende Maalestok for
HK og lodret en passende Maalestok for For«
bruget i Liter pr. Time. (Se Figur 1.)
Til 7,4 EHK svarer 10,6 IHK, idet den me«
kaniske Virkningsgrad kan sættes til 70 pCt.
Vi opsøger dernæst Skæringspunktet for 10,6
HK og 3 1. Time og trækker en ret Linie
gennem dette Punkt og Nulpunktet. Parallelt

O

j

af Skruens voksende Slip ved høje Hastig«
heder, stiger mere end Farten.
Vi opmærker derpaa Skæringspunktet for
7,4 EHK og 6 Knob, men da Modstanden
mod Fremdrivningen gennem Vandet vokser
med 3 Potens af Farten, maa Hestekraften
forøges i tilsvarende Grad, og vi kan derfor
ikke i dette Tilfælde nøjes med at trække en
ret Linie gennem det fundne Skæringspunkt,
men maa foretage nogle faa Udregninger for
at bestemme nogle flere Punkter, hvorigen«
nem Hestekraftkurven kan trækkes. Vi væl«
ger f. Eks. at finde den til 4, 8 og 9 Knob
svarende Hestekraft, og benytter os af det
nævnte Forhold. At opløfte et Tal til 3. Po«
tens vil blot sige, at man ganger Tallet med
sig selv 3 Gange, f. Eks. 2 3 =2X2X2=8,
33=3X3X3=27 o. s. v.
Idet vi gaar ud fra den maalte Fart 6 Knob
og den tilsvarende HK 7,4, finder vi Heste«
kraften ved 4 Knob paa følgende Maade:

EHK

7,4 X 43
63

7,4 X 64

7,4 X 8»

7,4 X 512
216

216

2,19

ved 8 Knob:

EHK =

63

17,5

A

<oa.

ter«Time, og gennem Punkterne trækker vi
saa Kurven, hvoraf alle mellemliggende Vær«
dier kan aflæses.
Til Slut indtegner vi en Kurve, der angiver
Forbruget pr. Sømil ved de forskellige Farter.
Punkterne, hvorigennem Kurven skal gaa,
faas ved at dividere Forbruget i Liter/Time
med den tilsvarende Fart i Knob. F. Eks. fin#
der vi af Kurven Forbruget 3 L/T svarende
til 6 Knob, hvilket giver 3:6=0,5 Liter/Sømil,
8,1 L/T svarende til 9 Knob, hvilket giver
8,1:9=0,9 Liter/Sømil, 2,1 L/T svarende til 5
Knob, hvilket giver 2,1:5=0,42 Liter/Sømil o.
s. v. Punkterne afsættes og Kurven trækkes.
Denne Kurves laveste Punkt angiver Fartøjets
mest økonomiske Fart, der i det paa Kurven
angivne Tilfælde er 4 Knob.
Ligger man med sit Fartøj f. Eks. et eller
andet kendt Sted i Kattegat og opdager, at
der er sket et Uheld med Brændselsbehold«
ningen, saaledes at denne er betydelig min«
dre, end man havde regnet med, kan man ved
Hjælp af den sidstnævnte Kurve finde, hvil«
ken Fart man kan tillade sig at sejle med paa
Resten af Rejsen, eller, hvis Beholdningen er
for lille til at fuldende Rejsen med, kan man
finde den Fart, man kan tillade sig at sejle
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med for at naa nærmeste Havn eller Anker*
plads.
Man bør dog huske paa, at Kurven gælder
for Sejlads i roligt Vand, hvorfor man maa
tage i Betragtning, at Sø, Vind og Strøm kan
nedsætte Farten, og derfor altid regne med
en passende Sikkerhedsmargin.
Sindbad.
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Plan siger at Foreningslivet og Interessen omkring
Sundby Sejl#Forening er saa stor som aldrig
før, den ene Klub efter den anden stiftes, og
hver Dag er der Møder paa Broerne. Hvis de
alle sammen arbejder i Foreningens Interesse,
har det vist ingen Nød for Fremtidsudsigterne
i S. S. F. Nu venter vi bare paa at høre de
forskellige Sammenslutningers Program, saa
vi kan tage Stilling til, hvilke der duer. —
Redaktionen har foreløbig opsnuset 5 hem#
melige Loger i S. S. F., nemlig de 2 gamle
»Piraten« og »Skippelogen«, saa er der nogle
som kalder sig »Kammeraterne«, det maa vist
være en for os alle sammen, de 2 sidste vi er
kommet paa Sporet af, er en »Motorbaads#
klub« og endelig en Kapsejladsklub med det
flotte Navn »Startkuglen«. Det vil sikkert
glæde alle de »menige« Medlemmer i Sundby
SejLForening, hvis Bladet her kunde bringe
fyldestgørende Oplysninger fra de forskellige
Lejre om hvilke Opgaver man har bestemt sig
til at løse i Sundby Sejl#Forenings Interesse.
Red.

Havneudvalget meddeler,

Maa det være mig tilladt efter at have del#
taget i et Par bevægede Møder om Kapsejlad#
sen, hvorom der stadig gaar Dønninger i den
lokale Presse, at fremkomme med et Par Be#
mærkninger her i vort eget Blad. Det jeg øn#
sker at fremføre er kort og godt følgende:
Hvor blev I af, alle I sejladstørstige Sjæle, da
Fællessejladsen ud for Skovshoved afholdtes.
Efter den Interesse i paaduttede os, havde
man da forventet en mægtig Tilslutning fra
S. S. F., var det ikke 100 aktive Kapsejlere,
man fortalte os I var? Det var da en glim#
rende Lejlighed til at vise os, hvor ægte den
Stemning var I havde oparbejdet, og tænk,
hvor det havde virket, naar 100 Baade til#
meldt fra S. S. F. var startet til Fællessejlad#
sen, sikke en Demonstration mod alle de
slemme, som modarbejder jeres Interesser. —
Her skal det fastslaas med lange galv. 4"
Søm, at da Lejligheden for Kapsejlads var
tilstede deltog 8 Baade, hvad siger I til det,
»Kapsejlere«?
Motormand.

Alt i Ueoxelwii/ærifrfy

Medarbejder søges . . .
Som Sejlsportsredaktør antages et Medlem,
der har Lyst og Evner til at varetage dette
Arbejde. Vedkommende maa være godt inde
i alle Spørgsmaal Sagen vedrørende. Stillin#
gen er vel — lønnet. Henvendelse til Red.

Køb og Salg<^^

Vi tillader os at minde Medlemmerne om,
at de for faa Ører kan faa optaget Meddelel#
ser under denne Rubrik. Der er sikkert man#
ge, som har et eller andet i Baaden eller Sku*
ret, som kunde byttes eller sælges nu, hvor
alt det gode slipper op. Og har man en Tov#
ende eller lign. liggende, som der ikke er Brug
Søndag den 23. August. for, saa kunde det jo være, der var en, som
Som meddelt i vort forrige Nr. havde Fest# vilde købe eller eventuelt bytte med en Liter
udvalget arrangeret en lille privat Fest i Hav# Fernis.
nen. Festen forløb under de hyggeligste For#
mer. Desværre var det ikke mulig af Mangel
paa Materiale at afholde den lille jollesejlads,
men Fodboldskampen og Tovtrækningen
gjorde stor Lykke. Musik og Dans i Klub#
huset kunde slet ikke stoppes til den beram#
mede Tid, men maatte fortsætte til Mørklæg# AMAGER STRANDVEJ — SUNDBY 35016
ningen. Det var særlig til Dansen man kunde
Bemærk de nye Telefon Nr.
mærke, at det var S. S. F. Medlemmer, som
festede privat, og Festudvalget kan af Ud# Formand: L. Henriksen, Backersvej 4, 2.

FAMILIEFESTEN

ang. Fartøjsfortøjningerne, at det er Tiden
nu før Efteraarsstormene sætter ind, at for«
visse sig om, at Fortøjningen er i forsvarlig
Stand. Alt for mange Medlemmer, som sjæl s
dent ser ti deres Fartøj, har dette liggende
i daarlige Fortøjninger, der kan give Anled#
ning til Udgifter baade paa egen og Naboen
forvoldte Skader. Det bør ogsaa være en Sej#
lers simple Pligt at tilse sit Fartøj umiddelbart
efter et Uvejr. Man saa efter Uvejret Søndag
den 30. August Fartøjer ligge flere Dage i
bristede og Nødfortøjninger uden at Ejerne talelser, som faldt her være tilfreds med Da# Havneudvalg: H. Sørensen, Højdevej 39.
selv mødte op.
gen. Vi erfarer, at en uafhentet Gevinst til
E. Hansen, Lombardigade 28, 4.
Festtegn Nr. 331 ikke er afhentet, men naar vi
H. Thøgersen, Femkløvervej 4, St.
røber det er en Pakke Cigaretter, saa ryger Marketenderiudvalg: Sv. Aa. Rasmussen, Ly#
den nok snart.
bækgade 31, St. — R. P. S. Jensen,
Isafjordsgade 8.

(p»HD

\ye Medlemmer

i SuuaAJLq, Sejl-l-MmUify.
Portner H. Eisberg Jensen, Bornholmsgade
1. Motorbaad »Ib«. Proponeret ved Medlem
Nr. 209, O. Rasmussen.
Lagerarbejder J. F. Hass, Voltersgade 10, 2.
Motorbaad »Inger«, proponeret ved Medlem
Nr. 137, 0. Petersen.
Havneformand E. J. Nielsen, Holmblads#
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1. Aarg.

Gæsenes
19*2 Slut.
Saa sluttede da den 3. Sejlsæson under
disse for os Sejlsportsfolk saa trange Kaar.
Uden ligefrem at raabe Hurra, kan man vel
sige, naar man ser bort fra den kummerlige
Tilværelse vore Kammerater i Motorbaadene
fører, at Situationen, efter som Tiden er
gaaet, har forbedret sig kendeligt. Naar vi
gaar helt tilbage til 1940 og tænker paa de
Vanskeligheder, som dengang var forbundet
med at opnaa en Tilladelse til blot at flytte
Fartøjet. Man glemmer jo saa hurtig, men
husk bare den Sensation det vakte dengang,
naar en Sejler forlod Havnen.. Ja der var
Tider, hvor alle maatte ud og se det sjældne
Syn af en Lystsejler ud for vor Havn. Nu er
det vel næsten ogsaa glemt, med hvilke
Spænding vi i Foraaret gik rundt og ventede
Myndighedernes
Beslutning
vedrørende
Sundby Sejl«Forenings Sejltilladelse.
Og saa kom den trods al Pessimisme.
Vi kunde meddele, at det var tilladt at sejle
ud Dagen til en Helligdag fra Kl. 2 og vens
de hjem den tilstødende Helligdag. Det var
jo en mægtig Ting, syntes vi den Gang, og
kort efter opnaaede Bestyrelsen Tilladelsen
til Udsejling Lørdag og Hjemkomst Søndag
blev udvidet til, at man ogsaa maatte sejle ud
fra Havnen Søndag Morgen. Nu blev der
Fart over Arbejdet med Baadenes Istandgøs
relse, og mange i Havnen har da ogsaa haft
Glæder af de Goder, vi har haft denne Som«
mer. Der er sejlet meget i Sommer, naar Fors
holdene tages i Betragtning.
Desværre er
Menneskene engang indstillet saaledes, at
»mere vil ha' mere« — og saa opstod da og«
saa Kapsejladsspørgsmaalet, som affødte de
for vort Foreningsliv saa uheldige Følger;
man glemte helt Hensynet til de Personer,
Myndigheder og Institutioner, som havde
opnaaet Tilladelse til Sejlads fra Havnen.
Heldigvis gik det godt, og man maa haabe,
der intet er slaaet i Stykker, saaledes at vi,
om der atter skal komme en Krigssæson,
kan forvente i det mindste de samme Goder,
som vi har nydt i Aar, under Henvisning til
Foreningens Arbejde for at værne om de op s
naaede Sejltilladelser for alle Medlemmerne.
Red.

Halvaarlig Generalforsamling
afholdes Tirsdag d. 27 Oktober Kl. 19.
(Bemærk det fremrykkede Tidspunkt af Hensyn til Dagsordenen)

Amager Selskabslokaler, Markmandsgade 9-11
D A G S O R D E N :
1.
3.
2.
4.
5.
6.

Valg af Dirigent.
Indkomne Forslag.
Forhandlingsprotokol og Beretning.
Bevilling af Midler.
Lovændringer.
Valg af Repræsentanter.
a) Formand — b) 3 Repræsentanter og 1 Suppleant.
7. Eventuelt.

De afgaaende Repræsentanter er:
Formanden: H. L. Henriksen — modtager ikke Genvalg.
Sekretæren: J. C. Petersen.
Af Marketenderiudvalget: Sv. Aa. Rasmussen.
Af Havneudvalget: Emil Hansen.
Bestyrelsen.
Forslag, som ønskes behandlet, maa være tilsendt Bestyrelsen senest
8 Dage før Generalforsamlingen (ifølge Lovenes § 13).
Kun gyldigt Medlemskort giver Adgang til Generalforsamlingen
(ifølge Lovenes § 13).

Hcwifyatiou.
»S. S. F.« har hermed Fornøjelsen at kunne
meddele Medlemmerne, at vi atter i Aar in*
denfor Foreningen afholder Navigationskur«
Som tidligere er det lykkedes Foreningen
at sikre vort kendte og skattede Medlem,
Styrmand Bendtsen, som Lærer. Om dette
Kursus er der som om de tidligere afholdte

kun godt at sige*. Der burde ikke være en
Sejler i Sundby Sejl«Forening, som lod en
saadan Chance gaa til at lære om Jordens
Gradnet, Kompaslinier, Kompas, Pejlskive,
Misvisning, Deviation, Afdrift, Strøm, Log,
Lod og Søkort. Afmærkning af danske Far#
vande, Pejling og Afstandsbedømmelse. At
finde det paakommende Sted og at sætte
Skibets Kurs ved Hjælp af Søkort. Kendskab
til Sejladsregler, ligesom de internationale
Søvejsregler gennemgaas. Det var en slem
Mundfuld vil mange sige, men vi kan for«
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sikre Medlemmerne om, at det hele foregaar
under hyggelige og kammeratlige Former,
hvor de mindre dumme hjælper de mere
dumme.
Hvad skal vi saa bruge alt det til? Først
og sidst til at hævde vor Selvtillid, naar vi
fører vort Skib og kommer ud for en af de
mange Situationer, som opstaar paa Søen,
hvor der kræves selvstændig Handling uden
Mulighed for at spørge den nærmeste Be#
tjent om Vej, som f. Eks. Landkrabben har
at ty til, naar han er »vild paa Kareten«. —
En anden Ting, naar man kan sin Naviga#
tion, er den Glæde man kan berede sig selv,
naar man f. Eks. stævner mod et bestemt
Maal, saa lægger man sin Kurs og sejler støt
i Timevis. Mutter og Familien, som er med
paa Tur, begynder at mukke, spørger utaal#
modigt om ikke Klokkebøjen snart er der.
Men du skrider selvbevidst et Slag ned i
Kahytten, studerer dit Søkort, kommer op og
kigger helbefarent paa Solen, hvorefter du
hiver din Log, stadig uden at ænse Familiens
Spørgsmaal. Efter at have foretaget disse for
din utaalmodige Familie besynderlige Hand#
linger, slaar du atter et Slag ned i Kahytten,
bøjer dig over dine Søkort, slaar et Par Stre#
ger her og der. Nu skrider du atter op til
din efterhaanden rasende Familie, spytter i
Vandet, stadig uden at ænse deres Tilstede*
værelse. Saa putter du begge Hænder dybt i
Lommerne, skræver ud paa Benene og siger
saa almindeligt som muligt: Saa lille Mutter!
om 20 Minutter runder vi Bøjen, og om en
lille % Time er vi i Havn. Familien og du
selv kan foreløbig kun se Vand og en fjern
Pynt. Men naar saa disse vise Ord efterhaan#
den slaar til, ja saa aner du ikke hvilken
Følelse det er for dig selv, og med hvilken
Respekt Svoger Adolf ser til dig, saa er det
bare med at se almindelig ud. — Men Gud
naade dig, arme Synder, hvis du har regnet
forkert. —
Et andet Eksempel. Motormanden sejler
med 5 Knobs Fart, Strømmen er nordgaa#
ende med gennemsnitlig Fart 3, og han skal
fra Sundby til Helsingør. Ja, det regner man
let ud, hvornaar man er der, ikke?
Jeg sejler kun Søndagsture, er der en som
tænker, det er ikke noget for mig. Maa vi
stille dig et Par Spørgsmaal. Lad os sige, at
du f. Eks. kommer tøffende ud af »50 Øres
Løbet« en dejlig Søndag Morgen paa Vej til
Taarbæk, med Frokost, Snaps, Onkel Frede#
rik og Tante Julie og alt det der om Bord.
Du har lige demonstreret en Finesse ved
Maskineriet og glemt Udkiggen. Pludselig
vækkes i alle af 3 kraftige, korte Sirenebrøl
fra en af DFDS store Rutebaade, som ligger
lige foran jer i Løbet, kun 10 Meter borte.
Tante Julie skriger, Onkel Frederik vælter
Snapsen, og hvad skal du nu gøre — vi
spørger bare. — Hvis du har deltaget i et
Navigationskursus, saa er du Situationens
Herre, men ellers — ja — prøv at finde ud
af det.
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Ja saadan kunde vi blive ved at fortælle
om Situationer, hvor en dygtig Sejler med
en grundig Navigationskundskab kan klare
sig. Og efter dette tror vi heller ikke, der er
nogen tilbage, som er i Tvivl om Nytten og
Glæden af at have deltaget i vort Navigati#
onskursus. — Nu er der kun tilbage at faa
anmeldt sig i Tide.
Kursuset, der afholdes hver Tirsdag Aften
fra Kl 19,30 til 22,00, begynder den 13. Oks
tober og varer til Slutning af Marts.
Lokalet: Østrigsgade Skole.
Prisen er 6 Kr. for hele Kursuset.
Rekvisitter: En Gradvinkel, en Lineal,
Funders: »Praktisk Navigation« kan købes
Undervisningsaftenen.
Indtegningslisten hos Henry i Klubhuset
eller Telefon Sundby 35016 — eller til
Læreren: Telefon Sundby 856 y.
Bestyrelsen.

Generalforsamlingen.
Tirsdag d. 2?,. Oktober Kl. 19 afholder
Foreningen som meddelt sin ^aarlige Ge#
neralforsamling. Normalt er de tilstundende
Dage, paa Broerne forud for denne, ret uro*
lige. Vi kender alle saa godt de mange kloge,
som saa paa selve Dagen brillierer med deres
Udebliven. Der er ingen Grund til at vente
mindre Valgstemning i Aar. Særlig efter at
vor Formand, L. H. Henriksen, der har sid#
det som Foreningens Formand gennem 5
Aar og været i Foreningens Bestyrelse i 12
Aar nu meddeler, at han ikke ønsker at fort«
sætte.
S. S. F. har henvendt sig til Formanden i
Anledning af hans opsigtsvækkende Medde#
lelse for at høre, om han ønskede at knytte
nogen Kommentar til sin Beslutning. Om
Grunden ønsker Henriksen ikke at udtale
sig, kun saa meget, at Grunden til han forud
meddeler os om sin Beslutning er, at det
efter hans Mening er saa vigtig en Post for
Foreningens Fremtid, at det har været ham
magtpaaliggende, at Medlemmerne i god Tid
kunde vælge en Mand til denne Post. For
den overvejende Del af Foreningens Med#
lemmer vil Meddelelsen om Formandens
Nedlæggelse af Hvervet sikkert blive modta#
get med Beklagelse). Vi maa dog takke ham
for, at der er Tid til at tænke over Tingene,
og prøve paa at finde den Mand, som kan og
vil ofre den store Tid, det kræver at staa som
Sundby Sejl#Forenings Formand, samtidig
maa det være Manden, som paa en værdig
Maade kan repræsentere os udaftil. Med
Hensyn til det urolige Foreningsliv vi under
Krigen har faaet, tør vi anføre, det bliver
svært at finde Manden, der som Henriksen
har staaet rolig og urokkelig midt i Stormen,
uden nogensinde at lade sig paavirke af Øje#
bliksstemningen.
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Af mere menige Poster som skal nybesæt#
tes er som Dagsordenen meddeler Sekretæ#
rens Mandat samt et Havneudvalgs# og et
Marketenderiudvalgs#Mandat. H. Petersens
Arbejde som Foreningens Sekretær kan sik#
kert ikke bestrides bedre, om man genvælger
de 2 øvrige, Emil Hansen og Svend Aa.
Rasmussen, bliver jo et Spørgsmaal, dels har
de siddet for kort til at kunne vise Resulta#
ter, dels maa man jo forvente at nogle af de
Interesse#Sammenslutninger, der er opstaaet
inden for Foreningen, for enhver Pris skal
ha' en Mand ind, og netop i Havneudvalg
og Marketenderi er der sikkert store Inter#
esser. Tilbage af den gamle Bestyrelse be#
holder vi Hans Sørensen fra Havneudvalget,
Hansen i Sejladsudvalget, som samtidig be#
strider Posten som Kapsejladsohef, p. G. af
Suppleanten, Thøgersens, som optoges i Be#
styrelsen ved Sv.Aa. Larsens Afgang, Ukend#
skab til Kapsejlads. Thøgersen bliver dog
siddende i Bestyrelsen til Foraars#Generalfo»#
samlingen, da det Repræsentantskab, han sid;,
der for, ikke skal nybesættes nu. Endelig er
der A. Jensen, som ogsaa bliver til Foraaret.
Der er Grund til at anmode Medlemmerne
om at møde talrigt op paa den tilstundende
Generalforsamling, alt tyder paa, at vi faar
et Møde af stor Betydning for Foreningens
Fremtid. Den Mulighed vi her har faaet til
gennem vort Blad at minde Medlemmerne
om Vigtigheden af de rigtige Repræsentan#
ters Valg, bør heller ikke staa ubenyttet hen.
Alt for ofte i Foreningens Historie har disse
Valg været præget af Tilfældigheder, og vi
har set sørgelige Resultater heraf. Nu er
Spørgsmaalet sagligt gennemgaaet, og den
enkelte har Tid til at overveje Sagen. Vi hen#
stiller ligeledes til vore Læsere at gennemgaa
de af os bekendtgjorte Lovændringer før
Mødet, skal dette først ske selve Aftenen,
forhales Tiden unødvendig. Man maa vel
betragte Spørgsmaalet »Lovændringer« saa#
ledes, at indsendes der ingen Protest med
Forslag til anden Ordlyd, er de af S, S. F.
optrykte Ændringer vedtaget og kun en kort
Gennemlæsning paakrævet.
Endelig til Sidst, Husk Dagen og Klokke«
slettet, anden Meddelelse end den i Bladet
tilsendte fremkommer ikke. Altsaa: Tirsdag
den 27. Oktober Kl. 19.
Red.

Sumd 0. Lawum

Amagerbrogade 122
Hjørnet af Englandsvej.
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Bør vi tage Kontingentforhøjelsen nu?
En Udtalelse fil Belysning af deffe Spørgsmaal fra Foreningens
Regnskabsførere.
S. S. F. har henvendt sig til vor Kasserer
Th. Sparre og Regnskabsføreren for vort
Marketenderi Carlo Henriksen og bedt om en
saglig Behandling af Foreningens økonomiske
Liv, idet vi har ment, at netop til den fores
staaende Generalforsamling var det af Betyd*
ning for en fornufig Diskussion om dette til*
bagevendende Spørgsmaal at faa det forelagt
af saglige Regnskabsfolk. Resultatet er blevet
følgende Betænkning, som vi mener maa
mane enhver SundbysSejler til Eftertanke:
Foreningens Finanser har altid maattet
køres stramt, da Indtægterne ved Kontingens
ter, Pladsleje, Overskud i Marketenderiet etc.
kun lige har kunnet dække de løbende Ud#
gifter og Afdrag paa de Laan, som Forenins
gen altid har maattet optage, saa snart en
ekstraordinær Udgift skulde afholdes.
Hidtil har det kunnet gaa rundt paa denne
Maade, og vi staar i Dag uden Gæld, men
paa den anden Side maa vi se den Kendsger#
ning i Øjnene, at der absolut ikke er Grund
til veltilfreds Optimisme med Hensyn til
Fremtiden.
Det er aabenbart for ethvert Medlem, som
færdes i Havn og paa Plads, at der i lange
Tider ikke har været kostet Vedligeholdelse
i det Omfang, som er fornødent for at holde
Broer, Havnebassiner og Indsejlingsrende i
god Stand, og vi maa forudse, at vi en skønne
Dag vil se os nødsaget til at bekoste en gens
nemgribende Restaurering af disse Anlæg og
dette højst sandsynligt til høje Priser.
Vil man nu vurdere Foreningens finansielle
Evne til at klare disse for sin Bestaaen og
Trivsel nødvendige Udgifter, vil det være
logisk at undersøge, hvorledes Foreningens
Indtægter og Udgifter stiller sig i den nærs
meste Fremtid.
Med Hensyn til Indtægterne gælder, at
Kontingenterne og Pladslejerne formentlig vil
vedblive at have en nogenlunde fast Karak«
ter, saaledes at større Svingninger i disse
Poster paa Grund af dalende Medlemsantal
ikke kan paaregnes.
En noget mere usikker Indtægtspost er
Marketenderiets aarlige Overskud.
Marketenderiets Regnskabsfører har bud«
getteret, at der i indeværende Aar antagelig
kan forventes et Driftsoverskud paa omkring
Kr. 3000,—, altsaa omtrent det samme som
i Fjor, men disse Penge er allerede paa nu«
værende Tidspunkt indbetalt til S. S. F. og
anvendt til Betaling af Foreningens løbende
Udgifter.
Det er et Spørgsmaal om vi til næste Aar
kan vente, at Marketenderiets Drift vil fors
løbe lige saa rentabelt som hidtil. Dels maa
man vel forudse, at Marketenderiets Rationer
af 01 og Spiritus vil blive yderligere fors

mindsket, og dels vil Manglen paa ordentligt
Brød til »Kaffen« sikkert foraarsage en forts
sat væsentlig Nedgang i Salget af denne Vare.
Det vil derfor være det rigtigste alene at
betragte Foreningens egne Finanser og at se
bort fra Marketenderiet i denne Forbindelse,
saa meget mere som der fra forskellige Sider
er fremsat stærke Ønsker om at hensæte Mars
ketenderiets fremtidige eventuelle Overskud
paa en særlig Konto til Anvendelse ved Nys
anskaffelser til Foreningen.
Paa Grundlag af Regnskabet for 1941 og
Foreningens Indtægter og Udgifter iflg. Bog*
føringen for Tiden 1. Januar — 30. September
1942 kan opstilles følgende Budget for Perios
den 1. Oktober 1942 — 30. September 1943.
I Budgettet er det forudsat, at Foreningens
Indtægter og Udgifter vil falde nogenlunde i
samme Forhold som i de Perioder, der er lagt
til Grund for Beregningerne, og at Udgifters
ne ikke vil blive væsentligt paavirket af ufor*
udsete Prisstigninger
I n d t æ g t e r :
ca. Kl.
Indskud fra nye Medlemmer anslaaet
til et aarligt Beløb paa
Kontingenter fra saavel aktive som
passive Medlemmer
Pladslejer forventes at ville indgaa m.
Diverse Indtægter, saasom Leje fra
Malerudsalg og Baadebygger
Budgetterede Indtægter ialt

500
7,800
8,500
200
17,000

U d g i f t e r :
1 Aars Lejeafgift til Kommunen
Løn til Pladsmand
Løn til Kasserer ansat til ca
Forsikringer af Baade m. v.
Vedligeholdelser, hertil er anslaaet
som Minimum
Udgifter ved Øvelsesbaaden
Fester
Grundskat og Vandafgift
Renovation
Kontorartikler, Tryksager etc.
Udgifter til Generalforsamlinger og
Møder
S S F Bladet
Diverse Udgifter, herunder Kontin*
genter, Abonnementer, Repræsentas
tion og lign

8,900
1,500
900
1,650
3,000
100
300
325
325
600

Naar man betragter ovenstaaende Budget,
maa man gøre s'g klart, at baade Indtægter
og Udgifter er anslaaet forsigtigt, men saa
nær Virkeligheden, som det er muligt at gøre
det i Dag. Det er sandsynligt, at Udgiftsbuds
gettet vil vise sig at være for lavt ansat, idet
det for Eks. ikke er sikkert, at Vedligeholdels
sesudgifterne kan holdes indenfor de budget*
terede Kr. 3,000, dels fordi omfattende Repas
rationer af Broerne er nødvendige, og dels
fordi Prisen paa Materialer er stigende.
Hvis det saaledes skulde vise sig, at det
budgetterede Underskud paa ca. Kr. 3,000 vil
udvikle sig til at blive maaske et eller to—tre
Tusinde Kroner større, hvor skal vi saa skaf*
fe de Penge fra
At Marketenderiet skulde kunne hjælpe os
og i alle Tilfælde dække et Par Tusind Kros
ner af Underskudet kan vi af de tidligere
nævnte Grunde ikke sætte afgjort Lid til, og
vi maa da lige saa godt i Tide se os om efter
andre Udveje.
At skære ned paa Udgifterne lader sig
næppe gøre, da disse sikkert maa betegnes
som Minimumsudgifter, hvis Foreningen skal
bestaa blot paa det Niveau, hvorpaa den i
Øjeblikket befinder sig, og der bliver derfor
kun tilbage at se at faa forøget Indtægterne,
enten igennem en Forhøjelse af Kontingentet
eller af Pladslejerne eller begge Dele.
Selv de mest idignerede Modstandere af
Kontingentforhøjelse maa kunne indse, at nu
er det Tidspunkt kommet, som saa ofte er
blevet forudsagt paa Generalforsamlingerne,
nemlig at Foreningen ikke kan klare sig med
de bestaaende Kontingentsatser og Pladslejes
takster, men hvor nødigt man end vil, maa
man gøre sig klart, at S. S. F. ikke længere
kan være saa billig en Forening at være i,
som den hidtil har været. Vi maa under Tis
dernes Tryk bevæge os lidt op ad Stigen
imod de samlede Udgifter pr. Medlem og
Fartøj, som betales i andre Klubber for Meds
lemsskab i Klub* og Havnes og Vinterplads
for Farttøjet.
Man vil herefter stille Spørgsmaalet om,
hvor meget det er nødvendigt at fophøje Kons
tingent og Pladsleje, for at Foreningens Øko*
nomi kan konsolideres paa fornuftig Basis.

Dersom Kontingentet for aktive Meds
lemmer forhøjes fra Kr. 20 til Kr. 28
om Aaret, vil dette betalt af vore ca.
400 aktive Medlemmer betyde en
Merindtægt paa
300 og ved en Forhøjelse af Kontingentet
1,500 for passive Medlemmer fra Kr. 8 aars
lig til Kr. 16 aarlig, vil der fra vore
ca. 100 passive Medlemmer indkomme
600 en Merindtægt paa

20,000 hvilket giver en samlet Kontingents
forhøjelse paa
Naar herfra trækkes de budgetterede
Hvis man desuden forhøjer Pladss
Indtægter paa
17,000
lejerne med 25 pCt. af de for Tiden
fremkommer der et budgetteret Uns
gældende Satser, vil dette give en
derskud paa
3,000 Merindtægt paa

3,200

800

Budgetterede Udgifter ialt

4,000

2,000
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sesplan, og Pengene til dens Gennemførelse
6,000 skaffes til Veje, da vil Havnen hurtigt forfal*
de saa meget, at en nødvendig Generalrepa*
til Dækning af det forventede Driftsunder* ration vil blive saa omfattende, at dens Gens
skud og til Anvendelse ved en systematisk nemførelse vil overstige Foreningens økono*
Vedligeholdelse af vore Broer, Havn m v., miske Evne.
saaledes at vi ikke den Dag, hvor vi virkelig
Det er vort Haab, at ovenstaaende Rede*
skal ud at sejle igen, staar overfor at skulle gøreise vil give Medlemmerne et Indblik i,
skaffe et langt storre Beløb til Nyindretning hvorledes Foreningens Økonomi ligger, og
af Havnen.
der vil jo paa Generalforsamlingen blive An#
Foreningen vil herefter have til Dis*
position ca.

Det er vist ikke for meget sagt, at dersom ledning til at tage Stilling til de Forholds«
der ikke nu tilrettelægges en Vedligeholdels regler, som bør træffes i S. S. F.s Interesse.

Foreningens Lejekontrakt med Københavns Kommune.
§ 2. Omhandler det daværende Lejemaal
Vedrørende vort Lejemaal med Kommnnen
kommer jeg sikkert ind paa et af de Punkter, 50 Kroner.
§ 3. Bestemmer, at Arealet kun maa bruges
som Medlemmerne kender mindst til, paa
Trods af det har været et meget omtalt Emne som Baadplads. Almindelige Ordensregler,
samt Forbud mod Opforelse af Bygninger
i den seneste Tid
Selve Dokumentet stammer fra Efteraaret uden Magistratens Samtykke. Forpligtigelser
1928, hvor man første Gang lejede et Areal til Foreningen om Opførelse af Retirade og
langs Afvandingsgrøften for Kr. 50. De før« Renholdelse af disse, samt Paalæg om at hol
ste Underskrivere for Sundby SejlsForening de det Lejede i sømmelig Stand alt under*
er Blichfeldt Olsen, Th. Lundsgaard, H. C. kastet Magistratens Skøn.
§ 4. Indeholder Bestemmelse om hvorledes
Pedersen, Bernhard Nielsen
vi selv skal indhegne det lejede og nærmere
Senere er Kontrakten ændret 6 Gange,
Redegørelse for disse Hegns Udseende. Af*
væsentligst med Hensyn til Betalingen for
vandingsgrøften fra Lergravsvej skal holdes
det lejede Areal, medens de egentlige Fors
aaben og med tilstrækkelig Dybde og Bredde.
pligteiser for Lejeren og Lejemaalets Længde
Bestemmelse om Aflevering af Pladsen ved
er bigeholdt. 1. April 1928 forhøjes den aar*
Lejemaalets Fratrædelse, det skal ryddes og
lige Leje til 300 Kr. 7. Juni 1929 ændres Lejen
jævnes m. m. Tilladelse til Indlægning af
til 1600 Kr., med daværende Formand A.
Vand, Gas og Eektricitet naar Foreningen be«
Hempel som Underskriver.
strider de dermed forbundne Udgifter. Ende*
2. August 1934 har Kommunen uddybet lig en Bestemmelse om Magistratens frie Ad*
Vandarealet og anbragt en Spundsvæg Syd gang til det lejede Areal.
fc>r Sejlforeningens Havn. Arbejderne beregn
§ 5. Omhandler Brandvæsenets Bestemmel#
nedes fuldført 1. September 1933, og vor ser.
Leje til Kommunen er nu steget til Kr. 4,857.
§ 6. Indeholder Bestemmelse om Opsigelse
Underskrivere for Foreningen er denne Gang saafremt vi ikke betaler Lejen i rette Tid og
Kasserer Rask Pedersen og Næstformanden de hermed almindelige forbundne Forret*
J. Chr. Timmermann.
ninger.
11. Novbr. faar Kontrakten en ny Paateg*
§ 7. Bestemmer hvorledes vi skal betale
ning, men denne Gang med den Virkning, at Skatter og Afgifter, derunder Ejendomsskyld
Lfijen nedsættes til 3,600 Kr. aarlig. Under* af det lejede Areal.
skrivere var Rask Pedersen og daværende
§ 8. Forbyder Fremleje uden Magistratens
Formand H. Thomsen.
Samtykke samt forbyder Skiltning fra Grun*
Imidlertid er vi nu naaet frem til den Æn« den.
§ 9. Indeholder Bestemmelser om hvor*
dring, som gælder i Dag. Denne sidste Æn«
dring er af 28. November 1938 og fremkom ledes vort Depositum for Lejen kan hæves af
paa Grundlag af Kommunens Udbygning af Kommunen uden Varsel, i Tilfælde af Misligs
holdelse af Lejeren.
den Havn vi kender i Dag.
Nu følger en Kontraktpaategning i Anled*
Gennemgaar vi nu Kontraktens Punkter,
som vi i Dag har Overenskomst med Kom* ning af Udbygningen af den i Dag kendte
Havn.
munen om, vil vi have følgende:
§ 1. Lejemaalets Begyndelse regnes fra 1.
November 1927, og vedvarer indtil det med
3 Maaneders Varsel opsiges fra en af Siderne
til Fratrædelse enhver Tid.
Saafremt Arealet eller Dele deraf ønskes
anvendt til offentligt Brug eller Afhændelse,
skal Lejemaalet fra Magistratens Side kunde
opsiges, uden Varsel til enhver Tid.

Dens Ordlyd er i store Træk følgende:
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Det lejede Areal udgør 48,381 Kv.*Mter
(heraf Vandareal 23,500 Kv.*Meter. (Hertil er
senere kommet Havearealet paa Havnens
Nordside uden Forhøjelse af Lejen).
Vedligeholdelsen af Havneanlæget med
Bolværker, Stensætninger, Broer m. v. paa=
hviler Lejeren og skal udføres paa forsvarlig
Maade efter Magistratens Skøn, ligesom og*
saa nærmere angivne Hegn skal vedligeholdes
af Sejlforeningen.
Lejeren skal paa egen Bekostning opsætte
fornødent Hegn i det lejede Areals sydlige
Grænselinie.
Lejeren er pligtig at taale Kajakklubbens
Adgangssti til sit lejede Areal.
Til Sikkerhed for Lejen deponeres 1800
Kr., det i sin Tid deponerede Beløb 25 Kr.
er udbetalt Lejeren.
løvrigt forbliver Lejevilkaarene uforandret.
Kobenhavn den 28. November 1938.
H. L. Henriksen, Formand.
Rask Pedersen, Kasserer.
K Bjerregaard.
H. Frederiksen.
Red.

Afriggergilde
Lørdag 17. Okt. Kl. 18,30
Amager Selskabslokaler.
Markmandsgade 9—11
Der serveres:
Hvid Lobescoves,
Ostemad, 1 Pilsner og Kaffe.
Efter Spisningen kammeratlig Samvær
med Underholdning og Dans.
3 MANDS ORKESTER
Tegningslisten ophængt i Klubhuset
og afsluttes Onsdag den 14. Oktober.
• Prisen er 5 Kr. pro persona
og Tegningen er bindende efter den
14. Oktober. — Adgangskort tilsendes
de indtegnede.
Deltagelse kan ogsaa anmeldes
Telefon: Sundby 35016.

pr.

Festudvalget.

Paa Grund af overvældende aktuelt Stof,
Kommunen har afholdt Udgiften til en Ud* har jeg desværre maatte udskyde enkelte Ar*
videlse og Udbygning af det af Foreningen tikler til næste No.
Red.
benyttede Havneareal, samt til Flytning af
Havneindsejlingen. Paa Grundlag heraf for#
Udgiver: Sundby SejUForening.
højes Lejen fra 1. September 1938 til Kr. 8900.
Ansvarhavende Redaktør:
Lejen skal betales 2. Januar, 1. April, 1.
Sv. Aa. Rasmussen, Lybækgade 31 — S.
Juli og 1. Oktober
Tryk: Amager Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 — S.
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1. Aarg.

Redaktionsudvalg, kommer sammen en Gang
om Maaneden, hvorefter det bedste af det
bedste vi har med, bringes videre i Bladet til
vore Medlemmer.
OtdcÅec 194-2
Vi faar da, som mit Ønske er, et Indtryk
af det som rører sig i Foreningslivet, og ikke
Formanden L. Henriksen aabnede Mødet
som nu det hele set fra Bestyrelsens Stand# og bød Velkommen.
punkt, som nogle trods mine Anstrengelser
Til Dirigent valgtes E. Lund.
for det modsatte vil mene.
Forhandlingsprotokollen oplæstes og gods
Altsaa lad os høre fra jer. Redaktionen er kendtes. Herefter fik Form. Ordet for Be#
stadig Lybækgade 31, Stuen. Red. S. A. R. retningen. Som Indledning mindedes han vort
afdøde Medlem, Brovagt A. Larsen. — Det
meddeltes, at Foreningens Medlemstal nu er
402 aktive og 143 passive. Formanden om#
lUwdtø du
talte den af Kapsejladsspørgsmaalet opstaaede
Uro. Omtalte de 3 af Foreningen planlagte
Sejladser, som efter den førstes Afholdelse,
Bestyrelsen af forskellige Grunde var veget
tilbage for at fortsætte.
Den af nogle Medlemmer arrangerede Kap#
sejlads omtaltes samt de Ubehageligheder
disse eventuelt kan faa i Fremtiden. Derefter
omtaltes et Møde med Magistraten om For#
eningens Lejeforhold, som syntes at give et
godt Resultat. Til Afslutning omtaltes de
kommunale Arbejder ved Broerne og Spørgs#
maalet om en Kran til Ophaling af Motorer.
Efter Beretningen forsvarede E. Holm og
Sv. Aa. Larsen den af dem arrangerede Kap#
sejlads, idet en skriftlig Tilladelse fra Kyst#
politiet forelaa. Munk forsvarede ogsaa Sej#
ladsen under Henvisning til, at Sagen efter
hans Mening var korrekt behandlet fra Ar#
rangørernes Side. Sv. Aa. Rasmussen mente
der kunde komme Vanskeligheder ud af dette
og syntes iøvrigt Debatten burde afsluttes.
A. Jensen efterlyste den givne Tilladelse og
dennes Ordlyd. Timmermand forsvarede Be#
styrelsens Standpunkt i Kapsejladssagen, ad#
varede mod Muldvarpearbejdet, særlig med
Henblik paa de mange Klubber indenfor
S S F. Herefter svarede Formanden paa for
skellige Spørgsmaal fra Forsamlingen, hvor
»S S F« har i Dag en lille Præmie#Spøg«. efter Forhandlingsprotokol og Beretning sat
Vi bringer her et Billede, taget i Aar af Ind# tes under Afstemning og godkendtes.
Punkt 3. Bevilling af Midler indlededes af
sejlingen til en af Sundets Havne og spørger
nu: Hvor ligger den lille skønne Havn? Vi Formanden, som kunde ønske 2000 Kr. til
udlover som Præmie et Samlebind for vort Arbejder ved Broer samt til en Kran for
Medlemsblad. Besvarelser maa være Redak# Motorer. Efter at det var oplyst, at Pengene
tionen i Hænde inden 1. December. Indkom# muligvis kunde tilvejebringes ved Forhånd#
mer flere rigtige Løsninger trækkes der Lod ling med Kommunen, vedtoges det at udføre
disse Arbejder.
om Præmien.

Generalforsamlingen

Fødselsdagsstemning.
Med dette Nr. af »S S F« runder vi saa det
første lille Hjørne, det er nemlig nu et %
Aar siden, vi udsendte det første Blad. Jeg
har ment Tidspunktet var passende for en
lille Diskussion om Bladets Betydning.
Egentlig var det min Hensigt paa General*
forsamlingen at rette forskellige Spørgsmaal
til Forsamlingen desangaaende, men Tiden
tillod jo ingen Afbrydelser.
Først og fremmest ønsker jeg meget at fast*
slaa, at »S S F« ikke er og maa aldrig blive
Bestyrelsens Blad. Det har da heller ikke
manglet paa Opfordring fra min Side til
Medlemmerne om at skrive i »S S F«. Jeg
spørger derfor endnu engang, er der virkelig
ikke i en Forening paa 600 Mennesker et Par
Stykker som kan gøre dette bedre end mig,
jeg garanterer ikke for Udfaldet, hvis der
ikke efter dette vælter ind med Breve eller
Tilsagn om Medarbejde.
Medlemmerne kan vel forhaabentlig se det
uheldige i, at een Mand oven i Købet Be#
styrelsesmedlem, raader over alle Bladets
Spalter. Jeg har hidindtil efter bedste Evne
bestræbt mig paa ikke at benytte denne gun#
stige Stilling, jeg her indtager, men saafremt
denne fornyede Henvendelse ikke kan vække
et Par Medlemmer, garanterer jeg ikke; thi,
det er maaske den Vej man bør gaa for at
skabe det Liv i Bladet, jeg siden dets Start
har ønsket;.
Ved at kigge lidt tilbage i det hidtil ud#
komne, vil enhver Læser jo kunde se, at det
ikke har manglet paa Opfordring til Indlæg.
Jeg maa dog betro Medlemmerne, at til Dato
er intet kommet.
Tilgiv mig at jeg undertiden er i Tvivl om
Bladet læses, men saa er der vel i det mind#
ste een, som kunde fortælle os: Det er Penge,
som ikke bør bruges, eller lad os faa en ny
Redaktør! Fra min Side har det været et
Forsøg paa at skabe et Medlemsblad, som
gav et Indtryk af Stemning og Liv i Forenin#
gen, noget saadant er ikke opnaaet, naar det
hele gives efter mit Syn paa Sagerne, derfor
endnu engang af Kærlighed til »S S F«, lad
os blive et Par Stykker, som nedsætter et
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alle Sundets Havne.

SIDE 2
Punkt 2. Lovændringer. De af Østergaard
indsendte Lovforslag, som har været optrykt
her i Bladet, optoges nu til Debat Punkt for
Punkt. Udfaldet blev følgende: § 1 forbliver
uforandret. § 2 Ændringen vedtoges. § 3
Ændringen vedtoges. § 4 vedtoges. § 5 ved#
toges med det Forbehold, at de i denne §
nævnte Satser kunde ændres ved mulige For#
slag om Forhøjelser. § 6 Ændringen samt Be«
styrelsens Tilføjelse vedtoges. § 7 Ændrin
gen forkastedes og bliver som forhen., § 8
Ændringen vedtoges. § 9 forbliver uændret.
§ 10 Ændringen vedtoges. § 11 Ændringen
vedtoges. § 12 Ændringen vedtoges. § 13 var
foreslaaet saaledes, at Marketenderiets Overs
skud skulde afsættes til et Byggefond. A.
Jensen fra Bestyrelsen anbefalede. Schipler,
som var Fader til Forslaget anbefalede ogsaa.
Munk samt Dirigenten var imod Opsparing.
Jørgen Nielsen ønskede først at kende Kom#
munens Tilbud. Efter nogen Diskussion trak
Dirigenten dette Forslag tilbage, A. Jensen
protesterede, men Forsamlingen godkendte
Dirigentens Handlemaade og man gik til § 14,
hvor Udtrykket: Generalforsamlingen er
højeste Myndighed, godkendtes af Forsamlin#
gen. § 15 ændredes saaledes, at der skal 75
aktive Medlemmers Underskrift for at ind#
kalde til ekstraordinær Generalforsamling.
§§ 16—17—18 forbliver uændret. Bay fik
Ordet og mente det var uheldigt een Mand
havde foretaget Bearbejdelsen af disse nye
Love. Dirigenten oplyste hertil, at alle havde
haft god Lejlighed til i Tide at sætte sig ind
i Sagerne gennem Bladets Offentliggørelse af
hele Lovkomplekset. Østergaard tog herefter
Ordet og omtalte sin Skuffelse over, at ingen
havde vist Sagen Interesse gennem Indlæg i
vort Blad. Herefter sendtes hele Forslaget til
skriftlig Afstemning. 123 stemte for 18 imod.
Forslaget med alle dets Ændringer var god#
kendt, og Østergaard kan saaledes prale af,
at han er den Mand i Sundby Sejlforening,
som har faaet vedtaget flest Forslag paa en
Generalforsamling.
Efter Timmermands Forslag afbrød man nu
Dagsordenen og gik til Formandsvalg. — L.
Henriksen, Hvid Nielsen og E. Lund blev
foreslaaet. Hans Sørensen fik Ordet og om«
talte Grunde for Formanden L. Henriksens
Afgang som Formand, han anbefalede For*
samlingen at søge Henriksen paavirket, saa«
ledes at denne vilde fortsætte, særdeles nu
hvor vi laa i Forhandling med Kommunen.
Timmermand og Sekretæren J. C. Petersen
anbefalede ogsaa et Forsøg paa at lade vor
gamle Formand fortsætte. Henriksen fik Or*
det og meddelte, at han eventuelt vilde fort#
sætte, men det var hans Indtryk, at man hav«
de ønsket at skifte, og saa mente han i For«
eningens Interesse, der burde være Tid til at
finde et Emne. En skriftlig Afstemning om
Formandsspørgsmaalet fik følgende Udfald:
L. Henriksen 98 Stemmer, Hvid Nielsen 55
Stemmer. Formanden var saaledes genvalgt,
dette hilstes med Bifald.

SSF
Til Repræsentanter foresloges J. C. Peter«
sen — Sv. Aa. Rasmussen — Emil Hansen —
Sv. Aa. Larsen — Jørgen Nielsen — Finne og
Ole Petersen. Den skriftlige Afstemning gav
følgende Resultat: J. C. Petersen 82 Stemmer,
Sv. Aa. Rasmussen 82, Sv. Aa. Larsen 67,
Finne 62, Ole Petersen 61, Jørgen Nielsen 41
og Emil Hansen 39 Stemmer.
Efter Valget foretog man en forceret Gen«
nemgang af de resterende indsendte Forslag.
De resterende Forslag indsendt af Øster«
gaard godkendtes med smaa Ændringer.
Et Forslag om Bygning af en Motorkran
vedtoges. Forskellige Forslag fra Schipler
vedrørende Kontingent Spørgsmaal m. m.
forkastedes.
Enkelte af Punkterne toges dog til Efter«
retning for Bestyrelsen.
Næste Forslag var indsendt af Bestyrelsen,
dette vedtoges. Herefter er det forbudt at
udgrave Koks i andres Haver samt at sælge
disse paa Foreningens Omraade.
Forslag fra Kassereren om Oprettelse af en
Giro«Konto til Indbetaling af Kontingent for
Oktober og Januar Kvartal vedtoges.
Derpaa behandledes et Forslag indsendt af
Martin Jørgensen: Foreninger indenfor Sund«
by Sejl«Forening forbydes; ved Foreninger
skal forstaas en Samling af Medlemmer, som
holder Møde om Foreningens Forhold, eller
paa anden Maade søger at blande sig i For«
eningens Interesseomraader. — Dette udmær«
kede Forslag blev desværre misforstaaet. —
Skov udtalte som Formand for Skipperklub«
ben, at denne ikke vilde opløse sig samt at
deres Love ikke kunde og aldrig havde berørt
Foreningens Interesse. Munk forsvarede Start#
kuglerne, mente at Bestyrelsen var Skyld i
Oprettelsen af 5 Klubber, men sagde han,
Bestyrelsen kunde gøre disse Klubber ar,,
bejdsløse (hvad saa med »Kammeraterne«?
Red.). Finne oplyste, at Klubben »Kammera«
terne« er startet som Modvægt imod Udtalel«
ser af Bestyrelsen, rettet mod Fiskerne, som
han forsvarede. Endelig anbefalede Munk at
beholde Klubberne, som godt kunde have
deres Berettigelse i en stor Forening. Diri«
genten oplæste nu et Ændringsforslag af
Aage Sejrbo. Ordlyden af dette, som ved«
toges, var følgende: Klubber indenfor S S F
maa kun have rent selskabelige Formaal. En«
delig vedtoges at lukke Marketenderiet i Vin«
termaanederne November—December—Janu«
ar til omkring 15. Februar, dog saaledes, at
der i denne Periode er aaben Søndag fra 9
til 16.
Tiden var nu saa vidt fremskreden, at man
maatte hæve Mødet, det oplystes, at der fore«
laa endnu 4 Forslag som det overlodes Besty«
reisen at gemme til man fandt det passende
at indkalde til en ny Generalforsamling.
Efter at Dirigenten havde udbragt et Leve
for Sundby Sejl«Forening hævedes Mødet.
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AMAGER STRANDVEJ — SUNDBY 35016
Bestyrelsen efter Generalforsamlingen den
27. Oktober 1942:
Formand: L. Henriksen.
Repræsentanter:
H. Sørensen, H. Hansen, M. Thøgersen,
K. Petersen, A. Jensen, Sv Aa. Rasmussen,
Sv. Aa. Larsen.
(Da Bestyrelsen ikke har konstitueret sig
ved Redaktionens Slutning, kan vi ikke brin«
ge den endelige Opstilling).

Nye Medlemmer
Hermed har vi Fornøjelsen at byde føl«
gende nye Medlemmer velkommen i Sundby
Sejl«Forening.
Montør H. J. Voigt, Kirkegaardsvej 20, 3.
Murerarbejdsmand J. H. Willumsen, Hor»
sensgade 22.
Stud. polit. E. Dalsgaard, Højdevangsallé 22.
Bager K. O. Albalk, Amagerbrogade 48, 1.
Rigger A. Lundsfryd Hansen, Portugals«
gade 10, 2.
Maskinarbejder M. E. Ryefelt, Østrigsgade
i, 2,
Arbejdsdreng B. Thyme Christensen, Vene«
digvej 8, 3..
Inventarhandler L. Bøg, Nørrebrogade 68, 2.
Ingeniør M. Gebhard Foerson, Anker Hee«
gaardsgade 2.
Basunist E. Christiansen, Hjort Lorentsens«
gade 19, 3.
Maler E. F. Petersen, Tinggaarden 15, 2.
Salgschauffør R. Jørgensen, Agnetevej 22.
H. Sinding Jensen, Overgaden n. V. 38.
Minemekaniker C. A. Christensen, Strand«
lodsvej 86, 1.
Ingeniør C. Hauschultz, Østerdalsgade 16.
Kedelsmed A. Holst, Kong Volmersvej 3.
Malerlærling K. P. Poulsen, Bergthoras«
gade 46.

Sumd 0.
Amagerbrogade 122
Hjørnet af Englandsvej.

Alt i -Hecceelæqiecmfy

SSF
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SIDE 3

ORDET Lidt om Ror og Rorwirer
FRITVMMWMAMIM

Lystsejlads og Navigering.
Naar man vil give sig af med Lystsejlads,
hvad enten det er med Sejl* eller Motorfar«
tøj, skulde man gerne have visse Forudsæts
ninger og Lærdom for at kunne føre sit Far*
tøj med Rette og Ansvar.
Dette er desværre ikke altid Tilfældet,
nogle Mennesker mener, at blot de har et
Fartøj, kan de sejle, som det bedst passer
dem, uden Hensyn til Fare for Fartøjet, dem
selv, de om Bord værende Personer, samt
andre Fartøjer m. dertil hørende Besætninger.
Ganske vist kan man sige, at Søens Vej er
bred, saa man bare kan holde godt klar af
hinanden, men gør man det? Trangen til at
praje hinanden er stor, særlig naar det ene
Fartøj sejler stærkere end det andet, eller to
modgaaende møder hinanden, og saa findes
der jo ogsaa smalle Farvande og hvem skal
saa gaa af Vejen for den anden?
Her er det, at Faremomenterne ligger, og
tænk paa hvilken Gene et Fartøj kan være i
ukyndige Hænder.
Sker der en Kollision kan man ikke som
paa Land staa af og gaa hjem, eller tilkalde
»Zonen« eller »Falck« og blive slæbt hjem,
men er prisgivet Redningsmidler (som maa«
ske ikke er i Orden) og tililende Fartøjer,
som kan være langt borte, Minutterne er
kostbare.
Den, som er Skyld i, at Ulykken er sket,
maa være sit Ansvar bevidst, og er det da en
Ukyndig, vil Offentligheden og Øvrighederne
falde over ham, og den Sejlforening, han til«
hører, høster just ikke Laurbær.
Der kommer sikkert en Dag, hvor Myndig«
hederne forlanger Papirer paa, at en Fartøjs«
ejer skal have Kendskab til almindelige Be«
greber om Navigation, og hvorfor saa ikke
være i Forhaand og have det i Orden.
Det er betryggende for den kyndige Far*
tøjsejer, at han til enhver Tid ved, .hvor hans
Fartøj befinder sig under Sejlads ,eller hvor«
dan han skal faa Kendskab dertil, samt en
Glæde og Tilfredsstillelse, naar han ved Na«
vigering ser, at hans Beregninger d.y.s. Kur«
ser, Pejlinger, Distancer, Fyr, Sømærker og
Dybder passer.
Da de fleste Sejlforeninger gør sit for, at
dens Medlemmer skal faa Indblik i Navige«
ring og Kendskab til at føre Fartøjer, bør
Medlemmerne selv gøre deres bedste for at
tilegne sig disse Lærdomme, og naar man
sætter sin Sejlsportskasket paa Hovedet,
skulde man ogsaa gerne være Mand for at
bære den med Rette, det vil gavne Menneske«
heden og hæve Sejlforeningens Stander og
Renomme.
Medlem Nr. 9.

ofy om at tfyåtz \{iaa Hovedet.

De fleste Lystsejlere, der anvender Wire«
træk til Rorstyringen, har sikkert været ude
for, at Rorwiren er brækket, og da et saadant
Brud ofte finder Sted under Manøvrering ind
og ud af Havn, hvorved let kan opstaa farlige
Situationer, er det nærliggende at underkaste
hele Spørgsmaalet om Ror og Rorstyring cu
nærmere Undersøgelse, for om muligt at fin«
de Aarsagen til Bruddene med Henblik paa
en Afhjælpning af de uheldige Forhold.
Følgende Aarsager kan komme i Betragt#
ning:
Roret er for stort.
Rorwiren er for spinkel.
Rorwiren er for gammel.
Uheldigt Armforhold mellem Rorblad og
Rorpind.
Rorvinklen.
For smaa Vejviserruller for Wiren.
Den første Aarsag foreligger næppe i Lyst.,
fartøjer. Rorbladets Størrelse er afhængig af
flere Forhold, f. Eks. den forlangte Manøvre«
evne og Skibstypen, og det bør ikke gøres for
lille for Baade og mindre Fartøjer, da det og«
saa støtter mod Afdrift. En passende Størrelse
angives at være ca. 15 pCt. af Lateralplanet,
som er den Del af et lodret Længdesnit gen«
nem Fartøjet, der ligger under øverste Vand«
linie. Enhver vil da let ved en simpel Opmaa«
ling kunne kontrollere om Roret paa hans
Fartøj har en passende Størrelse.
Den næste Aarsag, for spinkel Rorwire, kan
forekomme, selv om den ikke er almindelig.
Selve Beregning af en Wires Brudbelastning
sker ved Hjælp af en længere Formel, saa den
skal vi ikke her komme nærmere ind paa,
men indskrænke os til at anføre, at en Jern«
wire, der er 6 mm i Diameter, og som bestaar
af 6—7 Traade med et Hamphjerte, har en
Brudstyrke paa omkring 500 kg.
Trækket i Rorwiren er afhængig af følgen«
de Størrelser: Rorbladets Areal, Fartøjets
Fart, Rorvinklen, (d. v. s. den Vinkel, Roret
lægges ud) og Armforholdet mellem Rorblad
og Rorpind. Af de tre førstnævnte Størrelser
beregnes Rortrykket ved Hjælp af en Formel,
f. Eks. Rankine's, men da Bladets Redaktør
er en Modstander af Formler i en populær
Artikkel, har vi i Stedet udregnet en Række
Konstanter for en Rorvinkel paa 40° og for
Hastighederne fra 1 til 10 Knob.
Knob
1
2
3
4
5

Konstant
4,565
18,25
41,0
73,0
114,0

Knob
6
7
8
9
10

Konstant
164,0
223,0
292,0
370,0
456,5

Rortrykket finder man da ved at gange
Rorarealet (naturligvis kun Arealet under
Vandet) med den til Farten svarende Kon«
stant. Den fundne Værdi angiver da Rortryk«

ket i kg., og ganger man denne Værdi med
Armforholdet, faas Trækket i Rorwiren.
Er f. Eks. Rorets Bredde 0,3 m og Højden
fra Underkant til Vandlinie 0,75 m (Areal
0,3X0,75=0,225m 2 ), og er Rorpindens Læng«
de fra Omdrejningspunkt til Wirens Angrebs«
punkt 0,23 m, bliver Armforholdet 0,3/2:0,23.
Lægges Roret 40° ud ved en Fart af 6 Knob,
bliver Rortrykket:
0,225X164,0=37 kg.
og med det nævnte Armforhold 0,15/0,23 bli,
ver Trækket i Rorwiren 37X0,15/0,23=24,1
kg.
Ved 10 Knob bliver under iøvrigt uændrede
Forhold Wiretrækket: 102,5 kg.
Af Eksemplet ses, at selv om vi regner med
4 Gange Sikkerhed, vil den tidligere nævnte
6 mm Jern wire være tilstrækkelig stærk.
Den tredie Aarsag til Wirebrud, for gam«
mel Wire, kan vel forekomme, men maa vel
i Almindelighed udelukkes, for vi efterser jo
alle vore Rorwirer ved Foraarsistandsættel«
sen og udskifter de slidte og rustne, — gør
vi ikke?
Den fjerde Aarsag, uheldigt Armforhold,
forekommer vist aldrig, saa den ser vi bort
fra, men den femte, Rorvinklen, bør dog om«
tales, idet der m. H. t. denne jævnligt begaas
Dødssynder. Den største Drejningsvirkning
opnaas med en Rorvinkel paa 35° til 40°, læg«
ges Roret yderligere ud, opnaar man kun at
bremse Fartøjet unødvendigt, og samtidig
faar man en stærkt forøget Paavirkning af sin
Rorwire. Lægges Roret f. Eks. 90° ud, d. v. s.
tværs, bliver Paavirkningen paa Wiren ca. 2,5
Gang saa stor som ved 40°.
Tilbage er da den sidste Aarsag, for smaa
Vejviserruller, og her er det vist, at man i Al«
mindelighed skal søge Grunden til Wirebrud s
dene, idet Rullernes Diameter aldrig bør være
under 40 Gange Wirens Diameter, eller til
den nævnte 6 mm Wire bør Rullediameteren
være mindst 240 mm.
Saa store Ruller tager naturlivis megen
Plads op og er ofte vanskelige at anbringe i
de begrænsede Pladsforhold, der almindelig«
vis findes i Lystfartøjer, saa det er forstaae«
ligt om man kniber udenom og forsøger at
klare sig med mindre Ruller, men det gaar til
Gengæld uhyggeligt ud over Wirens Levetid.
Hvis De skulde komme ud for at se en
Sejlsportsmand i Færd med at fastgøre en
Pullert med 2 smaa Messingskruer Nr. 5, saa
vil De sikkert ryste paa Hovedet. Gaa nu
ned i Deres eget Fartøj og kig paa Wirerui«
lerne, og glem saa ikke at ryste paa Hovedet.
PS: Har lige set efter i min egen Baad, har
næsten knækket Nakkehvirvlen.
Sindbad.
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afholdtes som meddelt Lørdag den 17. Qkto?
ber og blev som alle de tidligere en mægtig
Sukces.
Deltagelsen var ikke stor i Forhold til For*
eningens Medlemstal, men de fremmødte hav#
de en morsom Aften og var enige om, at
Foreningens Afriggergilde er en af de bedste
Fester vi har.
Klokken var blevet over 7 inden man kun*
de samles og særlig for dem, som ikke havde
faaet Mad flere Dage før denne Spisning^ var
det en haard Ventetid. Der blev da ogsaa
foretaget vældige Indhug i den særleles vels
smagende Mad. Mange Snapser fulgte med
og Stemningen steg. Imidlertid var vi naaet
frem til Aftenens højtidelige Punkt, hvor
Formanden L. Henriksen holdt Afriggertalen,
og Standeren blev strøget med Ønsket om, at
vi til Foraaret naar Standeren atter sættes,
maa have Ret til at sejle, naar og hvor vi vil.
Nu samledes man ved smaa hyggelige
Kaffeborde i de tilstødende Lokaler. Medens
Musiken begyndte at spille op til Dansen. —
De forskellige Borde fandt hurtig ud af en
eller anden festlig Anledning, som burde fej?
res ved en »C L O C« og Humøret steg til
uanede Højder.
Dansen gik til det flinke lille Orkesters
Toner, jeg saa ikke en eneste som ikke var
paa Gulvet. Der blev swinget som sjældent
set i S S F. Men Ak! længe før ventet var
Kl. 1 og man maatte skilles, det vil sige man
fulgte hinanden hjem allesammen. Ja det var
en Aften.
(En der ikke er kommet hjem endnu).

Dansk Sejler
Sangbog
Dansk Sejlerdags Forretningsudvalg har
efter Anmodning af Sejlerdagen ladet et Ud#
valg, bestaaende af Komponisten Ebbe
Hamerik, Sanginspektør Kaj Oluf Buch, fhv.
Kapelmester Svend Ahlstrand, Direktør Erik
Reinhard, Grosserer Tage Peetz og Forman?
den, udarbejde en Sangbog for danske Sej?
lere. Bogen, som vil være klar til Udsendelse
omkring den 1. December d. A., indeholder
ca. 140 Sange. Til Halvdelen af Sangene er
trykt en Melodistemme. Indholdet er delt i
følgende Afsnit:
1) Nationalsange.
2) Fædrelandssange og Folkesange.
3) Sange til Flaget og Havet.
4) Ældre Sømandssange.
5) Nyere Sømandssange.
6) Svenske, norske og finske Sømands?
sange.
7) Shanties m. m.
8) Drikkeviser.

Formatet er praktisk — 11,5X16,7 cm —
for at Bogen bekvemt kan ligge i en Lom?
me, og Indbindingen udføres i mørkeblaat,
blødt Kunstlæder, som er slidstærkt og kan
taale Vand. Bogens Pris bliver Kr. 2.—, og
da denne Pris ikke muliggør nogen Rabat til
Boghandlerne, kan den kun bestilles gennem
Klubbens Sekretariat, evt. ved Benyttelse af
Brevkort. Ordrerne vil blive ekspederet i den
Rækkefølge, de indgaar, og da Oplagets
Størrelse er begrænset, bedes De venligst i
egen Interesse indsende Deres Ordre om?
gaaende.
Kongelig Dansk Yachtklub.

I/Lia*
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Mcedt Sæson !
Skibsbyggeriet paa Sdr. Plads
udfører alle Ændringer og
Reparationer godt og billigt.

O.Rasmussen, Milanovej 6

Hvad skal vi bestille

Det glæder os at kunde meddele vore Læs
sere, at vor Artikel med denne Overskrift
allerede har givet positivt Resultat, idet et
Medlem gennem Opslag i Klubhuset efterlyser
Generalforsamlingen vor højeste Myndig? Interesserede i en Musiksammenslutning. Ved
hed vedtog følgende nye Bestemmelser, hvor? Redaktionens Slutning havde der indtegnet
efter Bestyrelse og Medlemmer haver at rette sig 3 paa denne Liste, man efterlyser nu en
sig.
Sejler med Trækharmonika og det skulde der
jo nok være mange af i en Sejlforening. —
Listen er stadig opslaaet i Klubhuset og Teg?
Hotc$g,cai/Mnty.
ningen er fri.
Red.
Koksgravning er kun tilladt i egen Have.
Enhver som tillader fremmed Gravning i
sin Have mister Retten til denne.
Alt Salg af Koks paa Foreningens Omraade
er forbudt.
m

Efter Generalforsamlingen

\) det Pxpflecy

JflocUeiCHdcciet.
Marketenderiets normale Drift ophører
med Udgangen af Oktober Maaned. Novems
ber, December og Januar Maaneder holdes
aabent Søndag fra 9 til 16. Februar Maaned
bestemmes efter Vinterens Forløb.

I Oktober Maaned tilstilles der Medlems
merne 2 Indbetalingskort til Brug ved Ind?
betaling af Kontingent gennem Postvæsenet
i Oktober og Januar Kvartal.
Indbetalingstiden ændres for Vinterhalvs
aaret 1. Oktober—1. April saaledes: første
Søndag i hver Maaned i Klubhuset fra 10 til
12. Samt hver Fredag hos Kassereren privat
fra 18 til 20.
Kassereren: Th. Sparre, Højdevej 39.

P'civatftott*iufycc.
Klubber indenfor Sundby Sejlforening
maa kun have rent selskabelige Formaal.

Køb og Salg "sswMotorbaaden »Viola« til Salg! Eventuelt
byttes med Sejlbaad. — I. Ebling, Cumbers
landsgade 18, 4. Telefon Amager 5341 v.

som opdagede den første S. S. F.-Havn.
Dette og flere andre Spørgsmaal ønsker
Redaktionen Svar paa. Under Gennemgang
af hidtil indkomne Materialer om vor Havn
og Forenings Historie, finder vi nemlig, at
Pofler, der var gammel Sømand, paa en Cyks
letur stopper op ved den daværende Afløbs?
rende og ser Mulighederne for Havn her
uden at ane Udviklingen siden, men har
andre af vore gamle Medlemmer en anden
Mening herom? Blikfeldt siges at være den
første Formand for en Sejlforening her, mens
det skal være Hempel, som har startet vor
nuværende Forening. Fagerberg skal have
været den første Havnebygmester paa Plads
sen, hans Materialer var for en stor Del kas?
serede Skraldebøtter a 10 Øre pr. Stic., iøvrigt
Pæle han selv maatte skaffe. Hvilken Rolle
spiller »Gøgen« Kommunalrevisor Olsen i
Havnens Historie? Der har tidligere været
en Brandmand som Formand, nemlig Brand?
mand Olsen. Hed den første Forening her
paa Pladsen ikke »Sejlforeningen Saltholm«?
Disse og mange, mange andre Spørgsmaal
trænger til nøjere Uddybning og nu maa de
af vore Medlemmer, som har nogen Kend?
skab til Tingene, komme frem med dem, saas
ledes at vi faar Havnens Historie nedskrevet
medens Tid er.

Udgiver: Sundby SejlsForening.
Ansvarhavende Redaktør:
Sv, Aa. Rasmussen, Lybækgade 31 — S.
Tryk: Amager Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 — S.
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Under mit Arbejde med at skrive Forenin«
gens Historie er jeg kommet i Besiddelse af
ovenstaaende Lækkerbisken gennem vort
Medlem Carl Jensen, ligesom han ogsaa har
kunnet give mig flere værdifulde Oplys«
ninger. Men hans Aarstal er jeg ikke sikker
paa er historisk korrekte. Derfor henvender
jeg mig atter til de af vore gamle Medlemmer,
som kender til Sagen, ryk ud med jeres Vi«
den, skriv ned paa en Lap Papir og giv os
det.

Ved at se ovenstaaende Billede, maa Min«
derne fra den Gang vælde frem. Har I ikke
nogle gamle Programmer eller Fortegnelser
liggende? Saadanne Papirer kan give vær«
difulde Oplysninger. Vi nye Medlemmer fra
den store Havns Tid, maa jo med Undren
kigge paa S S F af den Gang, nu hvor det
er en Selvfølge at Broer og Grej er der og
i en selvfølgelig Orden; men vi er skam
nysgerrige efter at høre, hvorledes det hele
blev til.
Red.

Manøvre, hvis det bliver nødvendig, uden
at det gamle solide Arbejde, han ved det
er bygget paa, svigter. Er alle disse Forhold
til Stede og i en for Skipperen gunstig Ret«
Sundby Sejl«Forening i Dag? Er Kursen ning, saa skal han nok klare den. Det Skidt,
rigtig? Klarer vi Skærene? Skuden slingrer, der eventuelt maa kasseres og smides over
Søerne gaar højt og hun gi'r sig i Sammen« Bord, kan kun hjælpe til at Maalet naas.
føjningerne. Naar bare den rette Mand er
Hvad er saa Maalet, selvfølgelig Skuden
ved Roret, vil nogle sige. Rigtig, men Tøm« flot i Havn, ind paa det rolige, det sikre.
meret og det, der er bygget paa, skal ogsaa Efter den lange Rejse, som begyndte 1939—
være godt, saa godt at det hele ikke smadres 40, hvor hun stævnede ud, omend ufærdig
for den første Braadsø, hun kommer ud for. saa dog i god Stand, forstaar man jo saa
Det er Sammenføjningerne det kommer an godt den Længsel efter Rejsens Afslutning,
paa. Er de i Orden, saa klarer Skipperen men Havnen er ikke naaet endnu, og det er
den nok. Men han maa kunne stole paa sit som bekendt den sidste Del af Rejsen, som
Skib, vide at han kan foretage et Par haarde | er besværlig. Det er saa forstaaeligt, at et

Vd!)em$(L(Lec.

. Aarg.

Skib med saa mange om Bord, som Sundby
SejLForening har, og med en saa forskellig
Sammensætning let er udsat for Optræk til
Mytteri. Lidt daarligt Mandskab har hun jo
ogsaa haft med paa Turen, saadan gaar det
jo. Afrejse — hu og hej — og der smutter
noget med, som man senere har Besvær af.
Ja der har maaske ogsaa været et Par blinde
Passagerer om Bord, men det hører vi jo
nok, naar hun kommer hjem. Det vi skulde
tale om, var de ombordværendes Opførsel
under Rejsen og særlig om, hvorledes der
paa Grund af Rejsens Varighed er Besvær«
ligheder med den daarligere Del af Besæt«
ningen som altid.
De gode maser paa, gi'r ikke op, det skal
klares dette her, nu et lille Nap til, og vi er
der. De daarlige gør Vrøvl. Kender I dem
ikke. Det bli'r ikke til noget, vi faar for lidt
Mad, der bliver ikke gjort nok for os, lad
os hellere opgive det hele. Maaske bør Skip«
peren lade dem være med deres Klager og
Vrøvl, men det kan ogsaa være, han burde
lade et Par af de værste Skraalhalse »gaa
Planken ud«. Søens Love er jo haarde, det
ved vi, og vi ved ogsaa, at naar nogen svig«
ter eller søger at snyde uden om, saa kan
det betyde Undergang for alle.
Alle, som er interesserede i Skuden, læn«
ges efter Afslutningen; alle ønsker hende vel
hjem. Men ingen kan i Dag spaa noget, om
der endnu vil møde vort haardt prøvede
Skib mangen drøj Omgang. Et kan dog slaas
fast, at vi, som er kendt med Søens Love,
ogsaa ved, at kun een kan staa til Rors og
kun een Skipper om Bord er nødig, ellers
kommer vi ikke igennem det. Lad os derfor
i Sundby Sejl«Forenings Interesse lade Fol«
kene paa Broen forsøge at føre Skuden i
Havn, vi har jo selv valgt dem, og lad os
tilslutte os det Synspunkt, at de som laver
uretfærdig Kvalm og Spetakel og ikke kan
indordne sig, men er ligefrem farlige for Ski«
bets Vel, maa udenbords; thi den Dag Rej«
sen er Slut, vil vi jo mode op og kræve de
ansvarlige til Regnskab, saafremt der er ud«
vist Forsømmelighed og noget af vort kære
Skib har haft unødvendigt Havari. Haard
bliver Dommen over de skyldige, hvis hun
forliser. — Husk det, I som skal føre Sundby
Sejl«Forening i Havn. —
Red.
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»S S F« har modtaget foranstaaende Ind«
vendinger mod vor Medarbejder »Sinbad«s
Artikel om Ror og Wirer. D'Hrr. syntes
om at tyste t/iaa Uaueciet. ikke at have helt den samme Opfattelse af
Sagerne, ligesom de syntes at ryste hver sin
Hi>. Redaktør!
Vej med Hovederne; men saa længe de ryster
I »SSF« for November er en Artikel om Gotter af til mine Læsere, skal jeg intet fore«
Ror og Rorwire og om at ryste paa Hove* tage, som kan stoppe dem. Jeg henviser iøv«
det, — jeg maa tilstaa, at jeg rystede en Del rigt til »Sinbad«s Svar.
Red.
paa Hovedet, da jeg læste den.
I Artiklen opgives, at en passende Stør?
relse af Roret er 15% af Lateralplanet, som
er den Del af et lodret Længdesnit gennem
Fartøjet, der ligger under Vandlinien. — Ud*
trykket »Lateralplan« kender jeg ikke, men
gaar ud fra, at det er den Del af Skibets
Diametralplan, som er under Vandet, og hvis
denne min Antagelse er rigtig, tror jeg ikke,
at der er ret mange Motorbaade i »SSF«, der
har Ror af passende Størrelse.
Indvendingen fra Nr. 78 har virkelig glæ«
For min Motorbaad, der hvad Ror angaar
det mig. Den viser mig nemlig, at der dog er
ikke adskiller sig fra andre, gælder følgende
en enkelt, der læser mine smaa Artikler, og
Forhold: Længde af Lateralplan ca. 700 cm,
oven i Købet med Eftertanke, hvilket jeg i
Dybde ca. 50 cm, hvilket giver et Areal paa
Grunden var begyndt at tvivle paa.
700 X 50 = 35000 cm 2 , og 15 pCt. heraf er
2
— 5250 cm som altsaa skulde være Rorbla«
Da jeg til min Artikel, der var tænkt som
dets Areal, det giver i Flademaal f. Eks. et Forsøg paa at belyse Aarsagen til de ofte
72 cm X 72 cm eller 50 cm X 105 cm, — forekommende og til Tider farlige Wirebrud,
det er et voksent Ror til en Motorbaad, hvis havde Brug for et Maal for Rorbladets Stør«
Totallængde er 8,6 m.
relse, maatte jeg, der er Tekniker, men ikke
Ifolge et svensk Tidsskrift, der bl. a. inde« Skibskonstruktør eller Baadebygger, søge
holder en hel Del Tegninger paa Motorbaade, denne Oplysning i Faglitteraturen. Det eneste
opgives Roret til at være: Rorbladets Højde af de Værker, jeg i den Anledning gennem«
ca. % af den største Dybdgaaende, Rorbla« saa, som gav den ønskede Oplysning gæl«
dets Længde ca. 1 ho af Vandlinielængden, — dende for mindre Fartøjer, var Kusk Jen«
hvilket synes mig at være i Overensstemmelse sens Bog: »Sømandsskab for Baade, Lyst«
fartøjer og Motorbaade«, hvori Forfatteren
med, hvad man i Almindelighed anser.
Muligvis vil det af Hr. Sindbad opgivne anfører: »Rorbladets Areal er ca. 15% af
passe til en kortkølet hurtigsejlende Kutter, Lateralplanet for Baade og Smaafartøjer, men
hvor Arealet af Lateralplanet er lille i For« gaar helt ned til 1% for større Fartøjer.
hold til Baadens Længde, og hvor et stort Damp« og Motorfartøjer har større Rorareal
Ror er nødvendigt, baade af Hensyn til Baa« end Sejlfartøjer af samme Størrelse.«
dens Vendedygtighed og som Forlængelse af
De 15% syntes mig at være lidt rigeligt, og
den korte Køl til at hjælpe lidt paa Afdriften.
en Opmaaling paa forskellige Tegninger af
løvrigt har de allerfleste Ror paa Motor«
Baade viste, at dette Tal, som rigtigt antaget
baade et saakaldt »Forror«, hvilket er den
af Nr. 78, passede for et kortkølet Fartøj,
Del af Rorbladet, som ligger foran for Ro«
nemlig en Kutter. Naar jeg alligevel valgte,
rets Omdrejningsakse — (»Rorstammen«),
at holde mig til de 15%, var det ud fra den
dette Forror letter i betydelig Grad Rortryk«
Betragtning, at Ejere af langkølede Fartøjer,
ket, idet Forroret virker som Modvægt til
som f. Eks. deciderede Motorbaade, hvis Far s
Rortrykket, det ophæver nemlig Trykket paa
tøjs Manøvreevne hidtil havde været fuldt
et Areal, — lig Forrorets Areal, — paa den
tilfredsstillende, næppe vilde finde paa at
Del af Roret, som ligger agter for Omdrej«
anbringe et større Ror, hvorimod det bedre
ningsaksen.
kunde tænkes, at Ejere af Kuttere, om jeg
Ved Køb af Wire til Ror er det rigtigt at
f. Eks. havde angivet de 6%, der passer for
huske, at der findes »staaende Wire« og
mit eget Fartøj, kunde gaa igang med at
»løbende Wire«, der skal selvfølgelig bru«
korte deres Ror af, hvilket kunde faa uover«
ges løbende Wire.
skuelige Følger, som jeg i hvert Fald ikke
Sluttelig vil jeg anbefale at slække Ror«
ønskede at paatage mig Ansvaret for.
wiren op, naar Fartøjet staar paa Land om
Jeg haaber, at ovenstaaende vil tilfreds«
Vinteren, fordi Wiren paa Grund af den lave
Temperatur trækker sig sammen, og derved stille Nr. 78, hvis Oplysninger om Wirer og
kan komme til at staa stram som en Klaver« deres Behandling efter min Mening netop
streng, — det er absolut skadelig, idet Wirens hører hjemme i Bladet og sikkert vil være
til Nytte for adskillige af Bladets Læsere.
enkelte tynde Traade er skøre i Frostvejr.

Mere om Ror og Rorwirer

Med Hilsen

Medlem Nr. 78.
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alle Sundets Havne?

S S F bragte i sidste No. ovenstaaende
Billede i Forbindelse med en lille Præmie«
konkurrence. — Hvor ligger denne Havn i
Sundet? spurgte vi.
Opgaven maa have været for svær til
Sundby Sejl«Forenings Medlemmer; thi kun
2 — to — havde vovet at indsende deres
Løsning: Sundby SejlsForenings Havn. —
Men da begge havde gættet rigtig, har Re«
daktionen besluttet, at de begge faar tildelt
et Samlebind for vort Medlemsblad.
De heldige var:
P. H. Thomsen, Lergravsvej 35, 1. tv. og
G. Østergaard, Njalsgade 47, 5.
Præmien vil blive tilsendt med første Post.
(Og saa plejer der at staa under enhver
Konkurrence: »idet vi takker for den store
Tilslutning«),
Redaktionen.

Ældre Numre af „S S F"

Paa Forespørgsel skal vi meddele, at det
er muligt at faa udleveret ældre No. af Bla«
det, dersom dette ønskes. Vi ligger inde med
et lille Restoplag helt fra det allerførste No.,
og saafremt et Medlem har forlist et No af
hele Serien, er det endnu muligt at erstatte
dette. Evt. ny tilkomne Medlemmer kan og«
saa .hjælpes, hvis Interese haves. Skriv til
Redaktionen, hvilke Numre der ønskes til«
sendt, og dette skal ske omgaaende. Det
eneste vi forlanger er, at der ligger et 10«
Sindbad. Øres Frimærke i Brevet til Forsendelsen.

NR. 8

Filosofiske
Betragtninger
I vort Medlemsblad Nr. 7 finder jeg en
Artikel af Bladets Redaktør, skrevet i An«
ledning af, at Bladet gik ind i sit andet halve
Leveaar. Ved Bladets Start hørte jeg tilfæl*
digt en Bemærkning om, at det Blad vilde
hurtigt afgaa ved en blid og rolig Død, for
med den Slags Blade gik det altid saadan, at
der var Stof nok til de 2 første Numre, Nr.
3 skrev Redaktøren helt alene, og Nr,. 4 saa
aldrig Dagens Lys.
Slet saa galt er det altsaa ikke gaaet i
dette Tilfælde, men Redaktørens Artikel,
som han — antagelig i et Anfald af Galgen
humor — kalder Fødselsdagsstemning, faa
just ikke en til at tænke paa Chokoladegilde
glade Ansigter og Tilfredshed over hele Li
nien. Nej, Fødselsdagsbarnet — alias Redak
tøren — gør nærmest Indtryk af at være
uhyre deprimeret!
Og uh! hvor kan jeg godt forstaa det.
Man har kaldt os danske for et skrivende
Folk, men efter Redaktørens Oplysning om,
at der ikke er indkommet eet eneste Indlæg
til Bladet fra Foreningens 600 Medlemmer,
vil jeg vove at paastaa, at det er en løgn*
agtig Beskyldning.
Redaktøren udtrykker sin Tvivl om, at
Bladet overhovedet læses, og jeg skal derfor
berolige ham med, at i hvert Fald jeg læser
det med vaagen Interesse fra Ende til an«
den, ja, jeg gaar faktisk i feberagtig Spæn?
ding af Længsel i Dagene fra den 1. i Maa*
neden, til Bladet endelig kommer ind ad
Brevsprækken.
Jo, vist læses Bladet Hr. Redaktør, jeg
tror endda at kunne paastaa, at det læses af
alle Medlemmerne, om end naturligvis med
mere eller mindre Interesse.
Naar Redaktøren paastaar, at der ingen
Indlæg kommer, saa tror jeg dog, at han om#
gaas noget letsindigt med Sandheden. Na*
turligvis kan det være ham, der er Fader til
alt Bladets Stof, og i saa Tilfælde er det be*
undringsværdigt godt præsteret; men som
sagt, jeg tror ikke paa det.
Den paastaaede Mangel paa Interesse for
Bladet kan jo have forskellige Aarsager. En«
ten har det hidtil Udkomne været af en saa
lav Standard, at det er Skyld deri, eller ogsaa
har Indholdet været saa godt, at Læserne
har ment, at det i det Hele taget ikke han
gøres bedre. Hvilken af Aarsagerne, der er
den rette, kan der selvfølgelig være delte
Meninger om, og for at faa dette Spørgsmaal
belyst, ser jeg ikke anden Udvej, end at
Redaktøren holder 3. Grads Forhør over
samtlige Foreningens Medlemmer og aftvin*
ger hver enkelt en Udtalelse om, hvorvidt
han ihar været tilfreds med Bladet, og hvis
ikke, hvilke Ændringer han da kunde ønske
indførte.
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For ikke selv at blive udsat for en saadan
Tortur skynder jeg mig at fremsætte mit Syn
paa Sagen med 2 Ord:
Delvis tilfreds.
Lad mig da følge Redaktørens Opfordring
og kaste et Tilbageblik paa de hidtil udkom*
ne Numre for derigennem at faa et Indtryk
af, hvad det til Dato har bragt. For at gøre
det overskueligt har jeg delt Stoffet i 8 Grup*
per, omfattende følgende:
1. Meddelelser fra Bestyrelse og Kasserer.
Referater af Generalforsamlinger og
Fester.
Meddelelser om Kapsejladser.
Chancer for Sejlads.
Nye og slettede Medlemmer.
2. Forslag til Forbedringer:
Fjernelse af Tang i Havnen.
Pynte op paa Omgivelserne.
Hvad skal vi bestille.
Navigationskursus.
3. Hunden bider.
4. Lovrevisionen.
5. Havnens Historie.
6. Kontingentforhøjelser og Lejekontrakt.
7. Tekniske Artikler.
8. Præmiespøg.
Det under Gruppe 1 nævnte er den Slags
Stof, der naturligt hører hjemme i et Med*
lemsblad, og som Læserne tager til Efterret*
ning, saa paa det Punkt kan Redaktøren
næppe vente, at Medlemmerne skal give Lyd
fra sig.
Gruppe 2 kan der derimod siges mere om.
Her burde Læserne have ladet det strømme
ind med Artikler til Forbedringer paa saa at
sige alle Omraader, saa at Bestyrelsen, eller
hvem det nu sorterer under, havde faaet
nogle gode Tips om, i hvilken Retning Med*
lemmernes Ønsker gaar. Selv om ikke alles
Ønsker kan opfyldes, skulde de bedste og
vigtigste Forslag sikkert have en Chance for
at blive gennemførte.
Artiklerne om Navigationskursus (mon de
for Resten skyldes Redaktøren?) er noget af
det rigtige, kun er de efter min Mening ikke
skrappe nok. Hvorfor fortæller man ikke sim*
pelthen alle de Medlemmer, der ikke har gen*
nemgaaet dette Kursus, at det nærmest er en
Forbrydelse overfor andre Sejlere, at sejle
ud uden dette absolut nødvendige Kendskab
til at færdes paa Vandet, som de kan er*
hverve sig for en latterlig lille Udgift. I Be*
tragtning af den udmærkede Navigationslæ*
rer, Foreningen har været saa heldig at faa
til at paatage sig Undervisningen, burde Til*
strømningen være saa stor, at man stod paa
Ekspektancelisten i flere Aar, før det blev
ens Tur til at faa Adgang til dette fortrin*
lige Kursus.
Forholdet er vist desværre for Tiden saa*
ledes, at Antallet af Elever maa betegnes som
ringe, og at mange falder fra i Vinterens Løb.
Man maa beundre Hr. Bendtsen for, at han
trofast bliver ved Aar efter Aar med en Til*
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slutning, der vilde have faaet de fleste Læ*
rere til at give op.
Aarsagen til den ringe Tilslutning skulde
vel ikke tilfældigvis være Dovenskab? Stram
Dem op D'hrr Sejlere, meld Dem senest til
næste Vinter, ellers kan det tænkes, at De
kommer for sent.
Gruppe 3 skal jeg forbigaa i Tavshed, det
er vist ikke den Slags Emner, der hører
hjemme i vort Blad.
Saa er der Gruppe 4, de østergaardske
Lovforslag. Dem maa Redaktøren da ind*
rømme, at han ikke har lavet! Efter min Me*
ning blev disse helt forkert behandlede paa
Generalforsamlingen. Idéen med at lade dem
fremkomme i Bladet var efter min Mening
helt rigtig, og Dirigenten burde derfor have
oplyst, at han kun vilde gaa med til en Dis#
kussion om de enkelte Paragraffer, hvortil
der var indkommet Modforslag, og saa have
foretaget en Afstemning om de øvrige som
et samlet Hele. Dermed kunde megen Tid
have været sparet og anvendt til andre vig*
tige Drøftelser. I Stedet fik vi en langstrakt
Diskussion om hver enkelt Paragraf, som
burde være undgaaet, og som kun gav til
Resultat, at et Par enkelte Paragraffer blev
ændrede eller ikke vedtagne.
Og saa er det jo endda et Spørgsmaal, om
det var en Gevinst for Foreningen. F. Eks.
vedtog man den Ændring til Forslaget, at
der til Indkaldelse af en ekstraordinær Ge*
neralforsamling kun skulde 75 Underskrifter
mod Forslagets t U af Medlemstallet.
Det fremgaar jo med al ønskelig Tyde*
lighed af Benævnelsen, at der skal noget
ganske ekstraordinært til for at indkalde til
en ekstraordinær Generalforsamling, altsaa
noget, der er af Interesse for Foreningen som
Helhed, og som derfor skulde være i Stand
til at samle 1 ls af Medlemmerne. Som det
blev, vil vi sikkert opleve, at mindre Klikker
jævnligt trommer sammen til ekstraordinær
Generalforsamling, (vi har jo Øvelsen fra i
Sommer) hvilket jeg betvivler er af det gode,
og hvorom i hvert Fald med Sikkerhed kan
siges, at det er en Udgift for Foreningen.
Men maaske har man den Opfattelse, at vi
har Masser af Penge i Kassen.
Man var tilsyneladende ogsaa bange for
Østergaards Forslag angaaende Eksklusions*
retten. Jeg har afæsket Forslagsstilleren hans
Syn paa dette Spørgsmaal, og han oplyste, at
efter hans Mening skulde det være utænke#
ligt, at 8 Mand, valgt som Medlemmernes
Tillidsmænd, (hvilket vil sige, at man har
Tillid til, at de er i Besiddelse af sund For*
nuft og Dømmekraft) og som man har Lov
til at gaa ud fra er deres Ansvar bevidst,
skulde kunne blive enige om at foretage en
Eksklusion, som ikke var fuldt paakrævet,
men ene og alene med det Formaal at skaffe
sig en Modstander fra Halsen. Forslagsstil*
leren vilde gerne se den Bestyrelse, der over*
levede en saadan Handling.
Nr. 5, Havnens Historie, er sikkert en ud*
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mærket og betydningsfuld Idé, som jeg glæ«
der mig til at se Resultatet af i Bladet. I dens
ne Sag maa jeg give Redaktøren Medhold i
hans Nødraab paa Stof, for man kan jo da
ikke forlange, at Redaktøren skal »digte«
den Historie. Altsaa, alle I, der kender til
Sagen, send Oplysninger ind til Redaktoren
snarest.
Som Gruppe 6 har vi Artikler om Lejekon«
trakt og Kontingentspørgsmaal. Disse tror
jeg ikke skyldes Redaktøren. Idéen maaske,
men næppe Affattelsen; saa noget »Stof«
stammer vel fra anden Haand end hans. Ars
tiklerne var oplysende og interessante og
kan vel tænkes at give Anledning til nogen
Polemik i Bladet, dog tror jeg, Tidspunktet
ikke er heldigt, hvad angaar en Diskussion
om Lejekontrakten.
Endelig har vi nogle tekniske Artikler,
undertegnet med Pseudonymet Sindbad. —
Sikkert udmærkede og lærerige Artikler, om
end maaske ikke lige lette at fatte for en*
hver, men dog et Forsøg paa at give noget af
mere end øjeblikkelig Interesse for — om
ikke alle — saa dog for Motorbaadsejerne.
Hvis disse Artikler ogsaa er Redaktørens
eget Fabrikat, kan han med Rette kaldes al«
sidig, og i saa Fald faar vi vist næppe en
bedre Redaktør. Lad os holde fast ved ham.
Punkt 8: Præmiespøgen. Glimrende Idé.
Se, det var, hvad jeg i korte Træk har faaet
ud af Redaktørens »Fødselsdagsstemning«.
Jeg finder absolut ikke, at der er noget at be«
klage sig over m. H. t. Redaktionen, saa jeg
kan ikke se, vi har nogen Grund til at skifte
Redaktør. Jeg er ham inderlig taknemmelig
for, at han ikke har misbrugt sin Stilling,
som han truer med, til at gøre »SSF« til »Be«
styrelsens Organ«, og jeg slutter mig af
ganske Hjerte til hans Opfordring til Læser«
ne om at skrive i Bladet. Der er jo nok at
skrive om.
Af Emner, jeg forgæves har ventet behand«
lede i Bladet, kan jeg nævne: Artikler om,
hvordan man rigger en Sejlbaad. Hvor stort
Sejlarealet bør være i Forhold til Baaden.
Hvorledes man bestemmer Sejlcentret, og
hvor dette bør ligge i Forhold til Fartøjet.
Hvorledes man kan kende de forskellige Ty«
per af Sejlfartøjer (Kapsejlere) fra hinanden,
specielt naar de ses paa længere Afstand.
En Redegørelse for de forskellige Maale«
regler, og hvilke der anvendes i SSF. Be«
skrivelse af et Kahytsbord, der kan foldes
sammen, saa det kan være i Vestelommen.
Beskrivelse af en Langtur, evt. med Fotos fra
Turen, Kortskitser over Ruten, Oplysninger
om Seværdigheder undervejs, og Regnskab
over Omkostningerne.
Lad mig slutte dette lille Indlæg, som er
affødt af Redaktørens Hjertesuk, med Ønsket
om, at Bladet maa opnaa en ærværdig Al«
der og stadig have Rasmussen til Redaktør;
idet jeg hvad angaar hans Ønske om et Re«
daktionsudvalg henviser ham til at søge Raad
hos Bestyrelsen. (Hvorfor kom Spørgsmaa«
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let for Resten ikke frem paa Generalforsam«
lingen?) Lad mig tilføje min Opfordring til
alle Læserne om at spidse Griflen og skrive
allesammen, saa Bladet ikke skal lide en for«
smædelig Død af Underernæring, men hver
Gang være nødt til at sprænge sine fastlagte
Rammer, og saa at Redaktøren skal være Fri«
svømmer for at kunne holde Hovedet over
den Flod af »Stof«, der strømmer ind paa
Redaktionen.
Sokrates.

Red.

Den gynger fælt!
Efter de sidste stormfulde Generalforsam«
linger i SSF, og efter Dannelsen af de
mange Smaaklubber inden for Foreningen,
fristes man til at spørge, hvad er Grunden?
Hvad er Grunden til den Splittelse, der er
ved at udvikle sig. Vilde man spørge de 5
eller 6 eller maaske nu flere Smaaforenin«
gers respektive Formænd, vilde man sand«
synligvis faa lige saa mnge forskellige Svar.
Nogle vil svare »Krigspsykose«; men er det
nu ikke for letkøbt?
Selvfølgelig er Krigen Skyld i Sejladsens
Ophor, baade Motor« og Sejlsport. Men
skulde der være den fjerneste Grund til at
blive Uvenner af den Grund? — Tvært«
imod. Næ, vi skal meget længere tilbage for
at finde Grunden. Jeg tror, Skylden ligger
hos Bestyrelsen, — ikke den nuværende, lad
den endelig faa Arbejdsro, — men den Be«
styrelse, der sad efter den nye Havns Ind«
vielse, og til for smaa 2 Aar siden.
Vi havde den Gang en voldsom Tilvækst,
og de nye Medlemmer blev sigtet med al for
grov Sigte.
Der slap mange ikke ønskede Medlemmer
og Fartøjer ind. Hvor var den faste Haand?
Hvorfor blev der ikke set bort fra øjeblik«
kelig økonomisk Vinding? Der er kun et
Svar — Kortsynethed. Dermed er ikke sagt,
at en mindre velstillet Mand ikke var eller
er velkommen i S S F, naar blot hans Fartøj
er velholdt, og ikke hans Interesse udeluk«
kende bestaar i »et Sted skal min Baad jo
være, helst et billigt Sted, og helst et Sted,
hvor man faar en billig Bajer, og derudover
giver jeg Fanden i Foreningen!
Det var hans Interesse, og den Slags var
der desværre nogle Stykke af.
Jeg sagde var — for en Dag blev samme
Mand overfaldet med Indbydelser til at
melde sig ind i den eller den Forening, paa
et eller andet Grundlag, og endelig at komme
til Generalforsamling i S S F for at stemme,
enten for eller imod et eller andet Forslag.
Og saa ser vi igen Manden til Generalfor«

samlinge:., selvglad og fornøjet over sin Ret
til at stemme. Han skal nok — o.s.v., stolt
over maaske at være Kandidat til et eller
andet — blive klappet paa Skuldren, og saa
ikke have de ringeste — ja ikke engang de
mest elementære Begreber om Foreningsliv
eller Sejlsportsliv. — Han var et Redskab —
for hvem?
Maaske for en Del Medlemmer, der var
vraget ved Bestyrelsesvalg, maaske for en
Ddl unge lidt utaalmodige Sejlsportsfolk,
der syntes at Bestyrelsens Tempo var for
langsomt — kanske. Eller ogsaa for de Med«
lemmer, der dyrker Fiskeri, maaske de sidste
i Flertal. Saa er Kredsløbet sluttet, altsaa Fej«
len ligger Aar tilbage.
Kan der bødes paa den Fejl nu?
Kan der paa en eller anden Maade faas
Samling over Feltet?
Hvis vi nu afholdt nogle ekstra Fester,
store og billige, hvor vi kunde rystes god
sammen, og Medlemmerne mødte lige saa
talrigt som til Generalforsamlingerne (men
med et andet Humør) og kunde hilse paa
hinanden som Kammerater, som Sejlsports«
kammerater — altsaa, og nedkæmpe den
Uvilje og det Nag, der er ved at komme
mellem os, opføre os som Sejlsportsfolk af
Ære og respektere Flertallets Beslutning,
være med til at udrydde Muldvarpearbej«
det.
Og saa ihuske paa, at vore Modstandere
hver især altid tror paa deres Sag, åt der al«
tid er noget Sandhed at hente i Modstande«
rens Lejr, og at vi alle arbejder for den
samme Forening. Vi er jo hver især ikke
bedre end andre Mennesker, det vil vi gerne
være. Og dog er nogle dygtigere, mere ener«
giske, arbejder mere intens for vor Forening,
og dem skal vi respektere og paaskønne de«
res Arbejde. Det med Paaskønnelsen har det
altid skortet paa i SSF. Det er ikke altid den,
der raaber højst, eller tager sig bedst ud paa
en Talerstol, der er den bedste Arbejds«
kraft. Vi skal kunne omgaas uanset Stilling
og Kaar, og undgaa — og arbejde imod at
vor Forening skal regeres af en bestemt
Klasse, ikke paavirkes af hverken Sønden«
vind, Østenvind eller nogen som helst Slags
Vind.
Jeg vil haabe, det Splid og Ufred, der er
opstaaet i vor Forening, vil stoppe igen inden
al for stor Skade er sket, saa vi atter kan
mødes i Havnen uden at skule til hinanden;
men hilse glade paa hinanden, naar Krigen
forhaabentlig snart holder op og Sejladsen
begynder.
Vi kan da sige til hinanden: Den gyngede
fælt, men den holdt sig paa ret Køl.
181. Carl Nielsen.
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Sundby Sejl-Forenings Revy 1943
Skal vi spille Revy i Foreningen i Aar?
Spørgsmaalet rejses nu, for der er mange
Ting, som maa foretages, dersom vi beslut«
ter at gentage de senere Aars store Succes'er.
Folk, som har været med før, kender vel
bedst til det. Inden for Bestyrelsen har Sa«

Hele det ydre Apparat er altsaa i Orden
og kan sættes i Sving, naar bare vi kan skaf*
fe Skuespillerne.
Sundby SejLForening her smaa 600 Med«
lemmer. Regner vi med, at hvert Medlem har
en Kone, Kæreste eller Datter og maaske en

SIDE 5
alt Arbejdet. Der er virkelig mange, som med
deres Erfaringer fra daglig Beskæftigelse
kunde hjælpe os. Der skal mange i Sving,
naar et saa stort Foretagende begynder. —
Først og fremmest skal vi altsaa have Skue«
spillere, Herrer og Damer, dernæst en dyg«
tig Klaverspiller til Ledsagemusikken. Saa
skal der bruges Regissør til Sceneapparatet
og meget meget mere.
Dette var vel paa det nærmeste alt, hvad
der er at sige om den Sag; nu afventer vi
spændt Anmeldensen af Kræfterne. — Husk
inden 31. December til Festudvalget eller Be«
styrelse.
Festudvalget

fi#v©r
skal vi henvende os?
Gælder det Havn, Plads og Haver:
Pladsmanden, E. Madsen, Tlf. Amg. 2779 x
H. Sørensen, Højdevej 39.
H. Thøgersen, Femkløvervej 4, St.
Sv. Aa. Andersen, Gulfossgade 5, 5.

Det flotte Slutningsoptrin fra 1942 Revyen.
gen været drøftet, og man er her stemt for
Afholdelsen af en Revy, idet man henviser
til den Interesse, Medlemmerne altid har vist
netop denne Aften.
Nu er Spørgsmaalet saa blot: vil vore garn«
le prøvede Kræfter atter engang møde op,
og er der ikke nogle nye Talenter, som kunde
tænke sig at ptøve; thi det er jo det vigtigste

Spørgsmaal
Sejlads:

vedr.

Kapsejlads

og

anden

H. Hansen, Telemarksgade 10, 2.
Son, ja eventuelt det hele, saa kommer vi til
Drejer det sig om Marketenderiet:
det forbavsende Resultat, at der bliver 3000
H. Bergmark, Palermovej 23, 1.
Muligheder for at finde Skuespillere til Re«
A. Jensen, Isafjordsgade 8.
vyen, saa det skal nok gaa.
Sv. Aa. Rasmussen, Lybækgade 31.
Men for nu at faa en Samling paa det hele,
beder vi om, at alle, som vil være med til Betalingspørgsmaal o. lign.:
Revyen, giver et Tilsagn til Festudvalg eller
Kassereren, Th. Sparre, Højdevej 39.
Bestyrelsesmedlemmer inden 31. December,
Formularer, Skrivelser m. m.:
Sekretæren, I. C. Petersen, Østrigsg. 31, 1.
Og om det alt sammen til:
Formanden, L. Henriksen, Bachersvej 4, 2.

Nye Medlemmer
i Suwl&jy,
Hermed har vi Fornøjelsen at byde føl«
gende nye Medlemmer velkommen i Sundby
Sejl«Forening.
Assurandør A. P. Andersen, Amagerbro«
gade 100, 4.
Husker I endnu med »Klud og Skiuppe« og »Gaardsangervisen«?
— kort sagt, uden Skuespillere ingen Revy.
Indtil nu er følgende foretaget i denne Sag.
Festudvalget har sikret sig en Sal i Februar
Maaned. Man har truffet en Aftale med en
god Forfatter, saa det hele kunde ligge klar
den Dag, vi begyndte at prøve. En erfaren
Mand har givet Tilsagn om Udførelse af De«
korationerne, og Forhandling er indledet med
Musikken.

Maskinarbejde* I. Knakkergaard Jesper«
sen, Raadmandsgade 50 A.

der vil saa blive afholdt et Mode med de In«
Elektromontør K. Klinge Knudsen, Hol«
teresserede, hvorefter det hele kan gaa i lænderdybet 23, 3.
Gang. Men husk, det er nødvendigt at kende
Ingv. Strandbech, Moldaugade 13.
de medvirkende allerede den 31. December.
Klog af Erfaringer fra sidste Aar skal vi nok
ordne os saaledes, at alt Materialet ligger
klar den Dag, Prøverne skal begynde.
te*.
Og saa lige et Ord til, det behøver abso«
lut ikke at være de helt unge, som udfører
\ S. S. F.
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KRIGSSKADEFORSIKRINGEN
Der har været talt og skrevet en hel Del
om Krigsskadeforsikring af Medlemmernes
Fartøjer, og man har hørt divergerende Me«
ninger om Spørgsmaalet, saa divergerende, at
man egentlig ikke kan være tilfreds med
disse Forklaringer, man faar fra forskellig
Side.
Naar man imidlertid som jeg derefter fore«
sætter sig at ville undersøge Sagen til Bunds
hos de kompetente Autoriteter, bliver man
klar over Aarsagen til de saa forskellige For«
klaringer, man efterhaanden er blevet præ«
senteret for, idet Spørgsmaalet selv for disse
Autoriteter er for nyt til at staa fuldstændigt
afklaret i alle Detailler.
Af Hensyn til Klubbens Medlemmer skal
jeg imidlertid forsøge at redegøre for, hvil«
ken Forstaaelse jeg imidlertid har faaet af
Spørgsmaalet.
Udgangspunktet er de af Forholdene dik«
terede midlertidigt gældende Love og Be«
stemmelser angaaende Skader, foraarsaget af
Krigsbegivenheder. For Lystfartøjer gælder
det her, at disse er krigsskadeforsikrede gen«
nem Klubbernes Brandforsikrings Fællespo«
licer, saafremt det er Lystfartøjer med Cer«
tificat!
Men i dette Udtryk ligger der et Spørgs«
maal om Fortolkning, som ingen paa nuvæ«
rende Tidspunkt kan afgøre, og som ikke kan
afgøres, før der er opstaaet et konkret Til«
fælde af Krigsskade. Og dette har jo lykke«
ligvis ikke foreligget endnu. Sagen er nem«
lig, hvad man forstaar ved Udtrykket med
Certificat. Skal det forstaas saaledes, at Ejeren
skal være i Besiddelse af Certificatet, eller
er det tilstrækkeligt, naar man har ansøgt
herom, og Betingelserne iøvrigt er til Stede
for at erhverve det bortset fra Smaamangler,
foraarsaget af rent øjeblikkelige Vanskelig
heder, saasom Materialemangel eller lignen
de? Det Spørgsmaal kan for nærværende
ikke besvares med fuld Sikkerhed. Og maa
ske har det heller ikke saa stor Betydning.
Med Hensyn til, hvilke Fartøjer der da er
Tale om, kan man dele dem i 3 Grupper,
nemlig:
1: Fartøjer, der har Certificat.
2: Fartøjer, der har ansøgt om Certificat,
men endnu ikke erhvervet det.
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3: Fartøjer, der er for smaa til at erhverve krigsskadeforsikret gennem Klubbens Fæl«
Certificat.
lespolice.
Hvor det derefter kan forsikres, hersker
(Man kunde maaske tilføje en fjerde Grup
der blandt de forsikringskloge Tvivl om, idet
pe, nemlig: Fartøjer, der er i en saadan For
man ikke tør gaa ind for det af nogle anty«
fatning, at de aldrig vil kunne opnaa at faa
dede, at der derefter bliver Tale om alminde*
Certificat, men saadanne findes forhaabent
lig Løsøreforsikring. Men Sagen er sendt til
lig ikke i Klubben, saa dem kan vi se bort
Udtalelse hos højere Instanser, og man har
fra).
lovet at afgive en skriftlig Betænkning sna«
For den første Gruppes Vedkommende rest muligt. Vi skal meddele Resultatet her«
hersker der ingen Tvivl, de er sikrede mod af i næste Nummer af Medlemsbladet.
Følgerne af Skader, foraarsaget ved Krigs«
Da der maaske findes en Del Medlemmer,
begivenheder.
der ikke har faaet deres Fartøj anmeldt, skal
For den anden Gruppes Vedkommende vi gentage, hvorledes dette foregaar, idet vi
hersker der som ovenfor nævnt nogen Tvivl. iøvrigt henviser til Bladets Juninummer iaar.
Men Spørgsmaalet skulde for disse ikke være
En trykt Anmeldelsesblanket, der kan faas
uløseligt, idet man efter en Henvendelse til udleveret hos Bladets Redaktør, skal udfyl«
Overskibsinspektoratet herfra svarer, at des og afleveres til Overskibsinspektoratet
man er villig til at behandle Sagerne med den tillige med følgende Papirer:
størst mulige Hensyntagen til de øjeblikkeli«
1: Nationalitetsbevis. (Daabsattest, Ind«
ge Forhold. For de Medlemmers Vedkom«
fødsretsbevis, Søfartsbog el. lign.)
mende ,der har anmeldt deres Baad til Re«
2: En af Nationalbanken udsteds Valuta«
gistreret og faaet Fartøjerne synet og maalt,
attest, saafremt Fartøjet er indkøbt til
og hvor man har ment Fartøjet tjenligt til at
Danmark fra Udlandet.
erhverve Certificat, har man tilsendt Ejerne
3:
Adkomst til Fartøjet (Bilbrev el. lign.)
Tilsynsbog med Angivelse af de Mangler,
Ved Synet skal der, foruden selvfølgeligt
der menes at skulle afhjælpes.
Og man anmoder fra Inspektoratet disse at Fartøjet og dets Fremdrivningsmidler skal
Medlemmer om snarest, naar disse Mangler være i forsvarlig Stand, findes følgende:
Rød, grøn og klar Lanterne samt Anker«
er afhjulpet, at meddele dette til Inspektora«
tet, og der vil da blive lavet et Arrangement, lanterne (Flagermuslygte) Kompas, tørt eller
saaledes at Fartøjerne kan færdigsynes og vaadt.
Taagehorn eller andet Støjapparat.
Certificatet udleveres.
Anker med Trosse.
Saafremt der skulde være enkelte Mangler,
For Motorbaade: Ildslukningsapparat (en
man ikke rent øjeblikkelig ser sig i Stand
Pøs).
til at afhjælpe, kan man skriftligt anmode
Tillige henstilles det som fornuftigt at have
om Tilladelse til Udsættelse heraf, og saa«
Svommeveste til Fartøjets Besætning, men
danne Anmodninger vil i Almindelighed
det er ingen Betingelse.
blive efterkommet.
For Motorbaade gælder tillige visse Be«
Konklusionen heraf er altsaa, at man hur« stemmelser med Hensyn til Brændstoftanke«
tigst bør henvende sig i Overskibsinspektora# ne, men dette bestemmes i hvert enkelt Til«
tet, Christiansgade, og saa vil Sagen sikkert fælde. Betingelserne er selvsagt ikke saa
hurtigt kunne ordnes.
stramme, naar Brændstoffet er Petroleum,
som
naar det er Benzin.
For den tredie Gruppes Vedkommende er
For Lanterner gælder en midlertidig Be«
Stillingen uklar. For at erhverve Lystartøjs«
certificat forlanges det nemlig, at Fartøjet stemmelse om Mørklægning af disse. Men
skal være halvdækket, hvilket vil sige, at for Motorbaade, som ikke har Lejlighed til
Dækkets eller Dækkenes samlede skal være at sejle, kan der selvfølgelig gives Dispensa«
mindst Halvdelen af Fartøjets Beregnings« tion fra disse Krav.
Med Hensyn til Præmien for Krigsskade«
længde. Saafremt det ikke er det, kan Far«
forsikringen
skal vi kun for en Ordens Skyld
tøjet ikke faa Certificat og er saaledes ikke
tilføje, at denne betales og reguleres bagud,
og forhaabentlig bliver her ingen Ekstrapræ«
mie at udrede.
AKILLES
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KOPIAPPARATET
Historien om den epokegørende Opfindelse af Sinius Rugbg Skulderbank.
»Nej, men det er ude med mig,« sagde
Har I nogen Sinde været ude at sejle med for første Gang Sinius Rugby Skulderbanks
Skulderbank.
Febrilsk gav han sig til at frem«
Opfindelse,
ud
af
Kassen
tog
han
en
plastisk
Olsen — naa, ikke, det var Skade for jer.
Han ku' ellers »Spinde en Ende«, ska' jeg Kopi af Museumsdirektøren, en ca. 30 cm kalde (Cement, Farve, o. s. v.). Han forsøgte
lige love jer, og sikke en Fantasi han havde høj Figur, fuldt farvelagt og med den for derpaa at faa Figuren ud, men nej, det var
— Jøsses, som han ku' finde paa, sikke Hi* Direktøren saa karakteristiske Gyngemave, umuligt. Han vendte og drejede, og drejede
storier der vankede, naar det var hans Tur, selv den lille morsomme røde Plyslap paa og vendte.
Den kan ikke komme ud,« sagde han aske«
og saa var der det ved ham, at han lavede Cylinderhatten var med.
»De er Aarhundredets største Geni,« raabte graa i Ansigtet, »den er for stor.« Museums«
dem selv. Man ku' ligefrem se paa ham, at
han gjorde dem klar, medens han hørte paa Bulderbee, idet han dansede rundt med Fi« direktøren prøvede ogsaa, men uden Resul«
guren, medens han stoppede Maanedsbladet tat. »Det er en mærkelig Facon den Sham«
os andre.
Saadan var det ogsaa en Gang, vi var paa ned i Vestelommen. De skal ultraplastikkopi« pignon har,« sagde han.
»Lad os brække Kassen op,« sagde Sham«
Kaffeposevæverskernes
Tur. Tre gamle Svinger, Olsen, Hansen og ere Vinderen af
jeg. Vi var taget afsted fra Morgenstunden, Elitekapsvømning i Svømmeskuraphallen, og pignonen, der vilde se sin Figur, og inden
for en let Medbør, saa blev det stille, vi laa saa skuppede <han Skulderbank og Appara« Skulderbank kunde forhindre det, tog hun
og dasede i den varme Luft og nød Sommers tet op paa en Trillebør og bad en ældre Da« Zebraknoglen og brækkede Apparatet op,
og ud faldt den vældige Figur.
vejret. Hansen ofrede en Enøre til Neptun, me om at køre ham ud i omtalte Hal.
Synet var for meget, selv for Museumsdi«
men der om dog ingen Luft denne Gang.
I Hallen fejrede man netop Vinderen af
Saa gik Tiden som altid med at ryge Tobak det eksklusive Løb, en stramtandet Dame rektoren, han gispede 3 Gange, saa brølede
han: »De — De Skurk, det er den største
med en Zebraknogle i Haaret.
og fortælle Historier.
Skulderbank stillede i Hast Apparatet op Skandale, der nogensinde er overgaaet mig,
Vi andre havde givet hver et Par Stykker,
uden at Olsen var kommet i Gang. Han sad og trykkede af. Saa fremkaldte han (Cement, siden den sidste Rembrandt blev afsløret som
og pillede med mit gamle Fotografiapparat, Farver o. s. s.). Stor var Forventningen, for en Serveringsbakke med Remoulade paa, De
tilsyneladende var han langt borte, men ef« Museumsdirektør Bulderbee stillede sig op vilde med Vilje gøre mig til Grin for hele
ter at vi andre havde givet hver endnu et paa 10 m Vippen og gav Publikum Medde« Svømmekuraphallens Publikum.«
»Dræb mig om De vil, jeg er uskyldig,«
Par af vore bedste Historier, gav Olsen en* lelse om den storartede Opfindelse, inden
delig Lyd fra sig: »Har jeg nogen Sinde for« han sprang ud med udspilede Frakkeskøder. raabte Skulderbank, »min Opfindelse er øde«
Publikum maabede ved Synet af den for« lagt, og jeg er ruineret.«
talt jer om Manden, der ku' fotografere Fi«
Museumsdirektøren fattede sig, tog Dækslet
gurer,« begyndte han,. »Naa ikke, men nu evigede Svømme«Shampignon, men desværre
skal I altsaa høre, lad os kalde den Historien var der sket det Uheld, at en Spyflue havde af den store Kloakbrønd, og ved en Bade«
sat sig paa Næsen af Damen, og da Damen mesters Hjælp lod han den vældige Figur
om Plastikkopiapparatet.«
Sinius Rugby Skulderbank, der er kendt forbavset havde kikket paa Fluen, var begge styrte ned. Inden man kunde forhindre det,
for sine fremragende Forbedringer af Trin« Øjne vendt ind med Næsen. Skulderbank havde Skulderbank sendt sit Apparat efter
brædderne paa Linie 3, havde i Begyndelsen kastede foragteligt Figuren ud igennem den ned i Kloaken, derefter sneg han sig ud
af 1931 sin sidste og epokegørende Opfin« Franklin C. Sivertsens store Mosaikvindue af Hallen forklædt som en Papirkurv.
Hjemme i Sværtegade tog han en 50 kg
delse færdig: Ultraplastikopiapparatet.
og opsøgte Damen igen, der denne Gang
Forsager, der var faldet ned bag Reolen, og
Det var i Ørstedsparken han først stillede stod i Omklædningsværelset.
sit Apparat op, først Trebenet, saa skruede
»Stil Dem i Opposition,« sagde han og skruede Brandrøret af og drak 2 1 Trolityl.
Men i Kallebod Strand kom Figuren ud og
han Kassen paa, kikkede gennem Søgeren og gjorde Pladsen klar. Paa dette Tidspunkt
ventede paa sit første Offer, det blev Muse« indtraadte det Uheld, der skulde afskære lagde sig paa Bunden. Et stort Stykke var
umsdirektør Bulderbee med høj Cylinder« Menneskeheden fra Aarhundredets største ved den haarde Medfart slaaet af og en Sten«
bidder gav sig til at bide i den. Lidt efter
hat og Sparesko af Søgræs, i Haanden havde Opfindelse.
han Kammerjægernes store Medlemsblad
Fru Larsen fra Kompagnistræde 5 annen kom den famøse Kasse ogsaa ud.
Læseren: »Kunde den ikke repareres?«
med et farvelagt Stentryk af en Bladlus. — Sal over Gaarden, der mindst een Gang om
Vi: »Bryder De Dem om at sidde og repa«
Skulderbank trykkede paa Bolten (Gummi« Aaret gaar ind i Hallen og sopper sine 600
bolten).
m, havde netop afført sig sin Badedragt. rere saadan en Figur?«
Læseren: »Er denne Historie egentlig eg«
Ved Knaldet stoppede Bulderbee op. Stø« Det maa indskydes, at Fruen maalte sine
vet fra Plastikkopiapparatet skjulte et Øje« smaa 3 m om Hoften og netop forsøgte at net for dette Blad?«
Vi: »Det er jo Beretningen om et af Ver«
blik Apparat og Apparatør, ikke mindst for« skyde Badedragten ud over den højre Fod,
di Skulderbank hældte en Pose Cement ned hvorved hun et Øjeblik mistede Balancen dens Vidundere.«
Læseren: »Hvad for en af dem?«
igennem et Hul i Kassen.
og traadte et Skridt tilbage, herved kom hun
Vi: »Kassen, for Pokker.«
Da Støvet havde lagt sig, troede Museums« til at føre den bageste og kraftigste Del af
»Læseren: »Hvordan gik det med Skulder«
direktøren, at han havde en Kanonfotograf Hoften lige op til Ultraplastikopiapparatet
bank?«
for sig. Skulderbank stod med begge Hæn« samtidig med at Skulderbank trykkede af.
Vi: »Sværtegade blev evakueret, og saa
der gennem et Par Armhuller i Kassen og
Skulderbank blegnede »det blev et Nær«
slæbte et Minørhold ham paa en Blokvogn
gjorde Fremkalderbevægelser, saa tørrede billede,« mumlede han.
han Fingrene, og hældte Farvepulver ned i
»Er De syg,« sagde Museumsdirektøren, med langt Træk ud paa Vester Fælled og
Kassen og gik saa et Par Skridt tilbage og der maatte komme ind, naar han bar blaa sprang ham.«
saa paa Uret. 3 Minutter efter saa Verden Briller.
Sneskade Vandfumle.
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lade optrykke og udsende i det nye Aar. —
Skulde der være et Medlem, som havde en
god Idé m. H. t. Trykningen af disse, er den
Gør jeres Indkøb hos dem, de hjælper os
velkommen.
os økonomisk gennem deres Annoncer i Bias
det. I maa gerne fortælle, at I kommer fra
Sundby
SejlsForening, naar I besøger dem.
Kommunens Ing. vil i Løbet af Vinteren

Støt vore Annoncører!

Fra Bestyrelsen
Efterlysning.
Sejladsudvalget efterlyser Kapsejladsnumre,
som endnu benyttes af Medlemmerne. Kap«
sejlere, som fører Nummer i Sejlet og stas
dig ønsker dette reserveret, anmodes om at
meddele dette paa Foreningens Kontor, da
flere nye Medlemmer ønsker Kapsejladsnum*
mer, og Bestyrelsen har ikke p. t. nogen
Kendskab til, hvilke der i Dag benyttes.
Altsaa har du et Kapsejladsnummer, du
ønsker at beholde — meddel det omgaaende
paa Kontoret.
Efter 1. Januar 43 regner vi med at dis#
ponere over ikke anmeldte Numre.
Kassereren meddeler, at Udsendelsen af
PostgirosKortene grundet paa tekniske Van?
skeligheder er blevet lidt forsinket, men at
det er lige paa Trapperne.

eller tidlig paa Foraaret udføre Reparations*
arbejdet paa Midterbroen. Her er det som
bekendt Spundsvæggen, der er skredet. Da
dette Arbejde vil have til Følge, at Brodække
og flere Stolper skal væk, bør Fartøjsejere,
som har Plads her, foretage et Eftersyn,
maaske er der glemt en Fortøjning eller an*
det. Bjærg det i Tide, det er kedeligt at
miste noget i Dag.
Festudvalget paatænker, saafremt Arranges
mentet kan gaa i Orden, at arrangere en
Filmsaften i Januar Maaned. Nærmere vil
fremkomme i næste No. af »S SF«.
»Startkuglen« har meddelt Bestyrelsen, at
den er ophørt som Forening inden for Sunds
by SejlsForening. Da det samtidig oplyses,
at den stadig vil bestaa som Forening, og
hovedsagelig af Sundby SejlsForenings Meds
lemmer, har Bestyrelsen modtaget omtalte
Meddelelse med alt muligt Forbehold.

Paa sidst afholdte Bestyrelsesmøde blev
det paalagt A. Jensen og Thøgersen at søge
oplyst hos Motorfolk, hvori deres Ønsker
om en Motorkran begrundedes, hvor den
Til nærværende Nummer af »S S F« fore«
ønskedes opstillet, og hvorledes man helst
laa atter en Liste af Medlemmer, som paa
vilde have den udført. Naar disse Spørgss
Grund af Kontingent og anden Restance
maal er fuldt belyst, vil den samlede Bestys
skulde offentliggøres, men da dette var kedes
relse tage Stilling til Spørgsmaalet.
ligt Stof i et Julenummer, har vi udsat dette
til næste No. Synderne har en Chance til at
Paa Grundlag af Oplysninger, som For« redde Æren!
manden kunde afgive paa sidst afholdte Bes
styrelsesmøde, om Forhandlinger med Kom#
Ifølge Foreningens Love maa intet Fartøj
munen, har man fundet det forsvarlig alle«
henligge i Havnen efter 15. December. —
rede nu at paabegynde de haardt tiltrængte
Dersom en Fartøjsejer ønsker fortsat at
Broarbejder. Medlemmer, som har Fortøjning
henligge i Havnen, maa dette meddeles Havs
eller lign. siddende i nye Havns sdr. Bro, neudvalget. Havneudvalget har nemlig bes
bedes i egen Interesse fjerne dette omgaaende,
sluttet at lade alle andre, som ikke er paa
da Arbejdet allerede, naar dette læses, er i
Land inden 15. December, optage. Man øns
fuld Gang.
sker ikke tidligere Aars sorgelige Syn af
Hele Brodækket og de fleste Knægte paa
sunkne Fartøjer, som aldrig blev tilset, og
denne Bro skal jo fornyes. Den anvende*
som endelig maatte hæves med store Bekosts
lige Del af det kasserede Brodække er det
ninger. Det skal lige meddeles, at denne Ops
saa Meningen at anvende til Værksted og Res
tagning selvfølgelig foretages for Ejerens
parationsskur, samt til foreløbige Udbedrins
Regning og Risiko.
ger paa de øvrige Broer, indtil vi har faaet
det Hele fornyet Havnen rundt.
Som omtalt andetsteds har der været ars
bejdet med Sagen vedr. Indregistrering af
I Marketenderikøkkenet er nu opstillet et
Fartøjerne. De Medlemmer, som mangler
stort tidssvarende Glasskab. Her kan alt Afslutning paa det i Sommer af Tilsynet bes
vort Porcelain og Grejer staa aflukket for gyndte Arbejde, og som endnu ikke er blevet
Fluer og Støv, dette har jo desværre ikke
tilskrevet herom fra Tilsynet, bør omgaaende
været Tilfældet forhen. Marketenderiudvals
rette en skriftlig Henvendelse til Skibstils
get har Planer om yderligere Modernisering synet.
af Inventaret, ior derefter at tage fat paa
det ydre Lokale.
Det maa være i ethvert Medlems Inters
Et Udvalg indenfor Bestyrelsen,
tersen og Sv. Aa. Rasmussen er
bejde med G. Østergaard i Gang
arbejdelsen af de nye Love, som

I. C. Pe*
i Samars
med Bes
man vil

esse i disse Mørketider, hvor Pladsen ligger
øde hen store Dele af Døgnet, at paase, at
Laagen smækkes, hver Gang den passeres.
Aflaasning er et godt Middel til Forhindring
af Tyverier.

Hvad skal vi bestille
Angaaende Musiksammenslutningen — flere
og flere Medlemmer skriver sig nu paa den
opsatte Tegningsliste. Men for mange af de
undertegnedes Vedkommende vil vi tro, at
en Prøve maa aflægges, før Optagelse kan
finde Sted. Hvad mener Medlemmerne om
at blive inviteret til en saadan Aften? Jeg
skal røbe, at det e r noget helt nyt. Saaledes
er der et Medlem, Petersen, som blæser
Signalhorn, et andet Medlem, Knudsen, har
tegnet sig for Sallingshorn, endvidere møder
en Hr. Madsen med Taagehorn. Ved Redaktis
nens Slutning var der endvidere indtegnet
1, som spillede paa Radio, og 2 som spillede
paa Redekam.
Olsen—Bak.

Glædelig Jul!
Den samlede Bestyrelse sender
herigennem en Julehilsen til alle
»Sundby Sejl=Forening«s Medlemmer.

Udgiver: Sundby SejUForening.
Ansvarhavende Redaktør:
Sv. Aa. Rasmussen, Lybækgade 31 — S.
Tryk: Amager Bogtrykkeri, Hailandsgade 1

— S.

