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SUNDBY SEJL-FORENING
Amager Strandvej, S — SU 35016
\

MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION

Formand: Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S

AS 1169

Næstformand og sekretær: Knud L. Andersen, Sirgræsvej 65, S. 50 23 73
Kasserer: Edith Høeg Dreyer, Reberbanegade 49

S U 6163

Havneudvalg: Henning Jensen, Tingvej 19, S

og Harald Henriksen, Kaprifolievej 12

581375

Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg:

Sigfred Christensen, Ungarnsgade 33
og Rasmus Bech, Rødegaard 7
Juniorleder: Viggo Keller, Ved Klosteret 5
Skolechef : Arndt Adrian, Holmbladsgade 55, S
Kapsejladschef: Reinhart Hansen, Geislersgade 2
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2

A M 9247 y
AS 4924
RY 1966
A M 92 56
S U 7473
A M 83 84 u

Kadrer

formanden og
havneudvalget
træffes
hver fredagkl. li>— 20.30
I klubhuset
tlf. Nu 35 8©

A M 71 18 y

Bestyrelsesværelse

S U 3580

Pladsmand: Jørgen Munk, Ulrik Birchs Allé 2

559180

Husk postgiroen 56516
Ved indbetaling opgiv medlems-nr.

Salg af både skal meddeles havneudvalget, hvis du ikke vil risikere at
miste din plads i havnen.
Havneudvalget

H vorfor gå over Amager Strandvej ?
Shoppen
Fører alt i:

Malervarer og
lakker.

*
Alt i bådeudstyr cg
tovværk.
Til dagens billigste
priser.

Forhandler af GIBB kådeudstyr og Samcolastik.
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S T O R T

A N D E S P I L

afholdes LØRDAG D. 15. FEBRUAR KL. 19 i KLUBHUSET
der bortspi I les 10 store fede ænder
10 lækre kyllinger
plus trøstpræmier og rækkegevinster
Endvidere bortspilles ved ekstraspil:

1 stor fed gås plus 2 flasker rødvin
1 stor fed and
2 kyllinger plus eventuelle trøstpræmier
Der bliver lejlighed til en dans efter andespillet - Adgang mod forevisning af medlemskort.

FESTUDVALGET

I Skipperstuen vil der blive monteret
dørlukkere.

Et medlem fik, efter ansøgning, bevilget
nedsat kontingent.

•
Både, der ikke har fået havneudvalgets
tilladelse til at ligge i vandet hele vinteren,

Klubben har modtaget en hilsen fra
Finland i form af en klubstander.

vil blive taget op på jerens regning og
risiko.

•
På den nye cementkaj må der ikke laves

Tilbuddet på ny flagmast blev godkendt,
og arbejdet påbegyndes omgående.

trapper eller lignende uden i samarbejde

( Tia.

•

med havneudvalget.

•
Ved henvendelse til havneudvalget kan
Bestyrelsesmødet den 9112—63.
Formanden aflagde beretning, hvor
under en del takkeskrivelser oplæstes.

juniorskuret udlejes til medlemmerne i
perioden fra den 1. januar—15. april (så

Vi begynder med uddybning af havnen,
så bliver det sidste stykke af midterbroen
istandsat, derefter kommer så de nye vand

længe plads haves).

ledninger.
Bestyrelsesmødet den 7/1—64

Alle disse arbejder skulle være færdige
omkring 1. maj.

K. D. Y. fremsendte cirkulære angående
tilskud til juniorarbejdet.

Forskellige arbejder udføres, efterhån
den som pengene indkommer.

Det samlede areal, som S. S. F. lejer af
Københavns kommune, dækker ialt 59,025
Belysningen på pladsen vil yderligere
blive forbedret.

Et medlems ansøgning om kontingent
nedsættelse blev debatteret, og en enig
bestyrelse afslog nedsættelsen.

•
Bestyrelsen har bemyndiget vore egne
valgte revisorer til at afslutte årsregnska

Samtlige forsikringer tegnet af S. S. F.
bringes i overensstemmelse med nuværen
de pristal.

•
Benzinskemaerne udsendes snarest og

bet. Trods påkald har den statsautorisere

skal af alle modtagerne tilbagesendes til

de revisor ikke vist sig.

S. S. F. inden 25. februar.

Haveleje
Havelejen skal være indbetalt senest
fredag den 7. februar 1964, da haverne
ellers overgår til andre lejere.
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Der skal ansøges om tilladelse til op
førelse af to halvtage og skure til med

NR. 1

Nogle nytårsbetragtninger

lemmerne.

•
Standerhejsningen er berammet til lør
dag den 9. maj.

•

Så gik 1963, og hvad godt bragte det?

JULEN ER OVERSTÅET

Ja, hvad det bragte af godt og ondt til

MED DENS SORGER OG GLÆDER

den store verden uden om os, det er ikke

Sorg, fordi vel de fleste ved den tid

Klubhuset er lukket i tiden fra den 13.—-

det, der skal skrives om her, det har de

stærkest fornemmer den stol, der alt for tid

31. januar, begge dage incl. Skipperstuen

store mænd jo talt og skrevet nok om

ligt blev tom, og andre personlige tildragel

vil dog være åben om søndagen i lukkc-

ved dette årsskifte.

perioden.

ser, der formørker vinterhimmelen yderli

Men hvad er der sket i vor egen lille

•
Juniorbådene efterses og forskellige re
parationer udfores.

KLUBHUSET

Søndag d. 9. februar kl. 13:
Fastelavnsfest. Der bliver tøndeslag
ning for store og små. Filmforevis
ning. — Musik fra kl. 16—20.
Lørdag d. 15. februar kl. 19:
Andespil. Se andetsteds i bladet.
Lørdag d. 22. februar kl. 19,30

andedam? Ja, en del er jo sket, for os

gere og gør julen til noget, der skal over
stås.

der dyrker vor herlige hobby i S. S. F.

Glæde, fordi vi vel omkring denne tid

Vi har fået ryddet op i havnen, især på

stærkest fornemmer de funklende og for

nordre kaj, det er sket radikalt, men det

ventningsfulde barneøjne, der ser hen til

var nødvendigt. Der tales om at der var

gaverne og træet med alle de mange lys,

meget hyggelige før, med græsmarken og

glimmeret og den strålende stjerne højt

hyldetræerne. Ja, jeg giver dem ret, de

oppe i træets top.

der siger sådan, men det var nu ikke hyg

Som sejler er det vel først og fremmest

geligt, at medlemerne smed alt deres kas

solhvervet, der varmer vore hjerter og gi

serede grej ind under de samme hyldetræer

ver øjet glød. For nu er det ikke nok at

og brugte græsmarken til losseplads, eller,

se tilbage på det år, der er gået. Vi må

som jeg også har set, at de stod og skra

nu snart til at se hen til den tid, hvor vi

bede deres skydepramme af, så møg og

letter på presenningen over vort kære skiv,

støv røg lige ned i vore både, så er det

og til at gøre alvor af vore løfter med

betydeligt kønnere og bedre, det anlæg,

hensyn til alt det, vi har lovet at gøre

der er kommet nu. Og kan vi så i det nye

ved hende. Hun skulle jo nødig skuffes

år få bundet støvet på stien, der går langs

igen i år.

broen, bliver det helt ideelt. Men et lille

Endnu er der tid til at kaste blikket til

råd til havneudvalget: Lad nu være med

bage på året 1963 i S. S. F. De flestes tan

at tro, at det er Langelinie Lysbådehavn, vi

ker går vel først og fremmest til vejret i

skulle jo gerne have lov at være der med

forbindelse med ferie og week-ends.

vores grej, selvfølgelig skal der være or

Men lad os her ved årsskiftet og et over

den, men det er dog stadig vor gamle havn,

stået jubilæum se på S. S. F. som en for

som vi holder af og gerne vil vide, at det

ening. — Et sted hvor unge og ældre mø

er et fristed, hvor man kunne, og forhå

des og glædes ved vor hobby, og som for

bentlig stadig kan, gå og pusle om sin båd,

mange af os er blevet noget af os selv, et

Filmaften. Bernt viser sin film fra

uden at der kommer en eller anden busse

vigtigt led i vor tilværelse.

sin tur med »Stella Polaris.

mand og gør vrøvl over, at nu er der blæst

Der bliver lejlighed til en svingom

en spån hen på den pæne græsplæne.

efter forevisningen.

Så har vi fået den nordre bro fornyet,
det var tiltrængt, og vi er meget glade for
det. Ja, der er sket meget andet end her
er omtalt, vi er i det gamle år nået et
godt skridt frem mod en god havn og

Året

begyndte traditionstro, som

jeg

husker det fra »Pløk«'s tid, i det gamle
klubhus. Med tøndeslagning, hvor det så
absolut var de yngste, der satte deres
præg med masker og maling. Efter køl
lernes mere eller mindre vellykkede slag
er forstummet og »Kattekonge« og »Dron
ning« er udråbt, hørtes der latter foran

gode forhold i havnen.
De bedste ønsker, vi har til det nye år,
er, at vi rent økonomisk kan klare at for
bedre havn og plads i samme forhold
som i 1963.

det hvide lærred, når det ikke bare var
hvidt, og så var der bal bagefter.
Det er vel også på sin plads at sende
en venlig tanke til dem, der ulejligede sig
ned i vor havn omkring sidste årsskifte

Et glædeligt og lykkebringende nytår

og formildede sulten hos de svaner og

til S. S. F. og alle dens medlemmer øn

andre fugle, der på grund af den umaner

skes af

lige hårde vinter søgte nødhavn i S. S. F.
»Gubbefar«.

Forårsgeneralforsamligen kom dejlig til

pas, som en behagelig anledning til at
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forventning til kl. 4 morgen, de få styk

med assistance af arbejdersamaritterne.

ryste vinterens surhed af os. For endnu

Manne-fisketuren var heller ikke uden

ker vi var samlet. Hvorfor svigtede med

havde de fleste af os ikke lagt al vor

evner. Måske skulle afslutningen i vor

lemmerne i den grad, for det er vel ikke

energi i skivet.

havn have været knap så spagfærdig.

helt tilfældigt, at der sidste år kom over

Standerhejsningen er det store øjeblik,
hvor vi over for hinanden og forbipasse

Og turen gennem havnen og slusen ved

100 mennesker, mens der i år kun var 21.
Jeg ved, der har lydt røster om, at det

West fik vi også med.

var for dyrt, men den undskyldning gæl

rende tilkendegiver sæsonens åbning. For

Først og sidst må 1963 huskes som

året 1963 var standerhejsningen noget sær

jubilæumsår. Derfor vil det være på sin

der ikke, da det kun var 3 kr. dyrere end

plads at mindes og takke pionererne for

forrige år. Er det den tak, vi giver vor

ligt — S. S. F.'s 40 års jubilæum.
Måske var det derfor, flere medlemmer

det arbejde, de for cirka 40 år siden lagde

vært og bestyrelse for deres anstrengel

end ellers var modt op foran vort klub

grunden til, og som gør, at vi her i S. S. F.

ser, så er det for dårligt. Mit nytårsønske

hus til honnør for vort flag og stander.

kan hejse vor stander. Lad os i år og frem

for året 64 bliver derfor, at vi vil møde

efter, når vor stander skal sættes, mødes

talstærkt op, når bestyrelsen kalder, eller

Jeg selv glemmer bestemt aldrig dén
standerhejsning. Fast besluttet på at ud

med håndslag og vilje til at fortsætte og

indbyder, til arbejde, fest og med benzin

fylde et hul i mine farve-dias om S. S. F.

videreudbygge S. S. F. til gavn og glæde

skemaer.

hoppede jeg rundt med mit apparat og

for os selv og dem, der kommer efter os.

glædede mig hver gang, det sagde »klik«.

En tak til de, der ledede S. S. F. i 1963.

For det og det var bestemt taget i den

Et velkommen til de fremmede sejlere,

rigtige vinkel. Da dagen var ved at ebbe

der anløber vor havn i det kommende år.

ud, fik jeg tid og tanke til at se på den

Godt nytår,
mdl. 515, Erik Larsen.

For S. S.F. — godt nytår.
NON.

automatiske tæller på kassen, og da den
viste betydelig over det normale antal op
tagelser, kom jeg i tanker om, at det jo
ikke var en evighedsfilm, der var i.

Når jeg ser tilbage på 1963, er jeg over

Jo, det var en uforglemmelig stander

bevist om, at der er mange, der vil være

hejsning i den helt rigtige vinkel, og den

enige med mig om, at det, i det store og

sorte filmstrimmel der ikke havde rørt på

hele, har været et godt år for Sundby

sig. Så jeg har stadig et hul at stoppe.

Sejlforening, når vi betragter de resulta

Vor midterbro, der havde forsøgt at

ter, der er opnået, både i havnen arbejds

ryste vinteren af sig, blev atter bragt i or

mæssigt set og den hygge, der er kommet

den, og en hel del bolværksarbejde blev

i vort klubhus, samt de stunder, vi har

gennemført, og sandelig — nåedes også et

været samlet med vor bestyrelse til fest.

nyt slæbested i årets løb, foruden uddyb

Jeg tror også, der er mange, der nu ved

ning og planering også en jolleplads m. m.

årets slutning føler trang til at sige be

Sommerens arrangementer gik slag i

styrelsen oprigtig tak for den ihærdighed,

slag. — Pinsetur til Espergærde, jubilæ-

hvormed de er gået ind for sagen, selvom

ums-kapsejladsen i regn og blæst, og bal

der jo også af og til har lydt kritik, men

let der gik forud med en masse nye an

det er jo som bekendt umuligt at gøre alle

sigter.

tilpas.

Havnefesten blev kørt igennem som mid
sommerfest.

Af de festligheder, der har været, er
det svært at fremhæve enkelte, da de efter

Demonstration af Jolle Schøtt, der for

min mening har været særdeles vellyk

nøjede os i i havnen uden at være til gene,

kede,, dog synes jeg, især turen til West

da vejret jo ikke provokerede os andre

var både hyggelig og morsom, og jeg ville

ud af vor havn. Glemmes må heller ikke,

håbe, at vi til næste sommer også kunne

at en ny restauratrice blev budt velkom

besøge andre sejlklubber på denne måde

men.

og lære hinanden bedre at kende.

Vi fik også jubilæums-receptionen vel
lykket i hus, og en jubilæumsfest, hvor

Nytårsfesten nu til slut kunne

Husk!

Sæt navn på dine bukke
og- klodser. — Hvad der
ikke er mærket, vil blive
brændt.
Havneudvalget.

Fra Havneudvalget
Master og bomme må kun i afrigget

jo

stand henlægges i masteskuret og skal

være blevet en værdig afslutning på et

være forsynet med medlemsnummer
og navn.

mærkeligt nok juniorerne sang fødsels-

godt år, men noget svigtede, det var jeg

dagsskålen selv. Hvorfor blev dette friske

skuffet over. Det var bestemt ikke be

initiativ ikke fulgt op af alle?

styrelsens indsats, heller ikke restauratø

Svagføreturen, som er en selvfølgelig

Husk!

rens, der var noget galt med, der var gjort

ting i S. S. F., blev også takket være mo

alt for at gøre det festlig og hyggeligt

torbådsejerne vellykket gennemført i år

for os, og vi morede os da også over al

Alle motorer, der henstår i motor
skuret og på pladsen skal ligeledes
være forsynet med nr. og navn.
Havneudvalget

SIDE 6

NR. 1

S S F

Tak!

Da flere af foreningens med
lemmer har ytret ønske om

Hjertelig tak for deltagelse

et foreningsmærke med vor

ved min mands begravelse

stander til at påsy enten på
Else Hansen

sweaters eller jakke, har vi
ladet fremstille et mærke, der

Nye medlemmer

kan købes for 3 kr. pr. stk.

som søger optagelse
i

Mærket kan købes hos kas

Simcl&y,

sereren i kontortiden eller
hos festudvalget.

Aktive:

Mærket er fremstillet i 2 ud

Thomas Nielsen,
Højdevej 15, S.

gaver; et for seniormedlem

Mtb.

mer og et for juniorer.

Ib Orkild,
Vinkelhuse 19, Tårnby.

Festudvalget

u/bd.

henstiller

til

medlemmerne om snarest at

Leif Schiødt,

købe det nye klubmærke.

Stengade 26 C, N.
Mtb. u/ navn.

FESTUDVALGET

Juniorer:
Mogens Stubbegaard Jensen,
Greisvej 32.
Marianne Lyngkjær,
Vermlandsgade 72, S.
Ulla-Britt Lyngkjær,

Kontor og klubhus er lukket

Vermlandsgade 72, S.

i tiden fra den 13. januar — 31. januar
Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems an

begge dage incl.

søgning om optagelse aftrykkes i først
udkomne nummer af SSF. Protest skal

Indbetaling kan først finde sted fredag d. 7. febr.

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14
dage efter offentliggørelsen.

K O N T I N G E N T 
FORHØJELSE
Fra 1. januar 1964 er kontingentet
forhøjet med 2,50 kr. kvartalet, lige
ledes er pladslejen steget 1,00 kr. pr.

Medlemmer og venner
af S. S. F.
bedes modtage
ønsket om et
GODT NYTÅR

m2.

Ved en beklagelig fejl kom dette
ikke med i referatet fra generalfor
samlingen.

Red.

REDAKTIONEN

NR. 1
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Angående

Salg af

medlemsbladet

Albin marine motorer

Cigarforretningen
I. Jensen

Montering, reparation og
Udebliver medlemsbladet, skal

drejerarbejde udføres.

du først henvende dig på lokal

Alt svejsearbejde

postkontoret, hjælper det ikke,

udføres, også rustfri

skal du henvende dig til bla

PREBEN RASMUSSEN

dets ekspedition: E. Lorentzen,

LUGANOVEJ 4

Albaniensgade 2, tlf. Am 7118 y

SUNDBY 44 36

ØRESUNDSVEJ 114
(hjørnet af Milanovej) AH 43 4V

Nærmeste forretning ved havnen!

Har alt i
TOBAK, CIGARER,
CIGARETTER & ØL

AMAGERFÆLLEDVEJ 17 . A M G 5 7 9 0

Køb og salg

KØLESKABE .GASVARMERE .GASRADIATORER

af lystfartøjer
FORSIKRING AF LYSTFARTØJER

8 U K K E N S L A C E R A U T . O A S- V A N D & 3 A I I I T E T 8 W S 8 T S

J Ø R G E N

Balsamvej 8

D A N R I S

Telf. 50 86 36

CERTINA
PRÆCISIONS-URET
Den rigtige tid til den rigtige pris
Køb det hos
KONTO OPRETTES

»KLOKKEMAGEREN«
Amagerbrogade 101 - Amager 2719 u

ALT I URE OG OPTIK

VILLA- OG GRUNDSALG PÅ AMAGER
OMPRIORITERING
KØB OG SALG AF GODE PANTEBREVE

KAI's SPORT

IPP

Amagerbrogade 142

ROBERT MØLLER & SØN

Telf. ASta 38 - 12 38

Statsexam. ejendomsmæglere

Saltværksvej 179 - Tlf. 51 16 38

AMAGERBROGADE 184

Sport - Jagt - Fiskeri

Telefoner:
*55 70 20
55 62 20 \
55 48 20 J

Camping
c

,
e r kontort,< *

Kontortid 9-17
lørdag
9-12
samt efter aftale

Hundeartikler
Rideudstyr
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BACHER

SEJLSPORTSGLÆDER l
SEJLSPORTSKLÆDER FRA
Gult sejlsportstøj
Standard kvalitet
Bukser
30.00
Jakke m. hætte.... 44.OO

==

M
m
WL
1
M

Gul standard
Busseronne

HOLMENS BUKSER
JmcJc
BUSSERONNER
OVERTRÆKSBUKSER
JAKKER * FRAKKER

Dunlop blå
Sejlsportssko
Til damer
„ herrer

m
m
n
m

ORIG. FÆRØTRØJER
FLØJLS BENKLÆDER

FLYDEVESTE
SATIN

33.50
38 .50

BENKLÆDER

B U S S E R O N N E R

=

Engelske (Gensere)
Sømandssweaters

n

Størr. 1

•

GUMMISTØVLER

51 .OO

Ternede bomulds
Skjorter

K Ø J E T Æ P P E R

Største
Specialforretning i

Mange mønstre .... 1 1 ,5©
1
m
m
m

ENGELSKE GENSERE

Den rigtige facon. . :*£ .OO

1

NR. 1

ET SÆRTILBUD
Sorte olie regnfrakker
Kun små størr.
Normalpris 62,50 nu 19,85

VATTÆPPER

ARBEJDSTØJ

S O V E P O S E R

A l t i l l l l t l t l l l M . I I t l samt KONFEKTION

J. P. BACHER . TORVEGADE 22 . Al« 4502 . 8635

Sejlsportshuer

INDRAMNING

støt vore

i moderne rammer

Spejle i stort udvalg

EMBLEMER O G OVERTRÆK
GLARMESTER JES SCHULTZ
Vermlandsgade 82 — Amager 7099

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

S U 866

Bådmotorer
Nye og brugte, alle fabrikater og H -K.
Nye og brugte propeller
samt aksler sælges.
O T T O H A N S E N , ERANTISVEJ 25
TELEFON 50 87 68

tiI

den BILLIGSTE

pris!

annoncører
de støtter os

AB SALON - SKAN DI NAVIA
FO R S I K R I N G Å a M i e S e Æ Å b a H w K
GRØN

&

WITZKE

A /s

Afleveret til postvæsenet den 1744964

Næste nummer af bladet
udkommer i januar. Stof til bla
det skal være redaktøren i hænde
S V A N E M O S E G A R D S V E J 4

senest 1. januar.

Udg. Sundby Sejl Forening
Ansvarshavende redaktør:
M.Andreasen,
Nyrnberggade 50, Am 8384u
Ekspedition: E. Lorentzen.
Albaniensgade 2, Am 71 18 y
Tryk: Karl Povlsen,
Svanemosegaardsvej 4 - V
Telf. 35 67 88

NUMMER 2

FEBRUAR 1»64
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GENERALFORSAMLING
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1

afholdes i klubhuset mandag d. £3. marts kl. 19.30 pr.

i

o
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Dagsorden:

o
o
o
o

Følgende er på valg:

1. Valg af dirigent

Sekretær K. Lindholm Andersen

2. Protokol og beretning

Skolechef Arndt Adrian

(modtager ikke genvalg)

1 kapsejladschef

3. Regnskabet
4. Lovændringsforslag

2 repræsentanter Henning Jensen
Rasmus Bech (modtager ikke genvalg)
2 suppleanter til bestyrelsen

5. Andre forslag
6. Valg
7. Eventuelt

Kasserer Edith Høeg Dreyer
(modtager ikke genvalg)

1 kasserer suppleant
Revisor Gøsta Øberg
1 revisor suppleant
2 målere Bille Hansen
Leif Lindemann
2 til juniorudvalg

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen
ihænde senest mandag den 9. marts kl. 19,30.
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SUNDBY SEJL-FORENING
Amager Strandvej, S — SU 35016
MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION
Formand: Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S

AS 1169

Næstformand og sekretær: Knud L. Andersen, Sirgræsvej 65, S. 50 23 73
Kasserer: Edith Høeg Dreyer, Reberbanegade 49

SU 6163

Havneudvalg: Henning Jensen, Tingvej 19, S

og Harald Henriksen, Kaprifolievej 12

581375

Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg:

Sigfred Christensen, Ungarnsgade 33
og Rasmus Bech, Rødegaard 7
Juniorleder: Viggo Keller, Ved Klosteret 5
Skolechef: Arndt;Adrian, Holmbladsgade 55, S
Kapsejladschef: Reinhart Hansen, Geislersgade 2
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2

A M 9247 y
AS 4924
RY 1966
A M 92 56
SU 7473
A M 83 84 u

K a§§erer
formanden ©g'
liavneiidials'et
træffes
liver fredag
kl. IO-SO.3«
i klubhuset
III. Nu 35 SO

A M 71 18 y

Bestyrelsesværelse

SU 35 80

Pladsmand: Jørgen Munk, Ulrik Birchs Allé 2

55 9180

Husk postgiroen 56516
Ved indbetaling opgiv

medlems-nr.

5.,
c
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Salg af både skal meddeles havneudvalget, hvis du ikke vil risikere at
miste din plads i havnen.
Havneudvalget

Hvorfor gå over Amager Strandvej ?
Shoppen
Fører alt i:

Malervarer og
lakker.

*
Alt i bådeudstyr cg
tovværk.

*
Til dagens billigste
priser.

Forhandler af GIBB kådeudstyr og Samcolastik.
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Nye medlemmer
som søger optagelse
i

Sund&y.

Sej&føteMrt£

AKTIVE:
Gustav Lange,

ara

Pallesvej 31, S.
U/bd.

( Tia.

Jean Eisenhardt,

1) Afslutningen på Sejlerskolens vinter

Lauggaardsalle 59, Søborg.
Mtb. »Tina Sende«.

undervisning foregår i SSF's klubhus.
Bestyrelsesmødet den 3.-2.

Torkild Brinch,

Havneudvalget arbejder ihærdigt for at

Frankrigsgade 31, S.

få Københavns Kommunes Kloakudvalg til

Mtb. »Alex«.

at opsætte bolværk i den inderste del af

Frode Svensson,

-k

Jolle »Ann«.

midterbroen er påbegyndt.

Johnni Bo Nielsen,

PASSIVE:
Fridthiof Bøgeskov,
Rødovrevej 414, Vanløse.
Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems an

2) Indmeldelse til sommerens øvelses-

Foreningen har som gave fra vort med

sejladser finder sted hos skolechefen hver

lem, hr. Bent Nielsen, modtaget 8 bord

fredag aften kl. 19,00—20,00. Af hensyn

lamper til klubhuset.

til planlægningen af skoleplanen for klar

•jV

gøring, vil jeg bede om hurtig tilmelding.

Uddybning af havnen er påbegyndt.

•

søgning om optagelse aftrykkes i først
udkomne nummer af SSF. Protest skal

de prøver.

•

•

Frankrigsgade 62, S.

den 24.-3. 1964 kl. 19,00.
rens arbejde, har mødepligt til de afslutten

Reparationen af det inderste stykke af

JUNIORER:

Tovværksholdet har afslutning tirsdag
OBS. Juniorer, der har deltaget i vinte

kanalen.

Vesterbrogade 91 A, V.

skriftligt

Navigationsskolen har afsluttende prøve
onsdag den 18.-3. 1964 kl. 19,00.

•
Sejladslærerne bedes, såfremt de har

Klubhuset er istandgjort og genåbnet.

lyst og tid t i l atter i år a t ofre et par

•

timer om ugen på Sejlerskolen, sætte

tilstilles bestyrelsen senest 14

sig i forbindelse med Skolechefen.

dage efter offentliggørelsen.

I år stiger refusionsbeløbet på benzinen
med 20 %, så det er bare med at få sendt
alle benzinskemaer tilbage SSF inden den

Til
medlemmerne!

25. februar.

De udsendte skemaer skal være tilbage

•

sendt eller afleveret senest den 25. februar.
Jollesejlernes blokhus vil blive rejst, såsnart tilladelsen kommer fra Københavns
Kommune.
Der blev den 3. januar foretaget uan

•

meldt kasseeftersyn. Regnskab og bilag

Skulle nogle af vore medlemmer kunne
undvære

noget

værktøj

såsom

fundet i orden, og beholdningerne tilstede.

hamre,

skruetrækkere, spartler, skrabere eller lig
nende, vil det blive modtaget med tak af
juniorafdelingen.

•

og returnere det til klubben.
Har du modtaget skemaet, så sæt dig
ned, udfyld og tilbagesend det med det
samme — gør det nu!

I ophalingsgebyr skal pladsmanden have
22 % af den nye pladsleje. Medlemmer,
der kun er vinteroplæggere, skal betale

Juniorlederen.

I din egen og klubbens interesse, for
at få så stor en tildeling som muligt, må
alle, der modtager benzinskemaet, udfylde

•

En del fint ballast jern sælges.
Henvendelse juniorlederen.

Benziiuskemaeriie

Kontingent-

44 %.

•
Det påtænkes at indkøbe gasanlæg til
juniorbådene for penge, der er indkommet
ved salg af effekter fra både, der er over
draget foreningen.
Ref.

forhøjelse
Fra 1. januar 1964 er kontingen
tet forhøjet med 2,50 kr. kvar
talet, ligeledes er pladslejen ste=
get 1 kr. pr. m2.
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Da flere af foreningens med
lemmer har ytret ønske om

KLUBHUSET

et foreningsmærke med vor

Lørdag den 22. februar kl. 19,30

stander til at påsy enten på

Filmaften. Bernt viser sin film fra

sweaters eller jakke, har vi

sin tur med »Stella Polaris«.

ladet fremstille et mærke, der

Der bliver lejlighed til en svingom

kan købes for 3 kr. pr. stk.

efter forevisningen.

Mærket kan købes hos kas
sereren i kontortiden eller

50 år

hos festudvalget.

To af Norges ældste sejlklubber fylder

Mærket er fremstillet i 2 ud

50 år i denne måned. Den 6. februar 1914
blev Bergens Motorbådsforening startet og

gaver; et for seniormedlem

tæller i dag 250 medlemmer, men øges

mer og et for juniorer.

hvert år i den udstrækning, man kan skaf
fe bådpladser. Formand for foreningen er

Festudvalget

hr. J. Warncke Hermansen.

henstiller

til

medlemmerne om snarest at

Den 18. februar 1914 blev Fredrikstad
Motorbådsforening startet med 77 medlem

købe det nye klubmærke.

mer og et årskontingent på een krone. For

FESTUDVALGET

eningen har nu 280 bådpladser, men ar
bejder med planer om klubhus og en bety
delig udvidelse af pladser, foreningens nu
værende formand er hr. Holger Normann
Hansen .S. S. F. ønsker til lykke med de
50 år og håber på magsvejr og smult vande
fremover.

SØNDAG »EN 22. MARTS
er kontoret åbent for indbetaling fra kl. 10 — 12.
Kassereren.

Formandens besværligheder
Fra »Ny Dag« har jeg sakset
Hvis han er venlig, er han familiær,

Taler han med alle, er han et sludderchatol,

hvis han er alvorlig, er han et surt opstød.

gør han det ikke, er han en mumie.

Er han ung, véd han ikke noget som helst,

Hvis han vil overholde lovene, er han en pernittengryn,

er han ældre, er han et mosgroet oldtidslevn.

hvis ikke er han sløset.

Hvis han tilhører et parti, er han ensidig,

Hvis han holder opsyn, er han en spion,

hvis ikke, er han et fjols, der ikke tør vise kulør.

hvis ikke han gør det, er han ligegyldig.

Hvis han går i kirke, er han en hykler,
hvis han ikke gør det, er han en hedning.

Han må have tålmodighed som en engel, være tykhudet som en flodhest,
snu som en ræv, modig som en løve, blind som en muldvarp og tavs som

Hvis han drikker, er han en sut,

graven. Kort sagt: Han må vide alt, se alt — intet sige — men alligevel

hvis han ikke gør det, er han en hængemule.

klare alt.
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Angående

Salg af

medlemsbladet

Albin marine motorer

Cigarforretningen
I. Jensen

Montering, reparation og

ØRESUNDSVEJ 114

Udebliver medlemsbladet, skal

drejerarbejde udføres.

du først henvende dig på lokal

Alt svejsearbejde

postkontoret, hjælper det ikke,

udføres, også rustfri

skal du henvende dig til bla

PREBEN RASMUSSEN

Har alt i

dets ekspedition: E. Lorentzen,

LUGANOVEJ 4
SUNDBY 44 36

TOBAK, CIGARER.
CIGARETTER & ØL

Albaniensgade 2, tlf. Am 7118 y

(hjørnet af Milanovej) AM 4I14T

Nærmeste forretning ved havnen!

AMAGERFÆLLEDVEJ 17 . AMG 5 7 9 0

Køb og salg

KØLESKABE . GASVARMERE . GASRADIATORER

af lystfartøjer
FORSIKRING AF LYSTFARTØJER
J Ø R G E N

BLIKKENSLAGER AUT. Q A 8 ~ V A » D &

Balsamvej 8

D A N R I S

Telf. 50 86 36

CERTINA
PRÆCISIONS-URET
Den rigtige tid til den rigtige pris
Køb det hos
KONTO OPRETTES

»KLOKKEMAGEREN«
Amagerbrogade 101 - Amager 27 19 u

ALT I URE OG OPTIK

VILLA- OG GRUNDSALG PÅ AMAGER
OMPRIORITERING
KØB OG SALG AF GODE PANTEBREVE

i§)f

K A P s SPORT

ROBERT MØLLER & SØN

Amagerbrogade 142
Telf. ASta 38 - 12 38

Statsexam. ejendomsmæglere

Saltværksvej 179 - Tlf. 51 16 38

^|§gpf

AMAGERBROGADE 184

Sport - Jagt - Fiskeri

Telefoner:
* 55 70 20
55 62 20 1
55 48 20 J

Camping
,
kontortid

Kontortid 9-17
lørdag
9-12
samt efter aftale

Hundeartikler
Rideudstyr
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BACHER

SEJLSPORTSGLÆDER I
SEJLSPORTSKLÆDER FRA
=f

M
m
1

Gul standard
Busseronne

i

Den rigtige facon.. 32, OO
Dunlop blå
Sejlsportssko
Til damer
„ herrer

m
Hi

Engelske (Gensere)
Søma n dsswea ters

M
m
1

M
-

m

JmaJc
ENGELSKE GENSERE

BUSSERONNER
OVERTRÆKSBUKSER
JAKKER*FRAKKER

fadusthøMS

ORIG. FÆ.RØTRØJER
FLØJLS BENKLÆDER

FLYDEVESTE

u
H
m

1

HOLMENS BUKSER

Gult sejlsportstøj
Standard kvalitet
30.00
Bukser
Jakke m. hætte.... 44.OO

H
jj

NR. 2

SATIN

BENKLÆDER

33.50
38, SO
B U S S E R O N N E R
GUMMISTØVLER

51 .O©

Størr. 1
Ternede bomulds
Skjorter

K Ø J E T Æ P P E R

Største
Specialforretning i

Mange mønstre .... 1 1.50

VATTÆPPER

ET SÆRTILBUD
Sorte olie regnfrakker
Kun små størr.
Normalpris 62,50 nu 19,85

ARBEJDSTØJ

S O V E P O S E R
Alt i HKKRKLWUKItl samt K O M I K I I O N

.1. P. BACHER . TORVEGADE 32 . AM« 4502 . 8635

Sejlsportshuer

INDRAMNING
i moderne rammer

Spejle i stort udvalg

FREYTAG SEJL

GLARMESTER JES SCHULTZ
Vermlandsgade 82 — Amager 7099

SKOVSHOVED HAVN

EMBLEMER O G OVERTRÆK

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

S U 866

Bådmotorer
Nye og brugte, alle fabrikater og H-K.
Nye og brugte propeller
samt aksler sælges.

ti I

den BILLIGSTE

pris!

ABSALON - SKAN DI NAVIA
F O RS I K RI N Gå

O T T O H A N S E N , ERANTISVEJ 25
TELEFON 50 87 68

GRØN

& WITZKE

A /s

Afleveret til postvæsenet den 1852=1964

Næste nummer af bladet
udkommer i marts.
KARL POVLSEN

BOGTRYK

SVA N E M O S E G AA RD SV E J
T E L E F O N

3 5 6 7 8 8

4

Stof til bla

det skal være redaktøren i hænde
senest 1. marts.

Udg. Sundby Sejl Forening
Ansvarshavende redaktør:
M. Andreasen,
Nyrnberggade 50, Am 8384u
Ekspedition: E. Lorentzen.
Albaniensgade 2, Am 71 18 y
Tryk: Karl Povlsen,
Svanemosegaardsvej 4- V
Telf. 35 67 88
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Vi mødes alle til den ordinære halvårlige
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GENERALFORSAMLING
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I

O

O
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o

mandag den 23. marts kl. 19,30 præcis, i klubhuset.

Dagsorden:

Følgende er på valg:

1. Valg af dirigent

Sekretær K. Lindholm Andersen

2. Protokol og beretning

Skolechef Arndt Adrian

3. Regnskabet
4. Lovændringsforslag
5. Andre forslag

S

(modtager ikke genvalg)

1 kapsejladschef
2 repræsentanter Henning Jensen
Rasmus Bech (modtager ikke genvalg)
2 suppleanter til bestyrelsen
Kasserer Edith Høeg Dreyer
(modtager ikke genvalg)

6. Valg

1 kasserer suppleant

7. Eventuelt

Revisor Gøsta Øberg
1 revisor suppleant
2 målere Bille Hansen
Leif Lindemann

J3SSP-

2 til juniorudvalg
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SUNDBY SEJL-FORENING

K

Amager Strandvej, S — SU 35016
^

AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION
Formand: Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S

formanden og*

AS 1169

Næstformand og sekretær: Knud L. Andersen, Sirgræsvej 65, S. 50 23 73
Kasserer: Edith Høeg Dreyer, Reberbanegade 49

havneiHhal^et

SU 61 63

Havneudvalg: Henning Jensen, Tingvej 19, S

og Harald Henriksen, Kaprifolievej 12

5813 75

træffes

Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg:

Sigfred Christensen, Ungarnsgade 33
og Rasmus Bech, Rødegaard 7
Juniorleder: Viggo Keller, Ved Klosteret 5
Skolechef: Arndt Adrian, Holmbladsgade 55, S
Kapsejladschef: Reinhart Hansen, Geislersgade 2
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2

A M 9247 y

liver fredag
kl. 10-20.IJ0
i kl« bhuset
tlf. Nu 35 8©

AS 4924
RY 1966
A M 92 56
SU 7473
A M 83 84 u
A M 71 18 y

Bestyrelsesværelse

S U 3580

Pladsmand: Jørgen Munk, Ulrik Birchs Allé 2

559180

3 .

ammevev
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Husk postgiroen 56516
Ved indbetaling opgiv medlems-nr.
C

Salg af både skal meddeles havneudvalget, hvis du ikke vil risikere at
miste din plads i havnen.
Havneudvalget

H vorfor gå over Amager Strandvej ?
Shoppen
Fører alt i:

Malervarer og
lakker.

*
Alt i bådeudstyr cg
tovværk.

*
Til dagens billigste
priser.

Forhandler af GIBB kådeudstyr og Samcolastik.
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Bådebygger B. Midtgaard har oprettet

klubmøde - hvor kapsejladserne for det

kontrakt med SSF om bygning af en ny

kommende år blev fastlagt. Kapsejlads

juniorbåd, der bliver søsat til standerhejs

kalenderen vil senere udkomme.

ningen 1964. Beløbet til båden er delvis
foræret af Tuborg Fondet.

Amagerklubbernes sejlads afholdes den
16/8 1964.

Et medlem, der ønsker at være anonym,
har sendt kr. 100,00, som skal anvendes
til den nye juniorbåd.
Træerne mod h/f Amager Strand vil
snart blive nedskåret af Thomas Larsen,

[Tka.

kdl. Tom.

PROTOKOLLEN
Bortset fra Arnt Adrian, der var på Fær
øerne, og Henning Jensen, der grundet ar
bejde havde sendt afbud, var hele besty
relsen mødt.
Dagsorden:

brug - er meget dårlig.

Nævnte Thomas Larsen har

7. Eventuelt.
Intet særligt at bemærke udover, at Knud

vort klubhus, hvilket formanden var tak

Andersen til sin tilfredshed konstaterede, at

nemmelig for.

mødet hævedes kl. 23.15.

bragt i brugbar stand.

Sigfred Christensen takkede 3 nye besty
relsesmedlemmer for deres nøgterne syn på

De 2 yderste haver ved jollepladsen vil
blive inddraget til blokhus og udvidelse af
jollepladsen.

de sager, der blev forelagt.
De tre nye bestyrelsesmedlemmer gav ud
tryk for deres glæde ved at komme til at

Et medlem havde haft en kontrovers med

Mødt var tillige kassererske og redaktør.

belysningen - specielt til undervisnings

videre skænket stikkontakter og kabler til

Parkeringspladsen vil snarest muligt blive
Bestyrelsesmøde den 11/11 1963.

6. Klubhus og fester.
I skipperstuen bliver opsat lysstofrør, da

formanden, idet formanden havde irettesat

arbejde for deres forening, og de lovede
hver især at yde deres bedste.

pågældende, fordi denne efter en jagt havde

1. Konstituering.
2. Beretning.
3. Havn og plads.

henlagt et bundt døde fugle i klubhusets

Sv. Aa. Larsen,

Knud Lindholm Andersen,

forhal, hvilket absolut ikke kan tolereres.

fmd.

sekretær.

Forskellige skrivelser oplæstes og toges

4. Juniorafdeling.

til efterretning.

5. Kapsejlads.
3. Havn og plads.

6. Klubhus og fester.
7. Eventuelt.

Intet nyt fra havn og plads udover, at

Formanden bød velkommen og rettede en
speciel velkomst til de nye bestyrelsesmed

slæbestedet på nordre mole er ved at være
i orden.

lemmer, nemlig Reinhardt Hansen, der fun
gerer som kapsejladschef indtil foråret 1964,
Harald Henriksen og Viggo Keller. For
manden håbede på godt samarbejde og ud
trykte ønsket om fortsat fremgang for for
eningen.
1. Konstituering.
Bestyrelsen konstitueredes således, at Ha
rald Henriksen erstatter Henning Sørensen
som havneudvalgsmedlem. Viggo Keller er
juniorleder og Reinhardt Hansen kapsej
ladschef i henhold til valget ved general
forsamlingen.

4. Juniorafdelingen.
Formanden påpegede, at foreningen hav
de både en juniorafdeling og en optimist
jolleafdeling. Han både påpegede og fore
slog, at alle unge mennesker absolut skulle
starte som juniorer i juniorbådene. Besty
relsen tilsluttede sig formandens udtalelser.
Hele bestyrelsen gik videre meget hårdt
juniorbådene meget nøje overholdes, og at
enhver overtrædelse vil få alvorlige konse
kvenser. Den nye juniorleder vil påse, at

Tiistikkene på Elmasterne
må kun tilsluttes dobbeltisolerede maskiner, der er

Til Dansk Sejlunions møde den 16/11
d. å. møder formanden, redaktøren og kap
sejladschefen.

ADVARSEL!!!

ind for, at sikkerhedsbestemmelserne for

sikkerhedsbestemmelserne overholdes.

2. Beretning.

GENNEM • HAVNEN

5. Kapsejlads.
Formanden og næstformanden var til

mærket således

møde i Dansk Sejlunion - såkaldt sund-

§ O M » A «

I I EHf

22.

H A R T S

er kontoret åbent for indbetaling fra kl. 10 — 12.
Kassereren
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Bestyrelsesmøde den 9/12 1963.
Hele bestyrelsen samt redaktøren var

NR. 3

de personer, der endnu ikke inden 15/12

relsen tilfreds med festudvalgets arrange

d. å. havde anmodet om tilladelse til at

menter.

have både liggende i havnen, snarest skal

mødt.
Dagsorden:
1. Beretning.

henvende sig til pladsmanden og få båden

4. Sejlerskolen.
Intet særligt at bemærke.

på land.

5. Juniorafdelingen.

Man vil henholde sig til lovene, og de

Juniorlederen oplyste, at såvel juniorbå

3. Klubhus og fester.

medlemmer, der ikke reflekterer, må finde

dene som øvelsesbåden er afrigget og sat

4. Sejlerskolen.

sig i at deres både på egen regning og

på land.

5. Juniorafdeling.

risiko bliver sat på land.

2. Havn og plads.

6. Eventuelt.
1. Beretning.

Havneudvalget har af den samlede be
styrelse fået fuldmagt til at disponere, og

Brædderne til skabene er renset for søm
og indlagt i det gamle klubhus.
Der er givet tilsagn om maling til såvel

Formanden bød velkommen og oplæste

man var enig i, at de både, der efter an

øvelsesbåd som

først en del takkeskrivelser, der var ind

søgning fik tilladelse til at overvintre, skal

Nielsen har givet en presenning til en af

kommet i anledning af, at foreningen havde

ligge ved nordre mole.

juniorbådene.

sendt blomsterhilsner til en del personer i
forskellig anledning.

juniorbådene, og Olfert

Med hensyn til eventuel trinbrædt på

6. Eventuelt.

molerne for de medlemmer, der har svært

Intet særligt at bemærke.

I henhold til skrivelser fra henholdsvis

ved at komme ned i deres både, enedes man

Bøgelund Jensen Fondet og Dansk Sejl

om, at havneudvalget udarbejder standard-

Sv. Aa. Larsen.

Knud Lindholm Andersen,

Union fremgik det, at foreningen ved an

trinbrædt, og ansøgning om et sådant skal

fmd.

sekretær.

søgning kan få del i midler til indkøb af

stiles til de/te udvalg.

redningsmateriel til juniorafdelingen.
En skrivelse af 18/11 1963 fra Gunnar
Østergaard angående kontingentnedsættelse

Forskellige spørgsmål diskuteredes og to
ges til efterretning.
Juniorskuret kan i tiden fra 1/1 til 15/4

diskuteredes. Da generalforsamlingen i dette

udlejes så længe plads haves og ved hen

efterår ikke ønskede paragraffen i SSF's

vendelse til havneudvalget. Lejen er kr.

loves § 5 ændret, kan den til enhver tid

15,00.

siddende bestyrelse disponere over enhver
ansøgning desangående. Hvert enkelt med

Mødet hævet kl. 0.30.

Bestyrelsesmøde den 7/1 1964 kl. 19.00.
Hele bestyrelsen samt redaktør og kasse
rerske var mødt.
Dagsorden:
1. Protokol og beretning.
2. Havn og plads.

Nordre gang mellem haverne skal regu
leres.

3. Klubhus og fester.
4. Sejlerskolen.

lem af bestyrelsen fik anledning til at tage

Bestyrelsen enedes om, at kontingentet

stilling til spørgsmålet angående Øster

forhøjes, således at aktive medlemmer år

6. Bladet.

gaards ansøgning, og samtlige medlemmer

lig betaler kr. 10,00 mere samt at der op

7. Eventuelt.

var imod, at Østergaard fik kontingentned

kræves kl. 1,00 pr. m 2 af helårspladslejen

sættelse. Formanden gav udtryk for, at han

pr. båd. - Dette afsnit er ved en fejltagelse

Protokollen oplæstes og godkendtes.

var bange for, at Østergaard ville føle sig

ikke kommet med i referatet fra general

Formanden bød velkommen og ønskede

som en slags martyr i anledning af spørgs

forsamlingen den 30/10 d. å.

målet, men han ville følge sin bestyrelses

3. Klubhus og fester.
Sigfred Christensen foreslog, at man ar

beslutning.
Man gik derefter over til afstemning, der

rangerede et andespil evt. flæskespil i fe

resulterede i, at den samtlige bestyrelse

bruar måned, idet han regnede med, at et

uden undtagelse gik imod, at Østergaard

sådant arrangement ville give penge i kas

får kontingentnedsættelse; hvilket han vil

sen og godt humør.

blive tilskrevet om.
De af foreningen valgte revisorer har
overfor formanden givet udtryk for deres
misfornøjelse i anledning af, at den antagne
statsautoriserede revisor ikke har vist sig

Bestyrelsen tiltrådte Sigfred Christensens
forslag, og andespillet eller flæskespillet vil
blive afholdt en gang i februar.
Børnenes fastlavnsfest afholdes søndag
den 9/2 1964.

5. Juniorafdelingen.

1. Protokol og beretning.

godt nytår og takkede for det gode sam
arbejde, han havde haft med sin bestyrelse
i året der var gået.
Det oplystes, at SSF's lejemål er udvidet
til 59.000 kvadratmeter.
Thorkild Østergaard fik efter ansøgning
bevilget nedsættelse af kontingent.
Foreningen har fået foræret en klub
stander fra Åbo, Finland.
Forsikringerne skal sættes op i henhold
til de gældende regler.
2. Havn og plads.

og interesseret sig for regnskabet. Reviso

Lørdag den 22/2 1964 kl. 19.30 er der

Havneudvalget anmodede om tildeling

rerne ville gerne af bestyrelsen have tilla

filmaften. Nærmere herom vil blive med

af penge i første halvår 1964 som følger:

delse til at afslutte regnskabet, hvilket den

delt i medlemsbladet.

samlede bestyrelse eenstemmigt gik ind for.

Man påtænker at afholde karneval med

Forskellige skrivelser oplæstes og toges
til efterretning.

2. Havn og plads.

1. Flagmast

ca. kr. 1.300,00

2. Uddybning af havn . -

-

5.000,00

tvunget udklædning og maskering i februar

3. Midterbroen

-

-

10.000,00

eller marts måned 1964. Nærmere herom

4. Vandinstallering

-

-

10.000,00

vil ligeledes blive meddelt i medlemsbladet.

5. Slæbested sdr. plads -

-

7.000,00

Man diskuterede de både, der endnu lig

Man enedes om at sætte dørpumper på

ger i havnen, og bestyrelsen var enig i, at

dørene til skipperstuen. I øvrigt var besty

..

Bestyrelsen tiltrådte eenstemmigt havne
udvalgets forslag og budget.
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6. Juniorafdelingen.
8. Eventuelt.

Fastelavnsfesten den 9/2 diskuteredes og

Klubhusudvalget redegjorde for rengø
ring og nyanskaffelser til klubhuset.

7. Bladet.

3. Klubhus og fester.
Man enedes om at stryge karnevallet.
fastlagdes.

4. Klubhus og fester.

5. Sejlerskolen.

Der søges om opførelse af 2 halvtage
samt skure for medlemmer.

1. Beretning.

Forskellige problemer diskuteredes og to
ges til efterretning.

Formanden bød velkommen og foreslog,

Den 15/2 kl. 19.00 afholdes andespil.
Den 22/2 kl. 19.30 viser Bernt filmen
om Stella Polaris. Der bliver bal bagefter.
Den 9/5 er der standerhejsning.
Pinseturen går til Sundby Sejl Forening.
Bestyrelsen bestemte, at der laves udluftningsanlæg i køkkenet.

at bestyrelsesmøderne for eftertiden afhol
des den første mandag i hver måned. Det
oplystes, at Persson er død. Ingen har vidst
noget herom, hvilket formanden beklagede.
Der vil blive rettet henvendelse til magi
straten, 2. kloakafdeling, angående bolvær

3. Sejlerskolen.
Den 18/3 kl. 19.00 afslutning på navigationskursus - ca. 30 elever.
Den 24/3 kl. 19.00 afslutning på tovværkskursus - ca. 15 elever.
Angående øvelsesbåden skal rornæbbet
laves og dækket afstives midtskibs.

ket ved den inderste rende.

Man enedes ligeledes om, at der skulle
laves aftræk til såvel fyringsrum som kæl
derrum.

vandledning på nordre plads.
Foreningen har fået skænket 8 bordlam

4. Sejlerskolen.
Under dette punkt diskuterede man en
kelt spørgsmål, der toges til efterretning.
5. Junioraf delingen.
Juniorbådene er nøje blevet gennemgået,
og Svend Olsen har ligeledes efterset dem
og dekreteret, hvad der skal laves.
Bestyrelsen var enig i, at juniorbådene
skal være i første klasses stand.
Viggo Keller fik bestyrelsens bemyndi
gelse til at indsætte og hæve penge for
juniorafdelingens private kasse.
6. Bladet.
Det oplystes, at foreningen havde haft en
udgift på bladet på kr. 11.884,00. Man dis
kuterede annoncerne og priserne. Man var
enig i at fortsætte som hidtil.

per af et medlem.
Gravearbejdet i søndre bassin bliver på
begyndt i førstkommende uge.
Benzinrefusionen er steget med 20 %,
hvilket man hilste med tilfredshed.
Den nye mast har i indkøb kostet kr.

Mødet hævet kl. 24.00.

Det oplystes, at man ville købe gasanlæg
til juniorerne for penge, der var indkommet
ved salg af effekter fra afbrændte både,
der er overdraget foreningen.
Vedrørende 4 privatbyggede og privat
ejede optimistjoller, der kan anvendes med
tilladelse af Børge Theil Hansen, der har
bygget dem, udspandt der sig en diskussion,
der vil blive genoptaget på næste bestyrel

405,00.
Det nye blokhus til jollesejlerne er bestilt
og vil snarest blive opstillet; det koster ca.

sesmøde, når forskellige forhold er bedre
belyst.

kr. 12.000,00.

7. Bladet.

En skrivelse fra Gunnar Østergaard op

Generalforsamlingen

afholdes

mandag

læstes. Pågældende vil påny skriftligt få

den 23/3 1964 kl. 19.30. Forslag skal være

besked om, at bestyrelsen intet har foran

indsendt senest mandag den 2/3 kl. 19.00.

dret i sit standpunkt.
8. Eventuelt.

Kasseregnskabet oplæstes og toges til ef
terretning. Man enedes om at lade forme
40 års jubilæumsnåle i sølv.

7. Eventuelt.
Intet særligt at bemærke.

6. Juniorafdelingen.

Der er søgt om tilladelse til at nedlægge

2. Protokol.
Protokollen oplæstes og godkendtes.

Intet særligt at bemærke.
Mødet hævet kl. 0.45.
Sv. Aa. Larsen,
fmd.

K. Lindholm Andersen,
sekretær.

3. Havn og plads.
Sv. Aa. Larsen,

K. Lindholm Andersen,

fmd.

sekretær.

Henning Jensen oplyste, at han havde
fået at vide, at bestyrelsen ville være an
svarlig, såfremt en båd i dårlig forfatning

Bestyrelsesmøde den3l2 1964
Hele bestyrelsen samt redaktør og kasse
rerske var mødt.
Dagsorden:
1. Beretning.
2. Protokol.

blev solgt.
Knud Andersen svarede, at han gennem
politiets oplysning havde fået oplyst, at
kun sælgeren af en båd er ansvarlig.
Ophalingsgebyret til pladsmanden fast
sættes til 22 % af den nye pladsleje. Der

3. Havn og plads.

betales 44 % af medlemmernes vinterplads-

4. Klubhus og fester.

leje.

HUSK!

Kontingentforhøjelse
Fra 1. januar 1964 er kontingen
tet forhøjet med 2,50 kr. kvar
talet, ligeledes er pladslejen ste=
get 1 kr. pr. m2.

HUSK!

Pladslejen skal være betalt senest fredag den 17. april

SIDE 6

S S F

UNDBY

- S EJL-F ORENING

Indtægter:
63,29
2.656,37
9.758,21
10.000,00
14.056,89

Ydelse fra medlemmerne:
Indskud

Pladsleje:
Aktive
Vinteroplæggere ..

8.130,00

40.147,00
1.589,50
3.098,00

44.834,50

34.533,75
5.262,80

39.796,55

Afgift skabe
Salg af emblemer
Salg af klubmærker
Ekstrakontingent (Isfond)
Haveleje
Sejlerskolen
Indtægt vedr. nøgler
Indbetalt vedr. toiletfonden
(overført i 1964)

2.225,00
154,00
67,50
4.520,00
555,00
325,00
30,00
105,00

fortiden l.-l. til 31.-12. 1963

312,71
775,00

Indvundne renter (toiletfond)
Overført til toiletfond

1.087,71
11.769,38

Benzinpenge
Tuborgfonden, til køb af 1 stk. juniorbåd

8.000,00
1.137,50
324,00

Kr.

32.451,02

Pladsen:
Lejeafgift kommunen
Vandafgift
El-forbrug
.
Løn til pladsmand
Dag- og natrenovation
Reparation af vandrør
El-reparationer og installation
af lysmast
Køb af 1 stk. motorkran
Fragt vedr. motorkran
Indkøbt sand og grus
Indkøbt diverse redskaber
Nøglepenge, flytning af både,
jordarbejde, ruder, oprydning,
reparation af vogn og spil
Kartotekskort, båndmål
Rotteudrydelse
Anlæg af plæner, græsfrø,
vedligeholdelse af anlæg
Diverse forsikringer
Opsætning af hegn
Køb af halvtag
Tegning og transport af skur
Reparation af låger, køb af nøgler .

10.523,00
1.247,51
1.852,14
7.388,00
383,00
553,50
1.796,35
3.304,80
95,10
431,50
56,76
6.202.97
48,63
180,00
1.522,00
239,75
4.624,53
400,00
20,00
289,21

41.158,75

100.742,55
343,62

Indvundne renter

Salg af Georg Hansen's båd
-i- Advokatbistand

R E G N S K A B

Transport

Kassebeholdning pr. 1/1 1963
Girobeholdning pr. 1/1 1963
Bankbeholdning pr. 1/1 1963
Sparekassen pr. 1/1 1963 (E 50426)
Sparekassen pr. 1/1 1963 (Toiletfonden)

Kontingenter:
Aktive
Passive
Juniorer

NR. 3

813,50
159.291,52

Klubhus:
Skorstensfejer
Ejendomsskatter
W. C. afgifter
Eftersyn og reparation af oliefyr ..
Maling af lokaler
Indsætning af ruder
Rengøring
Ydelser på lån
Diverse forsikringer
Reparation af inventar, borde
og stole
Nyanskaffelser, måtter og lamper .
~ Lejeafgift
restauratør
-r Lejeafgift, sale ...

6.000,00
1.100,00

18,47
845,92
129,00
329,80
1.596,00
137,10
245,79
17.453,48
747,32
464,80
210,60
22.178,28
7.100,00

15.078,28

Udgifter:
Havnen:
Isning og reparation af broer
7.615,80
Udgravning af rende
10.000,00
-f- tilskud
5.000,00
5.000,00
Reparation af nordre slæbested . . .
16.500,00
Jollebedding, diverse materialer ..
1.781,15
Raparation af diverse broer
565,37
Køb af 1 stk. mosespram
600,00
Køb af 2 stk. spidsbøjer
207,00
Bjergning af bøjer
49,50
Afmontering af vandrør
75,00
Pærer for lanterner. . .
30,00
Diverse
27,20
Transport
......

Bladet:
Bladmøder
Porto, forsendelse af bladet . . .
Trykning af bladet
Billeder vedr. jubilæumsfest. ..
Indgået for annoncer
-r- Provision
32.451,02
32.451,02

Transport

2.297,50
450,00

120,80
1.148,13
11.166,95
46,25
12.482,13
1.847,00

10.635,13
99.323,18

Transport

99.323,18

Fester:
underskud
Filmaftener
Fastelavnsfest
Standerhejsning
Pinsetur
Set. Hansfest
Invalidetur
J ubilæumskapsejladsbal
Jubilæumsfest
Slusetur
Afriggergilde
Nytårsaften
Havnefest overskud.
Andespil
»
Forseglede ordrer

28,01
301,20
1.810,00
695,40
279,70
350,00
419,80
5.891,80
104,00
702,59
745,55
11.328,05

Sejlerskolen:
Fortæring
Forsikring
10 stk. Elvstrømveste
Tryksager
Undervisningsmateriale
Ny rig, lanterne, diverse materialer
- Tilskud dansk
Idræts Forbund. .
Bidrag fra elever

500,00
764,50

Administration:
Kørsel
Administration
Telefon
Revision
Frimærker, stempelmærker
Blomster, telegrammer
Kontingenter
Kontorartikler
1 stk. skrivemaskine
Diverse tryksager
Generalforsamlinger
Advokatbistand
Køb af billeder vedr.
jubilæumsfest
Standere m.m
Giro og checkhæfter
Møder
-r- Kassedifference

5.062,75

-f- Diverse gaver
Tuborgfonden:
Betalt aconto på 1 stk. juniorbåd

123.454,08

H- Startpenge
Indsamlet af
damerne
: Indsamlet af
herrerne
-f- Provenu ved salg
af 43 stk. til SØS ..
Overskud

4.398,55
260,42
787,33
419,07
5.865,37

4.736,00

-r

400,50
801,99
215,00

6.153,49
288,12

288,12

6.265,30

152,50
195,00
500,00
244,35
607,81
1.153,55
2.853,21

Sparekassebog (toiletfonden) pr. 31/12 1963
Sparekassebog (E 50426) pr. 31/12 1963
Bankbeholdning pr. 31/12 1963
Girobeholdning pr. 31/12 1963
Kassebeholdning pr. 31/12 1963 .... •. • •

123.165,96
15.144,60
2.443,39
17.054,58
1.023,80
459,19

Kr.

159.291,52

Status pr. 1. januar 1964
1.264,50

1.588,71
Aktiver:
Kasse- og bankbeholdning.
Broer og indhegninger
Vogne og skinner
Øvelsesbåd
Juniorbåde
Optimistjoller
Skure
Spil
Klubhus, inventar m.m
Flagmast
Deposita: Københavns Kommune
Københavns Belysningsvæsen

25,50
2.700,00
790,04
16,75
228,33
288,35
1.863,00
53,60
250,00
305,14
122,95
461,95
76,00
422,65
4,00
296,20
7.904,46
124,50

Bestyrelsesmøder:

Juniorafdelingen:
Udbetalt startpenge
Transport af optimistjoller
3 stel sejl til optimistjoller
Diverse reparationer og
udskiftninger
Reparation og udskiftninger
juniorbåde
2 stel sejl til juniorbåde
Forsikringer ..
Kontorartikler, frimærker
Fortæring
Diverse

Transport

Kapsejlads:
Indkøbte præmier
Startpatroner m.m
Fortæring, dommere m.m.. . .
Diverse tryksager, porto m.m.

4.231,45
763,70
67,60

Transport
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36.125,56
1,00
1,00
1,00
3.200,00
3.000,00
3.000,00
2.600,00
312.000,00
1,00
3.000,00
2.100,00
Kr

7.779,96
519,15

Passiver:
Prioritetsgæld
Lån, Dansk Idræts Forbund
Toiletfonden:
Saldo pr. 1/1 1963
Overført
Renter
Foreningens formue

365.029,56

180.752,27
12.000,00
14.056,89
775,00
312,71
Kr

60,00
417,00
540,00

15.144,60
157.132,69
365.029,56

E. HØEGsDREYER, kassererske

155,72
1.718,20
2.295,31
460,00
25,46
25,14
23,45
5.720,28
742,50

Medlemstal: Aktive 553 - Passive 59 - Juniorer 69
Aftrykte regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse
med foreningens bøger og bilag.
De anførte beholdningers tilstedeværelse er konstateret.
4.977,78
3.000,00
123.454,08
123.454,08

København i februar 1964.
H. CHRISTENSEN
revisor

G. ØBERG
revisor

P. CHRISTENSEN, statsaut. revisor
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Bestyrelsesmøde den 2/3 1964.

både, der står på land, er forbudt.

Mødt var hele bestyrelsen.
Redaktør og kassererske havde sendt af
bud.

NR. 3

3. Havn og plads.

1. Beretning og protokol.

den 15. februar 1964

Man enedes om placeringen af frostfri
haner samt montering af de nye vandled

Dagsorden:

ANDESPILLET

ninger på pladserne.

Efter det vellykkede andespil i oktober
følte vi trang til at forsøge et nyt, hvilket

Skilte med SSF's navn vil blive opsat på

løb af stabelen den 15/2.

2. Lovændringer.

trådhegnet til orientering for personer, der

Årstiden var jo ikke den bedste at lokke

3. Havn og plads.

frekventerer foreningen med lovligt ærinde.

medlemmerne ud på; men de, der blev

4. Klubhus og fester.
5. Juniorafdelingen.

Formanden fremførte, at søspejderne hav
de anmodet om plads i havnen. Bestyrelsen

6. Sejlerskolen.

var enig med formanden i, at dette ønske

7. Eventuelt.

ikke kunne efterkommes, da man manglede

1. Beretning og protokol.

havnepladser til medlemmerne.

Formanden bød velkommen og meddelte
at Bøgelund Jensen Fondet havde bevilget
kr. 500,00 til juniorafdelingen. Pengene vil
blive anvendt til indkøb af sejl.
Dansk Idrætsforbund havde givet afslag

4. Klubhus og fester.
Forskellige problemer drøftedes og toges
til efterretning.

Ingeniør Schou fra kloakvæsenet havde

En del medlemmer havde sørget for en
masse ekstra præmier.
Anna Nielsen, som vi kender fra vore
svagføreture, hvor hun er samarit, skæn
kede 15 forklæder, som hun selv havde
syet. - Vor pladsmand, Munk, skænkede

Man enedes om at købe flere kopper og
underkopper.

på ny ansøgning om tilskud til sejl.

hjemme, snød faktisk sig selv - det blev
alle tiders klubaften.

flere kg bådelak og patentfarver. - Fra
restauratricen modtog vi 20 stk. trøstpræ

J>. Junioraf delingen.

mier - og sin sædvane tro, fik vi fra cigar

Under dette punkt diskuterede man lige

forretningen, Øresundsvej 114, som inde

haft en samtale med formanden, hvilket

ledes forskellige problemer, der toges til

haves af vort medlem »Svend Røg«, en

havde resulteret i, at man havde indhentet

efterretning.

masse æsker og kasser med cigarer -, så

tilbud på kr. 20.000,00 for nedramning af
ny spunsvæg i kanalen. Nærmere vil senere

Viggo Keller foreslog, at der skulle an
skaffes flere bøjler til foreningen.

fremkomme.

6. Sejlerskolen.

Foreningen har fået et nyt oliefyr, da det

Intet særligt at bemærke.

gamle var brændt ned ved ildebrand.
Den nye flagmast er nu ved at være i
orden og vil snarest blive bragt på plads.

ikke ønsker at støtte deres forening.

Der var fremmødt ca. 100 medlemmer
incl. pårørende - som efter spillet morede
sig så herligt, at de ikke var til at jage

7. Eventuelt.

hjem.

Intet særligt at bemærke.

Jeg gjorde et par forgæves forsøg på at

Mødet hævet kl. 1.00.

slutte af - men tro mig, de lettede ikke

Benzinskemaerne er kommet godt ind.
Der er kun enkelte medlemmer, der fortsat

der var overflod af præmier.

før de små timer igen begyndte at blive
Sv. Aa. Larsen,
fmd.

K. Lindholm Andersen,
sekretær.

Pladserne i havnen vil blive fuldt belagt.

store.
Vi vil gerne takke alle fremmødte for en
god og fornøjelig aften.

Rotary-klubben har forespurgt, hvorvidt

Festudvalget.

de stadig kan komme i SSF og nu mod
betaling. Stilling til spørgsmålet vil senere

FILMAFTEN

blive taget.
Et medlem, der er folkepensionist, havde

den 22. februar 1964

indsendt andragende om kontingentnedsæt

Den 22/2 fremviste Bernt en film for os,

telse, men da han først er indmeldt i 1946

der bar titlen: På togt med »Stella Polaris«

og som medlem ikke har været tilsluttet

- en film, han selv havde optaget da han i

SSF før den tid, kunne han i h. t. forenin

sin tid sejlede med dette gode skib som

gens love ikke få kontingentet nedsat.

snedker. Filmen ledsagede han med et ud

En skrivelse fra Østergaard oplæstes.

mærket foredrag.

Andre skrivelser oplæstes og toges til ef

Bernt oplyste bl. a. at prisen pr. turist

terretning.

var 6000 kr. i døgnet, endda med fuld for

Protokollen oplæstes og godkendtes.

2. Lovændringer.
Ordensreglement.
§ 8: El-maskiner skal være dobbelt iso
lerede, og der skal anvendes de til stikdå
serne hørende stikpropper og gummikabel.
Stk. 2 udgår, og det anførte indsættes i
stedet for.
Som ny § indføres § 10: Overnatning i

Husk!

llusk!

Sæt navn på dine bukke
ogr klodser. — Hvad der
ikke er mærket, vil blive
brændt.
Havneudvalgret.

plejning, så nu er jeg begyndt at spare
sammen til min familie og mig selv.
Efter en kaffepause fremviste vort med
lem, Jørgen Truelsen, film optaget fra hans
ferietur i Jugoslavien - alt i alt en lærerig
aften, som vi herved takker vore 2 med
lemmer for.
Festudvalget.
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Arli Nordenberg Cappelen

Nye medlemmer ~~~~

Indsendte forslag
Jollesejlerne foreslår herved Ole Juul,

Højdevej 48, S.

som søger optagelse

medlem nr. 276, som kapsejladschef,

Sp.b. „Kisser"

i Simd&y. SejØfojijewinQ.

Jolleudvalget

Knud Larsen
Amagerbrogade 163, S.

Bestyrelsen har enstemmigt tiltrådt for«

Sp.b. „Monark"

slaget.

Marius Gerrie

Aktive

Gladiolusvej 7, S.

John Damhave

Bestyrelsens lovændrings*
forslag

Sp.b.

Skånesgade 6, S.
Mb. „Bjørn"
Passive

Leif Ole Langkilde

Ordensreglementet:

Bjørn Møller

Bangertsgade 7, N.

§ 8, stk. 2, slettes og erstattes med:
El-maskiner skal være dobbelt isolerede,
og der skal anvendes de til stikdåserne hø

U/bd.

Gertsvej 3, S.

Jens Martin Buch
Thyvej 33, F.

rende stikpropper og gummikabel.

Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems an

Kt. „Anny"
Der indføjes yderligere ny § 10, hvis ord
lyd er:
Overnatning i både, der står på land,

søgning om optagelse aftrykkes i først

Flemming Olav Seim

udkomne nummer af SSF. Protest skal

Frankrigsgade 66, S.

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14

Juniorbåd u/n.

dage efter offentliggørelsen.

er forbudt.

Bestyrelsen indstillede enstemmigt med*
lem nr. 630 Reinhardt Hansen som sekre?
tær og første suppleanten medlem nr. 431
Niels O. Nielsen som repræsentant.

Æggekage
Hvorfor tage til Saltholm for at spise æggekage? Der
går jo både tid og brændstof til. Næ, det er både let
tere og billigere at gå i klubhuset hos Kirstine, og få

SUNDBY
SEJL-FORENING

den berømte æggekage for kun
Kr. 3,25 plus diverse.

Kontingenter, pladsleje og indskud.
Indskud:

Men selvfølgelig sælger jeg med glæde brændstof til

Aktive

kr. 100,00

Passive

-

25,00

Juniorer

-

10,00

dem, der alligevel vil til Saltholm.

J. J. B.

Kontingent:
Aktive indmeldt før 15/8-57 . . kr.

22,50

Aktive indmeldt efter 15/8-57 . -

25,00

Passive

-

10,50

-

15,00

Juniorer
$

Pladsleje for aktive medlemmer

JjpfeG EMYNTHE'S
farvehandel

med plads i havnen .... kr. 7,00 pr. m 2

ØRESUNDSVEJ 92 - SUNDBY 21 85

Pladsleje for aktive vinter
oplæggere

- 3,50 pr.

m2

HAR

DET BEDSTE TIL BÅDEN

„SKAGERAK" FORHANDLER
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Gymnastik.

84

Nørrevoldgade 25, K.
P 13

Bjarne Bruno Grothe Hansen,

P 14

Peter Kaj Nielsen,

Melstedsvej 1, Kastrup.
Hessensgade 32, S.
P

32

Jolleudvalget indkalder til jollemøde lør

P

40

P

43

•
Finn-, Pirat- og OK-jollesejlere bedes i
egen interesse melde sig ind i de spccial-

dag den 28. marts kl. 16.30 i klubhuset. Da

NB. Betingelsen for deltagelsen DM for

P

47

P

48

P
træningskampe inden. Vi skulle jo nødig

i de respektive klubber.

ned med nakken igen i år.

Svend G. Nielsen,
Florensvej 4, S.

21

de »gamle«, så der bliver tid til et par

Finn-, Pirat- og OK-joller er medlemsskab

Orla Nielsen,
Sorrentovej 8, S.

14 mand til fodboldkampen i pinsen mod

klubber der findes for de nævnte jolletyper.

O. F. Christiansen,
Kastrupvej 67, S.

mødet er vigtigt, beder vi alle møde op.
NB. Under jollemødet vil der blive udtaget

H. Dørge,
Thorshøjvej 12, Hvidovre.

den 31. marts ,hvor alle deltagere i vinte
rens undervisning bedes møde frem.

Ole Hoy Rasmussen,
Frederikssundsvej 143, NV.

/olie m odc.

Den sidste gymnastikaften bliver onsdag

Jan Wahlberg,

Elof Borgstrøm,
Rungsted Strandvej 353
pr. Kokkedal.

P

63

A

28

Gordon Wildschiødt,
Niirnbergergade 16, S.

Slettet på grund af restance:
A 53

Jørgen Klos,

A 580

Amaliegade 36, K.
A 79

Kurt Karstensen,

Ivan Bent Agerlund,

A 611

Henry B. Bille Wahlberg,

A 655

Poul Gade,

A 670

Svend Robert Alvang,

A 683

Hans Jørgen Jensen,

J

2

Poul Ulrik Schack,
Finn Schøndorf Hansen,
Svend Jørgen Jensen,
Henning Erik Olsen,

J

15

Lars Jørgen Christensen,

ser finder sted hos skolechefen hver fre=

Moselgade 8, S.

dag aften kl. 19,00—20,00. Af hensyn* til

Moselgade 22, S.

J

27

J

30

J

41

Villads Madsen,

J

43

Ulrich Birchs allé 10, S.
A 536

Gert Henriksen,

A 550

Oluf Romberg,

A 551

Otto Nielsen,

ring, vil jeg bede om hurtig tilmeldning.

Hanne Hylsberg,
Anne Marie Jensen,
Jonny Ejdersgård,

timer om ugen på Sejlerskolen, sætte

Badensgade 6, S.

sig i forbindelse med Skolechefen.

J

53

Henning Edward Jahn,

Nurnberggade 6, S.
Englandsvej 38 A, S.
67

Sejladslærerne bedes, såfremt de har
lyst og tid t i l atter i år a t ofre et par

Lars Ebeling,

J

SS

Gullandsgade 33, S.

49

Frederiksborggade 29, K.
Nordre Allé 13, Valby.

planlægningen af skoleplanen for klargøs

Postparken 45, Kastrup.

J

Augustagade 35, S.

Indmeldelse til sommerens øvelsessejlad*

Finn Dan Jensen,

Kastrupvej 110, Kastrup.

Saltholmsvej 1, S.
A 509

Ib Sørensen,

Steen Rudy Sørensen,

Polensgade 40, S.
A 498

Edelhardt Frederiksen,

io

Vejlands allé 33, S.
A 470

Otto Torup,

J

Lunagervej 19, Hvidovre.
A 377

Ove Nørby,

Revalsgade 12, V.

Westend 27, V.
A 330

Rikardt Madsen,

Prinsessegade 17 A, S.

Portlandsvej 24, S.
A 302

Skotlands plads 8, S.

Adriansvej 4, S.

Kongelundsvej 36, S.
A 221

Frank Jensen,

Eckersberggade 21, 0.

Nørrevoldgade 25, K.
A 158

42

Bellahøjvej 143, F.

Wittenberggade 39, S.
A 119

Tingvej 43, S.
J

Øresundsvej 120, S.

Stefansgade 40, N.
A 90

Mads Hansen,

John Jacobsen,

Ivan Hougård Simonsen,
Moldaugade 9, S.

NR. 3

SIDE 11

S S F

Angående

Salg af

medlemsbladet

Albin marine motorer

Cigarforretningen

Udebliver medlemsbladet, skal

Montering, reparation og
drejerarbejde udføres.

Ø R E S U N D S V E J 114

du først henvende dig på lokal

Alt svejsearbejde

postkontoret, hjælper det ikke,

udføres, også rustfri

skal du henvende dig til bla

PREBEN RASMUSSEN

Har alt i

dets ekspedition: E. Lorentzen,

LUGANOVEJ 4

TOBAK, CIGARER,
CIGARETTER A Ol,

Albaniensgade 2, tlf. Am 7118 y

I. Jensen
(hjørnet af Milanovej) A M 4JI 4 V

SUNDBY 44 36

Nærmeste forretning ved havnen!

AMAGERFÆLLEDVEJ 17 . AMG 5790

Køb og salg

KØLESKABE . GASVARMERE . GASRADIATORER

af lystfartøjer
FORSIKRING AF LYSTFARTØJER
J Ø R G E N

BUKKE«SLAGER AUT. OAS- VANS & SAM

D A N R I S

Balsamvej 8

Telf. 50 86 36

CERTINA
PRÆCISIONS URET
mo

Den rigtige tid til den rigtige pris
Køb det hos

KONTO OPRETTES

»KLOKKEMAGEREN«
Amagerbrogade 101 - Amager 2719 u

ALT I URE OG OPTIK

VILLA- OG GRUNDSALG PÅ AMAGER
OMPRIORITERING
KØB OG SALG AF GODE PANTEBREVE

K A P s SPORT
Amagerbrogade 142

ROBERT MØLLER & SØN

Telf. ASta 38 - 12 38

Statsexam. ejendomsmæglere

Saltværksvej 179 - Tlf. 51 16 38
STORT UDVALG I

AMAGERBROGADE 184

Sejlsporststøj - Dunlopsejlsportssko
Sejlsportsstøvler - Elvstrømveste

Telefoner:
*55 70 20
55 62 20]
5548 20

m. m. m.

kontortid

Kontortid 9-17
lørdag
9-12
samt efter aftale

løvrigt alt i Sport - Jagt - Fiskeri
Camping - Hundeartikler - Rideudstyr
Rekvirer vore Jagt - Fiskeri og
Campingkataloger
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SEJLSPORTSGLÆDER I
SEJLSPORTSKLÆDER FRA
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1

JtnaJc
BUSSERONNER
OVERTRÆKSBUKSER
JAKKER * FRAKKER

Gul standard
Busseronne
Den rigtige facon. . 32, OO

&lvsthøjns

ENGELSKE GENSERE
ORIG. FÆRØTRØJER
FLØJLS BENKLÆDER

FLYDEVESTE

Dunlop blå
Sejlsportssko
Til damer
„ herrer

SATIN

BENKLÆDER

33.50
38.50
B U S S E R O N N E R

Engelske (Gensere)
Sømandssweaters

Størr. 1
|

M
m

HOLMENS BUKSER

Gult sejlsportstøj
Standard kvalitet
Bukser
30.00
Jakke m. hætte.... 44,OO

GU M M I STØVLER

51,0«

Ternede bomulds
Skjorter

K Ø J E T Æ P P E R

Største
Specialforretning i

Mange mønstre .... 1 1.50

VATTÆPPER

ARBEJDSTØJ

• ET SÆRTILBUD

M

Sorte olie regnfrakker

S O V E P O S E R

m Kun små størr.
• Normalpris 62,50 nu l»,85

A l t i III KKI I IA4.I IC I samt KOM I k l lOV

•I. P. KACHEK . TORVEGADE 22 . AH« 4502 . 8035
lllllllllllllilll

Sejlsportshuer

INDRAMNING
i moderne rammer

GLARMESTER JES SCHULTZ

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

FREYTAG SEJL

Spejle i stort udvalg

EMBLEMER OG OVERTRÆK

Vermlandsgade 82 — Amager 7099
SU 866

Bådmotorer
Nye og brugte, alle fabrikater og H-K.
Nye og brugte propeller
samt aksler sælges.

ti I

den BILLIGSTE

pris!

ABSALON - SKAN Dl NAVI A
FORSI KRI NGÅ aid^eJ^leaiWo

OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25
TELEFON 50 87 68

GRØN

&

Næste nummer af bladet
udkommer i april.
K A R L P O V L S E N

B O G T R Y K

S VA N E M O S E GAA RD S V E J
T E L E F O N

3 5 6 7 8 8

A

SKOVSHOVED HAVX

Stof

til bla

det skal være redaktøren i hænde
senest 1. april.

WITZKE

A /s

Afleveret til postvæsenet den 17*3*1964
Udg. Sundby Sejl Forening
Ansvarshavende redaktør:
M. Andreasen,
Nyrnberggade 50, Am 8384u
Ekspedition: E. Lorentzen.
Albaniensgade 2, Am 71 18 y
Tryk: Karl Povlsen,
Svanemosegaardsvej 4 - V
Telf. 35 67 88

SUNDBY SEJLFORENING'

KUMMER 4

APRIL 1964

3 3 . A 1< ii A X U

§ T A I D E R H E J § ^ m C i
L Ø B D A G D E H O . M A J

K l .

I G°°

MUSIK OG DANS I KLUBHUSET EFTER KL. 19
HUSK! HVIDE HUEBETRÆK.

Festudvalget.

*

PINSEFESTEN
I. Pinsedag: kl. 730 er klubben vært ved en morgendrink.
Kl. 9 Tovtrækning — Sækkevæddeløb.
Derefter fodboldkamp mellem old boys og juniorsejlerne.

Kl. 19,00 DANS i klubhuset til P o u l F l a t o u ' s o r k e s t e r .
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SUNDBY SEJL-FORENING
Amager Strandvej, S — SU 35016
AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION

K ammerer

*

Formand: Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S

AS 1169

Næstformand: Harald Henriksen, Kaprifolievej 12

58 13 75

Sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2

SU 7473

Kasserer: Anni Lindqvist, Moselgade 28

AS 4852

havneudvalget

58 13 75

træffes

foriimndeii og

Havneudvalg: Henning Jensen, Tingvej 19, S

og Harald Henriksen, Kaprifolievej 12
Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg:

Sigfred Christensen, Ungarnsgade 33
og Vagn Preisler, Lillegrund 10 A
Juniorleder: Viggo Keller, Ved Klosteret 5
Skolechef : Arndt Adrian, Holmbladsgade 55, S
Kapsejladschef: Ole Juul, Bremensgade 50
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2

AM 9247 y
SU 9844
RY 1966
AM 92 56
AM 83 84 u

Bestyrelsesværelse

AM 71 18 y
SU 35 80

Pladsmand: Jørgen Munk, Ulrik Birchs Allé 2

55 9180

h v e r fredag*
kl. 10—20,30
i klubhuset
t l f . Nu 3 5 8 0
Husk postgiroen 56516
Ved indbetaling opgiv medlems-nr.

°o ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 0

Salg af både skal meddeles havneudvalget, hvis du ikke vil risikere at
miste din plads i havnen.
Havneudvalget

Hvorfor g å o v e r Amager S t r a n d v e j ?
Shoppen
Fører alt i:

Malervarer og
lakker.
Alt i bådeudstyr og
tovværk.

*
Til dagens billigste
priser.

Forhandler af GIBB kådeudstyr og Samcolastik.
IIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIII!IIIIIIIII!I!IIIIIIIIIIIIIII!IIII!II!I!IIIIII!IIIIII!III!!I!I!!IIII!IIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM
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GENERALFORSAMLINGEN
Mødt var 100 medlemmer.

Medlemmerne fik derefter ordet til for
mandens beretning, og herunder havde

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.

Vilhelm Lindemann kommentarer til fest

2. Protokol og beretning.

udvalget. Han udtrykte sin glæde over, at

3. Regnskabet.

havnefesten var sløjfet og håbede på, at

4. Lovændringsforslag.

der ville blive afholdt en Set. Hans-fest for
medlemmerne.

5. Andre forslag.

Sigfred

6. Valg.
Bestyrelsesmødet deri 6. april 1964.

7. Eventuelt.

Efter at formanden havde budt de nye
bestyrelsesmedlemmer velkommen, konsti
tuerede

bestyrelsen

sig

således.

Fmd.

Svend Å. Larsen, næstfmd. Harald Hen
riksen, sekretær Reinhard Hansen, Klub
hus- og Festudvalg Sigfred Christensen og
Vagn Preisler, Havneudvalg Henning Jen
sen og Harald Henriksen, Kapsejladschef

Christensen

svarede

Vilhelm

Lindemann.
Knud Andersen støttede Lindemanns

Formanden bød velkommen og udbad

forslag om en Set. Hans-fest for medlem

sig ad punkt 1 forslag til dirigent.
Kaj Guldbech blev foreslået, men næg

merne.
Formandens beretning blev eenstemmigt

tede at modtage valg.
Vagn

vedtaget, og Andreas Hansen (Klokkema

Preisler og Erik Larsen. Sidstnævnte -—

geren) blev efter bestyrelsens indstilling

Forsamlingen

foreslog

derefter

Erik Larsen — blev valgt, og han konsta

til

generalforsamlingen

æresmedlem

af

terede generalforsamlingens lovlige ind

Sundby Sejl-Forening fra standerhejsnin

Ole Juul, Skolechef Arndt Adrian, Junior

varsling.

gen den 9.5. 1964.

leder Viggo Keller og som kasserer den

PUNKT 2

PUNKT 3

nyvalgte Anni Lindqvist. — Cement til
fliser ved blokhuset bevilget. — Reglement
udarbejdet for benyttelsen af jollesejler
nes blokhus. -—- Med tilladelse fra brand
væsnet er det ny oliefyr i klubhuset in
stalleret og i drift. — Der er nedsat et ud
valg til undersøgelse af om en invitation
af østtyske jollesejlere kan gennemføres,
nærmere vil fremkomme senere. — Motor
kranen vil blive forstærket og snarest op
sat. —- Der arbejdes ihærdigt på at få
vandledningerne, midterbroen, uddybnin
gen af havnen og parkeringspladsen fær
dige inden standerhejsningen. — Bygge
tilladelse til opførelse af nye skure og
halvtag foreligger. — Et andragende fra
jollesejlerne om teltslagning på jolleplad
sen i pinsen afsloges. Tilladelse kan kun
gives i forbindelse med jollestævner med
fremmed deltagelse. — Det undersøges,
om der i forbindelse med andre klubber
kan arrangeres kapsejlads Saltholm rundt,
navigationssejlads og pålidelighedsløb for
motorbåde. Mødet hævet kl. 24.00.
Ref.

Ad dette punkt blev referatet fra det
sidste bestyrelsesmøde oplæst af sekretæ
ren, da det ikke var kommet med i med
lemsbladet.

Regnskabet blev eenstemmigt vedtaget.
PUNKT 4
Bestyrelsens

lovændringsforslag

blev

godkendt af forsamlingen eenstemmigt.

Formanden fik derefter ordet til beret
ningen, og han indledte med at mindes de
medlemmer, der siden sidste generalfor

PUNKT 5
Ad dette punkt var intet indkommet.
PUNKT 6

samling var afgået ved døden, nemlig

Ad dette punkt havde flere taget ordet,

J. P. Nielsen, Walther Hansen, Persson og

men man valgte Reinholdt Hansen som

Voss. Flan udtalte et Æret være deres

sekretær i stedet for Knud Andersen, der

Minde.

ikke ønskede genvalg.

Beretningen blev herefter oplæst. Her

Der

opstod

diskussion

om

næstfor

under meddelte formanden, at følgende

mandsposten. Flere talere havde ordet,

medlemmer ville få tildelt foreningens ju-

men det resulterede i, at bestyrelsen selv

bilæumsnål for 40 år, nemlig

konstituerede sig, idet der ikke i lovene er

nr. A 52

Skov Jørgensen

anført noget om, at en næstformand skal

nr. A 44

Carl Jensen

vælges på en generalforsamling.

nr. A 55

Knud Hansen

nr. A 295 Svend Aage Christensen.
Videre uddeltes 25-årsnåle til følgende
medlemmer:
nr. A 409 E. B. Lorentzen
nr. A 412 O. H. Petersen
nr. A 425 A. Hansen
nr. A 628 Hans Christensen
nr. P 73

Aage Arngrimsen

nr. P

K. J. Espesen

Arndt Adrian blev genvalgt som skole
chef, og som kapsejladschef blev Ole Juul
eenstemmigt valgt.
Vagn Preisler blev nyvalgt som repræ
sentant.
Thomas Larsen (kid. Tom) blev valgt
som suppleant i stedet for Vagn Preisler,
der er gået ind i bestyrelsen.
Til kasserer i stedet for Edith Høeg
Dreyer blev valgt Anni Lindquist, og som
kasserersuppleant Edith Høeg Dreyer, der

HUSK Aften kapsejladserne begynder onsdag den 27. maj
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tidligere har været kassererske og ikke
ønskede genvalg.

Det ulmer!!!

Nye medlemmer ~~~~
som søger optagelse

Gøsta Øberg blev genvalgt som revisor,
og Knud Andersen blev valgt som revisor
suppleant.
Bille Hansen blev genvalgt som måler.
I stedet for Leif Lindemann blev nyvalgt
medlem nr. 634 Torben Jensen.
Da der ikke kunne opnås enighed om
juniorudvalget, blev dette spørgsmål ud
sat.

Det var rørende med hvilken ILDHU,
bestyrelsen og et flertal af medlemmerne

SuncL&y.

Aktive
Halvor Agerholm

gik ind for bekæmpelsen af brandfaren

Wesselsgade 6 B. N.

ved at forbyde andre, af hensyn til brand

Krg. jolle »Acanja«.
Carlo Meyer Christensen

den, når den står på land.

Gøsta Øberg ankede over, at den stats
autoriserede revisor ikke havde opfyldt sin
Omtalte

at

enkelte

medlemmer

endnu ikke havde indbetalt kontingent til
isfonden fra sidste år. Flere talere havde
derefter

i

BRAND, at komme med nogle brandere.

faren, at overnatte med en brandert i bå

PUNKT 7

plads.

Uden at sætte brand i den, må det må
ske være mig tilladt, inden der bliver

ordet, hvorunder

intet særligt

fremkom af betydning, og generalforsam
lingen hævedes kl. 22,30 med at dirigen
ten Erik Larsen udbragte et leve Sundby
Sejl-Forening.
Erik Larsen,
dirigent.

Åbenrå 27, K.

Må jeg give bestyrelsen en BRAND
god idé?

Krg. jolle.
Thorvald Nielsen

Fjern omgående det vel tilrettelagte bål

Fredensgade 19.

lige bag bådene på søndre plads, hvis det
da ikke er meningen, at der skal være

Mb. »Bente«.
Herman Siersbøl
Gyldenlakvej 16, S.

BRAND i dem.

u/Bd.

Til ejerne af de mest udsatte både, vil
jeg anbefale at tale med jeres eventuelle

Jes Hansen

brandforsikring. — Det er jo ikke sikkert

Vesterbrogade 131, V.

forsikringen dækker, når der er lagt op til

Spdb. »Graff Spee«.
Aksel Johan Sørensen

BRAND.

Postparken 37, Kst.

Med ildnende hilsener

K. Lindholm Andersen,
sekretær.

Niels O. Nielsen.

Mtbjl. »Pop«.
Ole Arup Jensen
St. Kongensgade 64, K.
Spg. »Firken«.

J'OlilÆ.
'YmjJ/...

Hans Flemming Hansen
Østerbrogade 68, 0.
Ktt. »Felix«.
Erik C. Nielsen
Mullerupvej 4 B, Brh.
u/Bd.
Peter Holger Henriksen

Referat af jollemøde den 28.3 1964.
Kl. 16,00 samledes vi for at drøfte sæ
sonens arbejde. Jolleudvalget blev genvalgt
og består af:
Leif Guldbech
Henning Lorentzen
Benny Oemig
som suppleant blev Jens Green Jensen
valgt i stedet for Ole Juul, der er indtrådt
i bestyrelsen som kapsejladschef.
Derefter gik vi over til fordelingen af

Digestykket 6, Herlev.

Af firmaet, der har bygget huset, fik vi
det resterende træ til bordplade, 2 bænke,
1 skab og eventuelt en slagbænk. For

u/Bd.
Helmuth Larsen
Tovelillevej 65, S.

overskuddet af gymnastikkassen vil der bli
ve købt gardinstof, 2 løbere og 2 måtter.
Til sidst fremkom der et forslag om at
invitere

8

jollesejlere

fra

henholdsvis

Schlewin og Berlin. Grunden til indbydel
sen skyldes den gæstfrihed vore jollesejle
re mødte under Østersøugen og under
kapsejladserne i Øst-Berlin sidste sommer.
Derfor håber vi, at visumbestemmelserne

arbejde med færdiggørelse af jollepladsen

vil blive lettet, så at vi kan invitere vore

og det nye omklædningsrum, der skal

sejlervenner til en dyst i piratjoller her på

være færdig til standerhejsningen.

Sundet. Arrangementet tænkes gennem

Angående indretningen af omklædnings

fort over en lørdag, søndag og mandag.

rummet enedes vi om at købe hver sin

Jolleudvalget vil allerede inden redaktio

stol (dog alle i samme fabrikat) samt kna

nens slutning forelægge bestyrelsen for

ger.

slaget.

u/Bd.
Juniorer
Birthe Christensen
Adriansvej 13, S.
Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems an
søgning om optagelse aftrykkes i først
udkomne nummer af SSF. Protest skal
skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14
dage efter offentliggørelsen.
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Obs.! Øvelsesbåden
Der er endnu pladser at få om bord i
øvelsesbåden på sommerens sejlads, så

ADVARSEL!!!

derfor ser jeg gerne, at også disse kan blive
besat. For at komme med ud at sejle, er
det en betingelse, at eleverne er med til
at gøre øvelsesbåden sejlklar, så derfor
meld dig førstkommende fredag på konto

Tiistikkene på Elmasterne
må kun tilsluttes dobbelt-

ret og snak med mig. Kontortiden er fra

isolerede maskiner, der er

kl. 19,00—20,30 hver fredag.

mærket således

Skolechef

yj

Arndt Adrian

Navigation
Vinterens navigationsundervisning slut
tede onsdag den 18.3 1964 i SSF's klub
hus, der var indstillet 18 elever til den
afsluttende prøve. Tilstede var følgende:
en repræsentant fra Navigationsdirektora-

Husk hvidt huebetræk
til standerhejsningen !

tet samt formanden Svend Larsen, skole
chefen Arndt Adrian, lærer E. Unden og
medlem nr. A 598 H. P. Weyhe. Af de 18
elever var der 2, som dumpede. Efter selve
prøven samledes man om et fælles kaffe
bord, hvor formanden gav eleverne et par
velmente ord med på vejen. Derefter var
der en elev, der overrakte lærer E. Unden

Jollesejler-BAL

en lille erindringsgave fra hele holdet for
udvist tålmodighed.

til fordel for sommerens udvekslings sejlads

Tovværk

Lørdag d. 2. maj og lørdag d. 23. maj

Vinterens tovværksundervisning sluttede

Kl. 20-1.

tirsdag den 24.3 1964 i SSF's klubhus,
der var indstillet 15 elever til den afslut
tende prøve. Tilstede var formanden Svend
Larsen, skolechefen Arndt Adrian samt
medlem nr. A 555 Svend Olsen og lærer
Einer Petersen. Her bestod alle elever
med glans, det var en fornøjelse at se ele
verne behandle deres knudetov og samtidig
se, hvad Einer Petersen har fået lært ele
verne i de forskellige discipliner inden for
tovværk.
Efter prøven samledes man om et fælles
kaffebord, hvor der blev sagt et par ord
til eleverne om det fine arbejde, de havde

G E M Y N T H E ' S
FARVEHANDEL
ØRESUNDSVEJ 92 - SUNDBY 21 85

udført, og ligeledes her var der en elev,
der gav towærkslæreren en lille erin
dringsgave for sin tålmodighed.

HAR

DET BEDSTE TIL BÅDEN

Hermed vil jeg gerne takke alle, der har
været medvirkende til, at Sejlerskolens
vinterarbejde er forløbet så fint igen i
dette vinterhalvår.
Skolechefen.

„SKAGERAK" FORHANDLER
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DISTANCER I SØMIL
målt fra vort havneindløb

Fra havneudvalget
Fartøjsejerne skal rydde op under og
omkring deres både før de bliver sat i
vandet og anbringe deres mærkede bukke
og klodser efter pladsmandens anvisning.

Efter 1. april må der ikke iflg. lovene
benyttes el-maskiner til slibning søn- og
helligdage. Der vil også blive skredet hårdt
ind, hvis der bruges plasticledninger til
maskinerne.

Eventuelle trin på den nye kaj skal være
i overensstemmelse med den ophængte
prøve i galvaniseret udførelse.

Lystbaadehavnen (Langelinie)
Lystbaadehavnen (Svanemøllen)
Hellerup Havn
Skovshoved
Bellevue Bro
Taarbæk
Strandmøllen
Vedbæk
Rungsted
Nivaa
Sletten
Humlebæk
Espergærde
Snekkersten
Helsingør, nord
Hornbæk
Gilleleje
Hundested
Rorvig
Saltholm (Barakkebro)
Saltholm (Lusebro)
Kastrup
Dragør
Drogden Fyr
Køge
Stevns Fyr
Skanør

3,1
4,1
4,7
6,1
7,1
7,7
9,0
11,5
13,8
16,5
17,9
18,9
20,0
20,8
23,2
29,6
34,6
54,0
57,0
3,6
3,3
2,1
5,0
8,5
25,2
25,0

Rodvig
Lund
Fakse Ladeplads
Præstø
Klintholm Havn
Hesnæs Havn
Bøgestrømstønde
Nyord
Stege
Kallehave
Stubbekøbing
Vordingborg
Mølle Havn
Hoganås
Viken
Llålsingborg
Råå
Ålabodarne
Kyrkbacken
Landskrona
Båckviken
Barsebåck
Lomma
Malmo
Limhamn (gennem Drogden)
Klagshamn
16,5

Foreningens forbindingskasse forefindes
hos restauratricen i klubhuset .

Husk affendring, der mange steder er

Tak

under al kritik. Har man scooterdæk, skal
de være overtrukket med et blødt materia
le, der ikke beskadiger naboen.

På Juniorballet påskelørdag var jeg så
uheldig at miste min taske, og da den blev
fundet igen, var pungen tømt for indhol

HUSK!!

det.
Parkér ikke i indkørslen til klubhuset,
men benyt den nye P-plads.

Jeg vil gerne her igennem S.S.F. med
lemsblad takke lederne og alle de, som

Cyklekørsel

ved indsamlingen hjalp mig til at få belø
bet tilbage.
Som bundfortøjning skal benyttes fast
mooring, ikke anker, og kun svajelængden

er stadig

Venlig hilsen og tak
Elin Olesen,
Bygrænsen 70, Kst.

ud.
Havneudvalget.

O

Sundby Sejl-Forening
Jeg vil gerne på denne måde udtrykke
min varmeste tak for den venlige deltagelse
ved min mands bortgang.

GEflNEM • HfiVNEN

Venlig hilsen
Etty Foss.

FORBUDT
overalt på
havnen!

29,0
32,0
36,8
43,8
47,0
60,5
36,4
44,8
49,2
47,4
59,5
58,0
38,4
33,4
29,2
22,8
20,2
17,2
14,9
14,6
14,8
10,5
14,1
13,1
11,7
12,1
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Angående

Salg af

medlemsbladet

Albin marine motorer

Cigarforretningen
I. Jensen

Montering, reparation og
drejerarbejde udføres.

Udebliver medlemsbladet, skal

ØRESUNDSVEJ 114
(hjørnet af Milanovej) A H 4 3 - 4 T

du først henvende dig på lokal

Alt svejsearbejde

postkontoret, hjælper det ikke,

udføres, også rustfri

skal du henvende dig til bla

PREBEN RASMUSSEN

Har alt i

dets ekspedition: E. Lorentzen,

LUGANOVEJ 4

TOBAK, CIGARER,
CIGARETTER A Ol,

Albaniensgade 2, tlf. Am 7118 y

SUNDBY 44 36

AMAGERFÆLLEDVEJ 17 . AMG 5790
KØLESKABE . GASVARMERE . GASRADIATORER

Nærmeste forretning ved havnen!

Køb og salg
af lystfartøjer
FORSIKRING AF LYSTFARTØJER
J Ø R G E N

D A N R I S

Balsamvej 8

Telf. 50 86 36

CERTINA
PRÆCISIONS URET
Den rigtige tid til den rigtige pris
Køb det hos
KONTO OPRETTES

»KLOKKEMAGEREN«
Amagerbrogade 101 - Amager 2719 u

ALT I URE OG OPTIK

VILLA- OG GRUNDSALG PÅ AMAGER
OMPRIORITERING
KØB OG SALG AF GODE PANTEBREVE

m®

K A P s SPORT
Amagerbrogade 142

ROBERT MØLLER & SØN

Telf. ASta 5816 38

Statsexam. ejendomsmæglere

Saltværksvej 179 - Tlf. 51 16 38
STORT UDVALG I

AMAGERBROGADE 184

Sejlsporststøj - Dunlopsejlsportssko
Sejlsportsstøvler - Elvstrømveste

Telefoner:
* 55 70 20
55 62 20 ]
55 48 20 /

m. m. m.

er kontort,d

Kontortid 9-17
lørdag
9-12
samt efter aftale

løvrigt alt i Sport - Jagt - Fiskeri
Camping - Hundeartikler - Rideudstyr
Rekvirer vore Jagt - Fiskeri og
Campingkataloger
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SUNDBY SEJL-FORENING
Amager Strandvej, S — SU 35016
MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION
o

Formand : Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S

AS 1169

o

Næstformand: Harald Henriksen, Kaprifolievej 12

58 13 75

S

Sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2

SU 7473

o

Kasserer: Anni Lindqvist, Moselgade 28

AS 4852

o
o

Havneudvalg: Henning Jensen, Tingvej 19, S

g

Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg:

§
®

o

Sigfred Christensen, Ungarnsgade 33
og Vagn Preisler, Lillegrund 10 A
Juniorleder: Viggo Keller, Ved Klosteret 5
Skolechef: Arndt Adrian, Elolmbladsgade 55, S
Kapsejladschef: Ole Juul, Bremensgade 50
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2

AM 71 18 y

g

Bestyrelsesværelse

SU 3580

°
S
o

g

og Harald Henriksen, Kaprifolievej 12

58 13 75
AM 9247 y
SU 9844
RY 1966
AM 92 56
AM 83 84 u

g
Pladsmand: Jørgen Munk, Ulrik Birchs Allé 2
559180
o
oo
n
°o
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 0c

K asserer
formanden ©g
havneudvalget
træffes
liver fredag
kl. 19-20.30
i klubhuset
tlf. Su 35 8©
Husk postgiroen 56516
Ved indbetaling opgiv medlems-nr.

Salg af både skal meddeles havneudvalget, hvis du ikke vil risikere at
miste din plads i havnen.
Havneudvalget

Hvorfor gå over Amager Strandvej ?
Shoppen
Fører alt i:

Malervarer og
lakker.

*
Alt i bådeudstyr og
tovværk.
Til dagens billigste
priser.

Forhandler af GIBB kådeudstyr og Samcolastik.

NR. 5
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STANDERHEJSNINGEN 1964

Formanden åbner sæsonen

Lørdag den 9. maj satte vi flag og
stander for en ny sæson. Det foregik
under festlige former og for en gangs
skyld var vi benådet med fint vejr.
Klubben havde inviteret en del gæ
ster, bl. a. direktør Gregers Hansen,
kontorchef Hans Frederiksen, ekspe
ditionssekretær Rukow, fuldmægtig
Stenslev, afdelingsingeniør Sternow,
stadsarkitekt Busk Mikkelsen, råd
mand Bjørklund fra Idrætsfonden,
Dansk Sejl-Union's og K.D.Y.'s for-

Direktør Gregers Hansen indvier det
nye jollehus

Klokkemageren modtager æresnålen

Jollesejlernes blokhus

mand Tage Petz, direktør Gunnar
Thomsen og fuldmægtig Torben
Busch.
Efter formanden, Sv. Larsen, hav
de budt velkommen blev flag og
stander sat. Formanden meddelte, at
klokkemageren (A. Hansen) af ge
neralforsamlingen i marts d. å. var
udnævnt til æresmedlem.
- Derefter redegjorde forman
den for de arbejder, der var ud
ført i årets løb og benyttede samtidig
lejligheden til at komme med nye øn
sker, nu, da repræsentanterne fra
kommunen alligevel var til stede. Ef
ter standerhejsningen søsattes vor ny
Junior-båd, som delvis er skænket af
Tuborgfonden. Dir. Gunnar Thom
sen gav den navnet »Miami«. Deref
ter blev Jollesejlerhuset indviet af

Den nye juniorbåd døbes

kommunaldir. Gregers Hansen og til
sidst døbte kontorchef Gosta Øberg
vor ny Jolly Scott, som er givet os af
Allers Etablissement, den fik navnet
»Femina«. Derefter samledes vi i
klubhuset, hvor klubben var vært for
de indbudte gæster. Kl. 19 spillede
musikken op og der blev danset og
sunget, ja, det var en rigtig festdag,
og det blev hen på de små timer,
før vi kom hjem.

Gosta Oberg døber den nye Jolly Scott
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Nye medlemmer
som søger optagelse

i SuvwL&y. SojtlfosiMWQ,

Aktive:

Svenning Thomassen
Kildebakkegårds allé 195,
Søborg.
Mb. »Leon«.
Henrik Chr. Lausen
Nordre Røsevej 7, S.
u/Bd.
Daniel Frederik Petersen
Halfdansgade 47, S.
Mb. »Umdårla«.
Erik Rahlff
Caprivej 9, S.
u/Bd.
Willy Frandsen
Luganovej 4, S.
Mb. »Let«.

Leo Sørensen
Gerbrandsvej 14, st.

John Olsson
Murciagade 3

Frede Arthur Mikkelsen
Sionsvej 30

Verner Poulsen
Aggersborggade 7

Per Ingeman Schlein
Nyelandsvej 44, 3.v.

John Bryde Jørgensen
Hyben Alle 58

Bent Holmberg
Personalekontoret
Holmen.

Henry Chr. Rinas
Røde Mellemevj 152 B

Kaj Anker Petersen
Østrigsgade 6, st
Lyon Petersen
Italiensvej 67

Knud Muller
Reventlowsgade 26
Gunnar Thygesen
Wildersgade 11 B
Passive:

Erik Rahlff
Caprivej 9

Per Neckelmann
Elbagade 28

Henrik Chr. Lausen
Nordre Røsevej 7

Birgit Eldrup
Sølvgade 91

Daniel Frederik Petersen
Halfdansgade 47
Willy Frandsen
Luganovej 4

Juniores:

Erik Larsen
Tovelillevej 65
Per Dan Kricgel
Burmeistergade 16
Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems an
søgning om optagelse aftrykkes i først
udkomne nummer af SSF. Protest skal
skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14
dage efter offentliggørelsen.

Ved standerhejsningen den 9. maj
fik vi meget højtideligt indviet vore
nye omklædningsrum på Nordre
Mole af kommunaldirektør Gregers
Hansen, hvorefter en del af medlem
merne fik lejlighed til at tage huset
nærmere i øjesyn.
Vi har ved vinterens gymnastik
fået samlet 300 kr. af kontingentet,
som vi nu har brugt til forskelligt in
ventar: knager, måtter, hynde til
slagbænk, jernriste, rengøringsmate
riel, sisalløber og bordben, medens
vi af det resterende træ fra huset har
lavet bænke til omklædningsrumme
ne, slagbænk i opholdsrummet og
bordplade.
Vi har af Svend Christensen fra
»Fløjishuset« og af fru Nymann
modtaget stof til gardinerne og Pløk
har sørget for syning af de fleste af

disse. Vi vil herigennem have lov at
takke mange gange. Af Reinhard
Hansen har vi fået fernis og lak til
hele huset og vi har lakeret alle væg
ge og gulve 2 gange. Sidst, men ikke
mindst, har vi af »Olfert« fået nogle
store stykker linoleum til at lægge
som skånere i omklædningsrumme
ne, også disse to givere vil vi gerne
sige mange tak.
Foreningen har sørget for cement
og grus, og et par af vore murere har
støbt veranda foran og bag huset,
medens andre har ordnet jorden og
pladsen omkring det og sået græs på
stykket ud mod havnen.
På jollesejlernes vegne vil vi til
sidst takke både kommunen og for
eningen for det dejlige hus, så vore
omklædningsproblemer nu skulle væ
re løst.

Parkering:
Undgå venligst at parkere på
venstre side af indkørselen til klub
huset, det er medlemmerne der
skal betale de knækkede fliser og
nedkørte kantsten.

støt vore
annoncører
de støtter os
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dom er Junior-bådene blevet noget
forsinkede. - Det blev overdraget
kapsejladschefen Ole Juul at føre til
syn med Jollehuset. Mødet hævet kl.
1,30.
Ref.

ADVARSEL!!!
Til stikkene på Elmasterne
må kun tilsluttes dobbeltisolerede maskiner, der er
mærket således

l°l

Bestyrelsesmødet d. 5/5 64

Formanden oplæste en del skrivel
ser og takkekort, som toges til efter
retning.- Formanden har rettet en
henvendelse til ingeniør Skov om en
istandsættelse af bolværket i afvandingsrenden. - Allers Etablissement
skænker S.S.F. en ny Jolly Scott. Der er underskrevet en ny kontrakt
med pladsmanden - fremkommer se
nere i bladet. - Alle ledige pladser i
havnen er nu uddelt. - Havneudval
get henstiller til alle de medlemmer,
der høvler master m. m. på pladsen,
om at fjerne spånerne for hver dag.
I blæsevejr har de nærmeste fartøjs
ejere det hele i deres både. - For
skellige former for havnefester blev
debatteret, men efter afstemning blev
sagen henlagt. - Vagn Preisler fore
slog borde og stole udenfor klubhu
set. Efter debat enedes man om at
rette henvendelse til et vinfirma om
tønder, der kunne bruges til borde
og at medlemmerne får ret til at kø
be stole og forsyne dem med deres
navn. - Efter standerhejsningen vil
der blive rettet henvendelse til Ka
strup Sejlklub om fælles kapsejlad
ser. - Junior-ferieturen går i år til
Isefjorden i tiden 5.-19. juli, Kastrup
Sejlklub ville gerne have 2 både med
på turen. Der forhandles klubberne
imellem. - Keller foreslog at klubejede Junior-både sejler løb for sig
og privatejede for sig. Formanden
oplyste, at de privatejede Junior
både nu hedder KDY 15 2 . - Skolechefen efterlyste lærere til sejlersko
len. - På grund af Svend Olsens syg

Der er sikkert mange bådejere,
der mangler en god og solid bundfortøjning (sten) til deres båd.
Juniorafdelingen påtager sig at støbe en ny sten, leveres på bestilling i alle
størrelser til en rimelig pris.

Henvendelse J U N I O R L E D E R E N .

Æggekage
Hvorfor tage til Saltholm for at spise æggekage? Der
går jo både tid og brændstof til. Næ, det er både let
tere og billigere at gå i klubhuset hos Kirstine, og få
den berømte æggekage for kun
Kr. 3,25 plus diverse.
Men selvfølgelig sælger jeg med glæde brændstof til
dem, der alligevel vil til Saltholm.

J. J. B.

|ÉpfeG EMYIUTHE'S
FA R V E H Al\l D E L
ØRESUNDSVEJ 92 - SUNDBY 21 85

HAR

DET BEDSTE TIL BÅDEN

„SKAGERAK" FORHANDLER
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Korrespondance vedrørende § 5, stk. 3.
1. april 1963.
Da

du til et

bestyrelsesmedlem

har

fremsat ønske om kontingentnedsættelse

af, om medlemmet stadig var aktiv sejler
eller ej, da et sådant krav måtte betragtes
som absolut udemokratisk.

fra 1. april d. å., skal jeg på den samlede

Bemærkningen: »Efter ansøgning til be

bestyrelses vegne anmode dig om, at du

styrelsen« er indføjet for at give besty

snarest muligt indsender en skriftlig an

relsen mulighed for at kontrollere, at ved

søgning til bestyrelsen.

kommende virkelig har været medlem i

Ansøgningen må indeholde fyldige op
lysninger om økonomiske forhold, da det
er dette, der lægges vægt på.

de fastsatte 25 år og er fyldt de nævnte
65 år.
sign: G. Østergaard.

P. B. V.

At nævnte stykke 3 i paragraf 5 er an

Til bestyrelsen for Sundby Sejlforening.

ført i paragraffen i den forannævnte hen

I besvarelse af bestyrelsens skrivelse af

sigt og at de anførte motiveringer er kor
rekte, bekræftes herved.

1.-4. d. å. skal jeg oplyse følgende:
Stykke 3 i paragraf 5 i Love for Sund

sign: Akilles Jensen,

by Sejlforening, sålydende: Aktive med

sign: W. Tanggaard Rasmussen.

lemmer, der er fyldt 65 år, og som har
været medlem i 25 år, kan efter ansøg
ning til bestyrelsen få nedsat kontingen
tet med 50 %, er nøje gennemdrøftet af
lovrevisionsudvalget (af hvilket jeg iøvrigt selv var medlem) og er således ikke
et stykke dårligt gennemarbejdet

hast

værksarbejde. Hensigten med det er, dels
at bevare for foreningen ældre trofaste
medlemmer, der har lagt op som aktive
sejlere, og som for flertallets vedkommen
de ellers ville udmelde sig, dels at give
så-danne ældre trofaste medlemmer, der
selv måtte ønske det, mulighed for både
at have adgang til foreningens område
og ret til at deltage i foreningens udvik
ling ved bevarelse af såvel tale- som
stemmeret.
Dette kontingentnedslag måtte være en
ret, der tilkom enhver, der iøvrigt opfyld
te de i paragrafen nævnte krav, idet lov
revisionsudvalget måtte fastholde, at for
eningen var en sportsforening, overfor
hvilken alle aktive medlemmer havde li
geret, uanset indtægt, formueforhold, og

I henhold til foranstående bekræf
tende redegørelse for paragrafstyk
kets formål, må jeg stadig hævde:
1. At min henvendelse til et besty
relsesmedlem er i overensstemmelse
med foreningens love og således
fuldt korrekt, idet lovene ikke hjem
ler bestyrelsen ret til at forlange
skriftlig ansøgning.
2. At mine indtægtsforhold er be
styrelsen uvedkommende, da lovene
ikke hjemler bestyrelsen ret til at
blande sig deri.
3. At jeg stadig mener mig beretti
get til den i loven nævnte 50 % kon
tingentnedsættelse.
sign: G. Østergaard.
København, den 27. maj 1963.

Som svar på skrivelse af 8.-4. d. å.
skal bestyrelsen meddele dig, at dit
andragende om kontingentnedsættel
se vil blive forelagt førstkommende
generalforsamling i oktober måned
d. å.
Indtil da må du betale dit kontin
gent som hidtil.
P. B. V.

NR. 5

kontingent for året 1963, kr. 30,00,
snarest refunderet, evt. overført til
næste år.
sign: G. Østergaard.
København, den 20.-12.-63.

Som svar på din skrivelse af 27.-5.
-63 skal følgende oplyses:
Da generalforsamlingen den 30.-10.
-63 har forkastet bestyrelsens lovæn
dringsforslag ad. paragraf 5, skal jeg
herved på den samlede bestyrelses
vegne meddele, at man på bestyrel
sesmøde den 9.-12.-63 enstemmigt har
vedtaget, at du ikke kan få kontin
gentnedsættelse, hvorfor du som hid
til må betale dit fulde kontingent.
Jeg gør opmærksom på, at besty
relsen stadig i henhold til lovens pa
ragraf 5 i hvert tilfælde kan tage stil
ling til nedsættelse af kontingent, og
jeg beklager, at den siddende besty
relse ikke kan imødekomme din an
søgning.
P. B. V.
København, den 20.-1.-63.

Bestyrelsen for Sundby Sejlforening.
I besvarelse af bestyrelsens skrivel
se af 20.-12.-63, hvori det atter med
deles mig, at jeg ikke kan få kontin
gentet til S.S.F. nedsat som hjemlet
i foreningens lovparagraf 5. stk. 3.,
skal jeg, idet jeg fortsat ikke kan
anerkende bestyrelsens fortolkning
af ovennævnte paragraf, anmode om
en nærmere begrundelse for besty
relsens afslag.
Da jeg stadig ikke kan betragte
denne sag som endelig afsluttet, må
mine kontingentindbetalinger derfor
som hidtil foregå under protest.
sign: G. Østergaard.
København, den 6.-2.-64.

ikke medtaget noget som helst om, at

København, den 18.-11. 63.

I henhold til din skrivelse af 20.-1.
-64 skal bestyrelsen herved meddele
dig, at man står fast ved det stand
punkt, som du tidligere er gjort be
kendt med.
P. B. V.

medlemmet skal være »værdig trængende«

Bestyrelsen for Sundby Sejlforening.
Idet jeg henviser til bestyrelsens
skrivelse af 27.-5.-63 og at den deri
nævnte generalforsamling nu har væ
ret afholdt, forventer jeg det mig
uretmæssigt for meget afkrævede

Bestyrelsen for Sundby Sejlforening.
Jeg har modtaget bestyrelsens in
tetsigende skrivelse af 6.-2.-64 som
svar på mit brev af 20.-1.-64, men

ikke en forsorgsforening, der efter den
tilfældigt valgte bestyrelses skøn uddelte
almisser.
Af sammen grund er der i paragraffen

og derfor er der ejheller nævnt noget om,
at medlemmet skal være hverken pensio
nist eller folkepensionist.
Endvidere at retten til kontingentned
sættelse heller ikke skulle være afhængig

København, den 8.-2.-64.

S S F
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savner stadig svar på den i mit brev
fremsatte anmodning om en nærmere
begrundelse for bestyrelsens afslag.
Som et medlem, der er udsat for
forskelsbehandling, har jeg krav på
at få bestyrelsens begrundelse klart
og tydeligt angivet og jeg må derfor
absolut forlange de ønskede oplys
ninger tilsendt snarest.
sign: G. Østergaard.
Endnu den 29. april d. år har be
styrelsen ikke svaret på min sidste
skrivelse af 8. februar og jeg har sta
dig ikke fået svar på den i dette og
i min skrivelse af 20. januar rettede
forespørgsel om begrundelsen for at
bestyrelsen nægter mig den i loven
hjemlede kontingentnedsættelse.
Jeg afkræver herved formanden et
fyldestgørende svar på min fore
spørgsel her i bladet og forventer
dette svar senest i juninummeret, idet der naturligvis er grænser for
min tålmodighed.
sign: G. Østergaard.
Efter at være gjort bekendt med
Gunnar Østergaards artikel angåen
de korrespondancen med bestyrelsen,
der omhandler paragraf 5 stk. 3, vil
jeg kun sige, at afslaget på ansøg
ningen om kontingentnedsættelsen
er vedtaget af en enig bestyrelse og
der vil fra bestyrelsens side ikke bli
ve skrevet eller foretaget mere i den
ne sag.
Sv. Larsen.

SIDE 7

Nyt æresmedlem
Ved standerhejsningen fik forenin
gen et nyt æresmedlem.

Hr. A. Hansen - Klokkemageren fik æresnålen overrakt ved den nye
flagmast. Sjældent har et medlem
fortjent den ære som Klokkemage
ren. Når man ser tilbage på det sto
re arbejde, Klokkemageren har ud
ført for sin forening, bl. a. vor gamle
flagmast gik han i brechen for og
skænkede tømmeret til den. Vindmå
leren, ure i klubhuset og mange an
dre instrumenter har han skænket
sin klub.
Til lykke, Klokkemager!

Red.

Fra kapsejladschefen
Aftenkapsejladserne begynder ons
dag den 27. maj kl. 19,00 og i lighed
med andre år bliver der afholdt 10
aftensejladser.
Der vil blive arrangeret 2 søndagssejladser samt en fællessejlads for
Dragør-Kastrup og S.S.F. Såfremt
der er tilslutning, vil der også blive
arrangeret en sejlads Saltholm rundt.
Hvis det er muligt, vil samtlige sej
ladser blive afviklet med bidevindstart.
Sidste frist for tilmelding finder
sted om tirsdagen - senest kl. 19,00
Tilmeldingsblanketter til sejladser
i andre klubber fås ved henvendelse
til kapsejladschefen.

HUSK!!
Cyklekørsel
er stadig
FORBUDT
overalt på
havnen.

Juniorspalten
Efter en lang vinter er det igen
blevet forår. Bådene skinner af lak
og maling og er nu klar til at kom
me ud på bølgen blå, det sted, vi
helst vil opholde os, når vi har fri.
Standerhejsningen er overstået, det
er altid en dejlig dag og ikke mindst
for juniorafdelingen, som i år fik en
værdifuld forøgelse: en ny juniorbåd
fra Tuborg-fonden og en ny Jolly
Scott fra Familie-Journalen, hvilket
vi er meget glade og taknemmelige
for. De gamle Juniorbåde har i år
fået en større omgang, hvilket var
hårdt tiltrængt, så vi bliver fint sej
lende i år.
Der har blandt juniorene i vinter
og foråret været en god interesse for
arbejdet. De forskellige bådehold har
kæmpet om netop at gøre deres båd
til den fineste - det er dejligt at se.
Der har i foråret været god tilgang
af nye juniores til afdelingen og der
kommer stadig flere, så meget tyder
på, at vi får en god sæson.
Søndag den 7. juni skal 3 af Ju
nior-bådene deltage i den af »Frem«
afholdte kapsejlads - om den halve
Junior-båd.
Sommerferieturen bliver fra den
5. til den 19. juli og vil gå til Isefjorden - efter mit skøn det helt ideelle
farvand for Junior-både. Hvis andre
medlemmer af S.S.F. har lyst til at
tage turen med, er de hjertelig vel
komne.
Flere medlemmer har skænket junior-afdelingen gaver i form af fen
der, tovværk, værktøj, lak, maling
m. m. samt et skur (fra et tidligere
medlem). Tak for det.
Til sidst vil jeg ønske en god sæ
son for alle sejlere.
Juniorlederen.
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Det var en lang indledning til en be
skrivelse af en ferietur.

I SOMMER
SOL OG BLÆST

Men når man som jeg er blevet tvunget
til at lægge op som aktiv sejler, kan det
ikke undgås at minderne vælter ind, når
man er blevet opfordret til at skrive om
en sommersejlads.
Omsider oprandt så endelig ferien, vi
startede søndag den 25. juni 1961 kl. 10.

En feriesejlads til Øland

Vinden var VSV, styrke 6—8 sekn.m., ba
rometeret 759, men langsomt stigende, så
vi var fulde af håb om godt vejr.
Alle klude blev sat og kursen lagt til
Falsterbo. Passeret Drogden fyr blev ma

Når

man er i den værste vintertid

med mørke og kulde, mørkt, når man
går på arbejde, mørkt, når man kommer
hjem. Kunstigt lys hele dagen på arbejds
pladsen; man ser kun dagslyset om søn
dagen, ja, mange gange er søndagene så
mørke, at man længes efter sommer og
ferie. Og sidder man så en mørk vinter
aften mellem sine venner og hygger sig
lunt inden døre, så er det ganske natur
ligt, at talen kommer til at dreje sig om
ferieturen. Hvor skal vi hen i år? Det
skal

være

noget

ganske

særligt,

ikke

sandt! Noget spændende, hvor vi ikke
har været.
Sådan gik det os den vinter, vi beslut
tede, at turen skulle gå til Øland. Og når
beslutningen er taget, ja, så er det med at
komme i gang med forberedelserne. Man

Så skriver man selvfølgelig op i en no

skinen startet for at sætte rigtig skub i

tesbog de oplysninger, man har brug for.

gamle »Ino«, men den blev ret hurtigt

Samtidig måler man distancer og kurser

stoppet igen, for det friskede mere op,

op i sine søkort og planlægger turen ef

og, som skipper sagde: Hvorfor betale

ter den skønnede tid, det tager at udsejle

for fremdrift, når vi får den ganske gratis.

den. Alt det skriver man op i bogen og

Det var planen, at vi skulle gå igennem

så husker man selvfølgelig at tage bogen

Falsterbokanalen og direkte til Trelleborg,

med.

men efter at det nu friskede mere op,
blev vi enige om, at vi foreløbig ville

Med dette går de mange kedelige vin
teraftener på en dejlig og fornøjelig må
de. Der bliver solskin, ikke ombord, men
i stuen sådan en aften, for det bringer al
tid erindringer frem om andre ferieture.
Så går snakken, ka' du huske det? Og,
næe, sådan var det ikke, men sådan.
Pludselig er aftenen gået, og man har
ikke fået lavet noget som helst ved plan
lægning den aften. Men det har jo intet
at sige, vinteren er lang og man har haft
en herlig aften sammen med sine gode
venner.

tiden og vejret an. Kl. var 13,40, da vi
fortøjede ved den vestlige kaj, fik så en
god frokost, det var jo første feriedag, så
der var godt med proviant ombord. Om
der var? Jo, det var der også!
Vi var glade for, at vi var kommet i
havn, for der, hvor vi lå, kunne vi se
alle sejlerne, der kom i havn, de var ble
vet godt våde af turen over bugten. Efter
hånden syntes vi, at vinden lagde sig, og
vi blev enige om, at hen under aften kun
ne vi nok starte påny, men vore damer

Men en lang vinter får jo også en ende.
Foråret

spise frokost i Falsterbo, så kunne vi se

kommer, travlhed

med

båden;

insisterede på, at de først ville ud og se,
hvordan

Østersøen

artede sig; for

de

for i år skal den være rigtig fin og intet

skulle ikke ud og væltes rundt o.s.v., o.s.v.

må være i uorden eller slidt. Der må

O.K., så spadserer vi ned langs kanalen

kan da ikke forberede en sejlads midt i

ikke være noget, der kan ødelægge ferie

og kigger ud over Østersøen, så kan I

vinterens hjerte, er der nok nogen der vil

turen i hvert fald intet, man selv er herre

selvfølgelig tage jeres standpunkt, for der

sige. Jo, det kan I tro, man kan. Der er

over. Ja, så er der selvfølgelig vejret. På

er jo en lang ferie at tage af, og vil I

ikke nogen fornøjelse ved en tur, hvor

en ferietur med båden en meget vigtig

ikke afsted, ja, så bliver vi her. Det er

man ikke aner, hvad det er, man står og

ting, men det er ikke alt. Jeg har oplevet

ikke det værste sted at ligge. Vi fik en

ser på. Det være sig gamle bygninger, hi

ture med meget fint vejr og ture med me

dejlig

storiske steder eller ejendommeligheder i

get dårligt vejr. Der var engang, vi måtte

langs kanalen og det var der ikke nogen

landskabet, eller, hvis det har interesse,

ligge i Humlebæk i 14 døgn, deraf reg

af os, der fortrød, for det var en smuk

egnens flora eller afuna. Jamen, hvor får

nede det i 8 døgn uafbrudt, resten gik

tur, og solen stod højt på himlen.

spadseretur

gennem

skoven

og

man sådanne oplysninger? Det er meget

med byger og blæst. Det var umuligt at

Men kommet til vejs ende, stod pigerne

let. Man ulejliger sig hen på biblioteket,

komme videre. Sådan gik den ferie. Men

og så ud over en stille sommerlig Østersø,

der får man alle de bøger, man ønsker

den hører også til mine gode minder.

om disse emner med hjem. Så går de lan

For det er altid humøret og forholdene

ge vinteraftener med at studere netop de

ombord, der er Alfa og Omega på en fe

emner, man er interesseret i.

rietur.

vi andre var lige så forbavsede, for med
den vind, VSV, skulle søen have stået
lige ind mod den sydlige Falsterbokanal.
(Fortsættes).
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Angående

Salg af

medlemsbladet

Albin marine motorer

Cigarforretningen
I. Jensen

Montering, reparation og
drejerarbejde udføres.

Udebliver medlemsbladet, skal

ØRESUNDSVEJ 114
(hjørnet af Milanovej)

AM 43 4V

du først henvende dig på lokal

Alt svejsearbejde

postkontoret, hjælper det ikke,

udføres, også rustfri

skal du henvende dig til bla

PREBEN RASMUSSEN

Har alt i

dets ekspedition: E. Lorentzen,

LUGANOVEJ 4

TOBAK, CIGARER,
CIGARETTER A ØL

SUNDBY 44 36

Albaniensgade 2, tlf. Am 7118 y

Nærmeste forretning ved havnen!

AMAGERFÆLLEDVEJ 17 . AMG 5790

Køb og salg

KØLESKABE . GASVARMERE . GASRADIATORER

af lystfartøjer

[

-

A:-

•

FORSIKRING AF LYSTFARTØJER

3ESC3r03^J O. IMLAl
BLIKKENSLAGER

J Ø R G E N

AUT. GAS-VAND &

D A N R I S

Balsamvej 8

Telf. 50 86 36

CERTINA
PRÆCISIONS-URET
Den rigtige tid til den rigtige pris
Køb det hos
KONTO OPRETTES

»KLOKKEMAGEREN«
Amagerbrogade 101 - Amager 2719u

ALT I URE OG OPTIK

VILLA- OG GRUNDSALG PÅ AMAGER
OMPRIORITERING
KØB OG SALG AF GODE PANTEBREVE

V,

K A I ' s SPORT
Amagerbrogade 142

ROBERT MØLLER & SØN

Telf. ASta 5816 38

Statsexam. ejendomsmæglere

Saltværksvej 179 - Tlf. 51 16 38
STORT UDVALG I

AMAGERBROGADE 184

Sejisporststøj - Dunlopsejlsportssko
Sejlsportsstøvler - Elvstrømveste

Telefoner:
* 55 70 20
55 62 201
55 48 20r , t e r k o n t o r , , d

m. m. m.

Kontortid 9-17
lørdag
9-12
samt efter aftale

løvrigt alt i Sport - Jagt - Fiskeri
Camping - Hundeartikler - Rideudstyr
Rekvirer vore Jagt - Fiskeri og
Campingkataloger
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BACHER

SEJLSPORTSGLÆDER I
SEJLSPORTSKLÆDER FRA

HOLMENS BUKSER

Gult sejlsportstøj
Standard kvalitet
Bukser
30.00
Jakke m. hætte.... 44.OO

JtnaJc

ENGELSKE GENSERE

BUSSERONNER
OVERTRÆKSBUKSER
JAKKER * FRAKKER

Gul standard
Busseronne
Den rigtige facon.. 32, OO

faUvsthøjns

ORIG. FÆRØTRØJER
FLØJLS BENKLÆDER

FLYDEVESTE

Dunlop blå
Sejlsportssko
Til damer
„ herrer

SATIN

33, SO
38, SO

B U S S E R O N N E R

Engelske (Gensere)
Sømandssweaters

GU M M I STØVLER

51,OO

Størr. 1

BENKLÆDER

Ternede bomulds
Skjorter

K Ø J E T Æ P P E R

Største
Specialforretning i

Mange mønstre.... 11, SO

VATTÆPPER

ET SÆRTILBUD
Sorte olie regnfrakker
Kun små størr.
Normalpris 62,50 nu 10,85

ARBEJDSTØJ

S O V E P O S E R

Alt i HERRELINGERI samt KONFEKTION

J. P. BACHER . TORVEGADE 22 . AMG 4502 . 8635
llll

Sejlsportshuer

INDRAMNING
i moderne rammer

GLARMESTER JES SCHULTZ

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

FREYTAG SEJL

Spejle i stort udvalg

EMBLEMER OG OVERTRÆK

Vermlandsgade 82 — Amager 7099
SU 866

ti I

den BILLIGSTE

Bådmotorer
Nye og brugte, alle fabrikater og
Nye og brugte propeller
samt aksler sælges.

pris!

ABSALON - SKAN DINAVIA

H -K.

i>ama,\Åe£<imcl£/ FORSI KRI NGii> oJk

OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25
TELEFON 50 87 68

GRØN

&

Næste nummer af bladet
udkommer i
KARL POVLSEN

BOGTRYK

S V A N E M O S EG A A R D S V E J
T E L E F O N

3 5 6 7 8 8

4

SKOVSHOVED HAVN

juni. - Stof til bla

det skal være redaktøren i hænde
senest 1. juni.

WITZKE

A /s

Afleveret til postvæsenet den 20*5*1964
Udg. Sundby Sejl Forening
Ansvarshavende redaktør:
M.Andreasen,
Nyrnberggade 50, Am 8384u
Ekspedition: E. Lorentzen.
Albaniensgade 2, Am 71 18 y
Tryk: Karl Povlsen,
Svanemosegaardsvej 4 - V
Telf. 35 67 88

SIDE 2

NR. 6-7

S S F

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOJOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ

SUNDBY SEJL-FORENING
Amager Strandvej, S — SU 35016
\

Kasserer

^

MEDLEM .AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION

Formand : Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S

AS 1169

Næstformand: Harald Henriksen, Kaprifolievej 12

58 13 75

Sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2

SU 7473

Kasserer: Anni Lindqvist, Moselgade 28

AS 4852

formanden og*
havneudvalget

58 13 75

træffes

Havneudvalg: Henning Jensen, Tingvej 19, S

og Harald Henriksen, Kaprifolievej 12
Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg:

Sigfred Christensen, Ungarnsgade 33
og Vagn Preisler, Lillegrund 10 A
Juniorleder: Viggo Keller, Ved Klosteret 5
Skolechef : Arndt Adrian, Holmbladsgade 55, S
Kapsejladschef: Ole Juul, Bremensgade 50
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2

AM 9247 y
SU 9844

Bestyrelsesværelse

SU 35 80

Pladsmand: Jørgen Munk, Ulrik Birchs Allé 2

559180

RY 1966
AM 92 56
AM 83 84 u

hver fredag*
kl. I9-S0,30
i klubhuset
tlf. Su 35 8©

AM 71 18 y
Husk postgiroen 56516
Ved indbetaling opgiv medlems-nr.

.c
°o ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 0

Salg af både skal meddeles havneudvalget, hvis du ikke vil risikere at
miste din plads i havnen.
Havneudvalget

Hvorfor gå over Amager Strandvej ?
Shoppen
Telf. As. 2$7
Fører alt i:

Malervarer og
lakker.

*
Alt i bådeudstyr og
tovværk.

*
Til dagens billigste
priser.

Forhandler af GIBB kådeudstyr og Samcolastik.

NR. 6-7
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Svend Åge Larsen

Juniorspalten

fylder 1. juli
JUNIORLEDERENS 50 ÅR

50 år.

Viggo Keller fyldte lørdag den 30. maj
50 år. Keller, der er mangeårigt medlem
af S.S.F. sejlede i trediverne mangen en
kapsejlads sammen med sin broder i den
kendte kutter »Swan«. Som så mange an

(

dre har han nu byttet sejlet med motor,
men for ikke helt at glemme charmen ved

flQ. ^JZÅ£lfA££&&VL)

sejl, har han nu påtaget sig det ansvars
fulde hverv som Juniorleder. Vi ønsker til

Bestyrelsesmodet deri 1/6/1964.

lykke med den runde fødselsdag og hå
ber, du endnu i mange år vil virke til

Foreningen har nu modtaget benzin

gavn for S.S.F.

pengene, der i år andrager 14,755,30 kr. —

R ed.

Vandinstallationerne på broerne er afslut
tet. — Ny lukkeanordning til »Elvstrøm«
flydeveste blev forevist og kan fås hos

Juniorerne deltog søndag den 7. juni

Juniorlederen. — Klubhusudvalget fik be

i en kapsejlads arrangeret af »Frem«, om

vilget penge til møbler foran klubhuset,

den halve Juniorbåd. I kapsejladsen deltog

ligeledes vil der blive indkøbt en ild-

Juniorbåde fra klubberne Frem, Hvidovre,

slkker til klubhuset. -— Flere af

lys

Et par betragtninger i anledning af vor

Enigheden, Kastrup og Sundby sejlfore

formands 50 års fødselsdag.

ning. Der blev sejlet 5 sejladser, og vi kla

masterne vil blive fornyet. — Et medlem

Hvad er igrunden en formand? — Det

blev tildelt et halvt års karantæne for dår

kan være vanskeligt at definere: f. eks. si

rede en 3.plads i holdsejlads. Bedste Sund

lig opførsel i klubhuset. — Svagførerturen

ger et leksikon: »Formand d.s.s. dirigent

by-båd, Majami, fik en 5. plads. Det var

blev fastlagt til den 22. august kl. 14, og

ell. leder«. — men det kan kun dække

vor første kapsejlads i år, bådene blev først

manneturen til den 12. og 13. september.

visse arter af racen.

klar fredag, som vi startede om søndagen,

—• Det oplystes, at flere medlemmer var

Hvad med præsident? — Det lyder lov

så der har ikke været lejlighed til at træne

utilfreds med at måtte betale 10 kr. ekstra

lig pompøst, synes man. Topfigur da? —

og lære bådene rigtigt at kende, så på den

for flytning af skinner, man enedes om,

Næ, det duer heller ikke, — sådan en er

baggrund må vi sige, at resultaterne ikke

at det var rimeligt, at Pladsmanden tog

jo kun til for at pynte, og selv om man

er så dårlige, og ved træning og øvelse

sig betalt for ekstraflytning af skinner,

undertiden har set sådanne eksemplarer,

skal det forhåbentlig blive meget bedre.

men at medlemmerne skulle underrettes i

er det da heldigvis ikke det normale, •— og

Sommerturen går som bekendt til Ise-

forvejen. — De privatejede juniorbåde fra

så i en sejlklub, — i vor sejlklub. Her må

fjorden i tiden 5/7—19/7, og vi får følge

Kastrup kan for fremtiden ikke deltage i

en formand kunne andet og mere end at

skab af både fra Frem og Kastrup Sejl

vore sejladser, medmindre de kan få flere

præcidere, dirigere eller pynte i toppen.

klub.
juniorredaktøren.

privatejede både med, så vi kan arrangere

Een, der har været hele turen igennem

løb for sådanne både. — Vi har fra hr.

og derved fået et godt og solidt overblik

Strandgård modtaget en ny kapsejlads

over tingene, ved hvad der kan gøres, og

bøje. Der finder ikke kapsejlads sted i juli

måske navnlig hvad der skal gøres, — og

Dansk Idræts-Forbunds bestyrelse har

måned. -— Vi har måttet opgive turen til

kan gøre det selv om fornødent, det må

nu accepteret, at der udskrives DM for

Østtyskland, vi har ikke mandskab dertil.

være

—• Der bliver sendt 3 optimister til Kolding

»skipper«.

til udtagelsessejlads.

en

rigtig formand, — en

rigtig

privatejede juniorbåde. Der må dog ikke i
bådens navn eller betegnelse forekomme

Og hvorfor så hele denne svada?
Ref.

K.D.Y. JUNIORBÅDEN

noget, der i ringeste grad leder tanken

Såmænd blot for at have en anledning

hen på bådens oprindelige formål som

til at ønske vor skipper et hjerteligt: »Til

øvelsesbåd for juniorer. De privatejede

lykke med din runde fødselsdag.«
Vi er afgjort mange, der vil ønske dig

juniorbåde er derfor døbt om til »KDY
15 m 2 «. De klubejede juniorbåde bibe

god vind fremover, — og mindst lige så

holder det gamle navn. Vi oplyser samti

mange der vil ønske for S.S.F., at din

dig, at juniorbådstegningerne og bestem

energi (hvor du så får den fra?) og virke

melserne er blevet revideret. De nye teg

lyst endnu i lange tider må komme din og

ninger og bestemmelser træder i kraft fra

vor klub til gode.

1. maj og vil kunne fås i løbet af kort tid
Menig nr. 92.

til en pris af kr. 45,00 pr. sæt.
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Nye medlemmer

Pladsmandens nye kontrakt

som søger optagelse

SunotJly.

Mellem undertegnede Sundby Sejl-For
ening og medundertegnede hr. Jørgen Fr.

trol ved generalforsamlinger og fester

Christiansen Munk, f. den 31/1 1911, Ul-

som bestyrelsen måtte ønske.

rick Birchs Allé 2, st. tv., S., telefon
Aktive
Glenn Colding Olsen

9. Pladsmanden skal fungere som kon

10. Pladsmanden skal hver morgen gå

55 9180 er dags dato indgået følgende

havnen rundt og påse, at fortøjninger

overenskomst vedrørende hr. Jørgen Fr.

og affendringer er i orden. Mangler

Augustagade 16, S.

Christiansen Munks ansættelse som plads

herved skal såvidt muligt straks af

Jolle

mand i Sundby Sejl-Forening.

hjælpes for vedkommende medlems

Toftekærgård Målov
u/Bd.

regning og risiko.

I.

Carsten Fagerholl

Pladsmanden skal udføre følgende ar

betales med en fast pris eller på time

bejder:
1. En årlig ophaling og udsætning af de

Flemming Gustafsson
Morsøvej 11, F.
u/Bd.
Benny Stilling Petersen

Disse faste arbejder kan af foreningen
betaling.

i foreningen hjemmehørende fartøjer,

(Den årlige løn andrager for tiden kr.

plus de fremmede fartøjer bestyrelsen

2.400,00, der betales med 1/12 måneds

måtte godkende til ophaling.

vis bagud af foreningens kasserer, den

For ovennævnte arbejde skal plads

Tomsgårdsvej 36, N.V.

manden have 22 % for ophaling og

u/Bd

sidste i hver måned.)
11. Foruden ovennævnte faste arbejder,

22 % for udsætningen, af den til en

skal pladsmanden være at træffe på

Hans Peter Christensen

hver tid gældende helårlige pladsleje,

pladsen, så vidt muligt, alle hverdage

Thullinsgade 3, V.

dog mindst kr. 20,00.

fra kl. 8,00 til kl. 16,30, lørdag fra

Disse beløb skal pladsmanden selv

kl. 8,00 til kl. 13,00.

Krgjl.
John C. J. A. Prægel

opkræve hos de enkelte medlemmer.

Yderligere kan pladsmanden påtage

Struensesgade 25

Pladsmanden skal selv lønne sine med

sig arbejder efter aftale med havne

Pth.

hjælpere ved ophaling og udsætning.

udvalget, dette arbejde aflønnes med

Endvidere har pladsmanden ret til at

timeløn.

Finn E. Henriksen
Messinavej 5, S.

benytte Sundby Sejl-Forenings skur

12. Pladsmanden må ikke ophale eller ud

u/Bd.

på den søndre plads til udsalg af di

sætte fartøjer uden først at have set

verse varer, efter medlemmernes be

kvittering for pladsleje. Pladsmanden

Johannes O. Nielsen
Grækenlandsvej 14, S.
u/Bd.
Henrik L. B. Christensen
Hedegårdsvej 33, Kst.
O.K. Jolle
Juniorer
Henrik Larsen
Tovelillevej 65, S.
Roni Woltemaht
Svend Vonvedsvej 11, S.
Kirsten Jensen
Kastrupvej 98 a
Ady Åbenhus Christensen
Milanovej 4, S.

hov, idet varens pris dog ikke må

har eneret på ophaling og udsætning

overstige den vejledende udsalgspris

af fartøjer til og fra hovedsporet. Han

i nærliggende detailforretninger.

skal i sommersæsonen være villig til at

2. Endvidere har pladsmanden følgende

handling. Han kan selv fastsætte be

Opsyn med pladsen. Pasning af havne

stemte aftener og tidspunkter og af

fyr i overensstemmelse med myndig

tale

hedernes krav, samt lyset på pladsen.

dette aftales en særlig prisliste med

Lizzie Jensen
Præstefælledvej 95, Kst.

disse

med

medlemmerne. For

3. Tilrigning af flagmast, og udlægning

bestyrelsen. Denne kan ændres en

af bøjer efter 1. april og inden 1. maj.

gang om året i februar måned, hvis en

4. Afrigning af flagmast, og inddragning

af parterne ønsker det. Resultatet af

af bøjer efter 15. november og inden

forhandlingen bekendtgøres ved op

15. december.

slag i skabene og i bladet i marts

5. Rengøring af toiletter 3 gange ugent
lig, og affaldsposer afbrændes efter be
hov.

Passive

ophale og affire fartøjer for bundbe

arbejder:

6. Foreningens

måned.
13. Pladsmanden har ret til 3 ugers ferie
i henhold til ferieloven. Ferien afhol

pramme

ophales

og

istandgøres mindst 1 gang årlig.
7. Sejlerskolens fartøj og juniorafdelin

des efter aftale med bestyrelsen.
14. Opsigelse skal gensidig finde sted i
henhold til funktionærlovens bestem

Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems an

gens fartøjer ophales og udsættes, for

melser.

søgning om optagelse aftrykkes i først

nøden medhjælp hertil betales af for

For benyttelse af skur og plads betales

udkomne nummer af SSF. Protest skal

eningen.

i lighed med de øvrigt medlemmer en

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14
dage efter offentliggørelsen.

8. Sejlerskolens sejl luftes og tørres efter
behov.

pladsleje, der fastsættes til kr. 25,00
månedlig, som betales bagud.

Skurets vedligeholdelse påhviler plads
manden, ved vedligeholdelse forstås
alle reparationer, der foretages for at
bevare skuret i pæn og brugbar stand.
Såfremt skuret forsynes med en eller
anden form for tekst, skal denne være
af god håndværksmæssig udførelse og
kan kræves ændret af havneudvalget.
Alt
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el-forbrug i skuret

betales af

pladsmanden, kvartalsvis bagud, sam
tidig med foreningens forbrug. Der
findes bimåler i skuret som afskrives
af havneudvalget.
Foreningen er, foruden af skuret, også

Benzin i plasticdunk

Hertil kræves metaldunke, som endda
skal være af en særlig godkendt kon

Servicestationerne har meget besvær med
bilister, som vil have en medbragt plastic
dunk fyldt op med benzin. Tankpasseren
må i henhold til brandpolitiloven ikke fyl
de benzin på en sådan dunk, men kunden
bliver fornærmet, når det nægtes.
Plasticdunkene er kun godkendt til op
bevaring af brandfarlige væsker i fareklas
se 2, hvilket for eksempel vil sige pertoleum, brændselsolie til oliefyr og lignende.
De må under ingen omstændigheder benyt
tes til benzin.

struktion. En tom metal-oliedunk er strengt
taget heller ikke lovlig, selv om det er
meget almindeligt, at sådanne benyttes til
benzin.
—- Jeg er da ligeglad, siger mange. Det
går jo udmærket. Det gor det måske en
tid, men det er værd at tænke på, at skulle
der ske noget, kommer erstatningsansvar
og forsikring ind i billedet, og har man
opbevaret benzin ulovligt, dækker forsik
ringen ikke!
Berlingske Aftenavis

ejer af forskelligt inventar og værktøj,
der er beroende i skuret. Herunder
kan nævnes: Vægt og lodder.

der mangler en god og solid bundfortøjning (sten) til deres båd.
Juniorafdelingen påtager sig at støbe en ny sten, leveres på bestilling i alle
størrelser til en rimelig pris.
Henvendelse J U N I O R L E D E R E N .

Kontrakten underskrevet.
Formand

Der er sikkert mange bådejere,

Pladsmand

Pladsmandens tlf. på pladsen: As 287.

Æggekage
Hvorfor tage til Saltholm for at spise æggekage? Der
går jo både tid og brændstof til. Næ, det er både let

Fra
havneudvalget

tere og billigere at gå i klubhuset hos Kirstine, og få
den berømte æggekage for kun
Kr. 3,25 plus diverse.

Pas på brandfaren på Pladsen, Græsset
er meget tørt, og der har været optræk til

Men selvfølgelig sælger jeg med glæde brændstof til

en steppebrand på sønder plads.
Bundfortøjninger af

kunststoffer skal

dem, der alligevel vil til Saltholm.

/. J. B.

være forsynet med blylodder, så de synker
til bunds med det samme.
*

Det er endnu mange steder galt med
affendringen, der

skal være

mindst

2

fender på hver side af båden.
Ligeledes er der mange dårlige bundfor
tøjninger, der skal være fast mooring og
ankere må ikke benyttes og fortøjningen

EMYNTHE'S
FAR VEHANDEL
ØRESUNDSVEJ 92 - SUNDBY 21 85

må kun gå svajelængen ud.
$

Havneudvalget henstiller meget kraftigt

HAR

DET BEDSTE TIL BÅDEN

om, at det bliver i orden nu.

•

„SKAGERAK" FORHANDLER

Henstilling af cykler på molerne er for
budt.
Havneudvalget.
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rejer, skrubber og de kendte »Frederiks
havnere«. Overalt på Læsø og ved dens

Mig..

kyster er der et rigt fugleliv. Der er hej
rer, traner, svartbag, tjest, klyde, regn
spove og mange flere. Heller ikke dyre
livet er forsømt. Der er rådyr, ræve og
en mængde harer. Derimod findes der
ikke

Ved de første to aftensejladser har jol

»Amadæus« begge gange, men konkur

lerne jo desværre ikke været så talrigt re

rencen bliver nok skrappere, når vi får

præsenteret, men det bliver forhåbentlig

et par nye joller med her inden ferien.

Jollesejlere og juniorer vil her have lov

Gorm den første aften, medens det blev

at sige tak til Olfert Nielsen og frue for

Niels Peder, der rendte med sølvtøjet den

hjælpen, de har ydet som garderobemand

Hos

og billetdame ved vore baller i vinterens

piratjollerne

vandt

Henning

i

er

muldvarp

eller

(heldigvis)

så

sjælden, at der gives præmie for at finde
en. Skal vi se på øens historie, så for
den syvhovede havgud Ægir, som også

N.B.

som vi efterhånden har fået seks af, vandt

følgende onsdag.

grævling,

tæller sagnet, at øen var hovedkvarter for

meget bedre, når alle jollesejlerne efter
hånden bliver færdige. Hos OK-jollerne,

dådyr,

egern, og hugormen

kaldes Læ. Deraf navnet Læsø. Den begi
venhed Læsø-beboerne holder mest af, er
beretningen

om

dronning

Margrethes

stranding på øen. Hun blev så glad for
sin redning, at hun skænkede øens kvin

lob.

der den smukke nationaldragt, som end
nu holdes højt i hævd.
I gamle dage udvandt Læsø-boerne salt
ved sydning, og Læsø-saltet var det fine

LÆSØ

ste i hele landet. Saltet blev brugt som
betalingsmiddel, blandt andet

når øens

1 den jydsk-fynske motorbåds-unions

gode og pæne hoteller og lige så mange

beboere skulle betale landgilde til Viborg

medlemsblad

vi

pensionater og cafeterier. Der er camping

stift, hvorunder øen hørte helt til 1843.

fundet den efterfølgende lille artikel

plads og vandrerhjem, rutebiler, lillebiler

Denne saltsydning var skyld i, at øens

om de herligheder, som »Solskins

og turistbusser. Der er biograf, postkon

skove af fyr og eg blev næsten udryddet,

»SØSPORT«

har

oen« i Kattegat — for at bruge for

tor, museumsgård og udsigtstårn, bank og

idet man brugte træet til at fyre under

fatterens egen betegnelse — rummer.

sparekasse,

forretninger

saltkedlerne med. Resultatet var en sand

Nu nærmer vi os så småt sejladssæ

med varer af enhver art. Der er kort sagt

fygning, der gjorde store dele af øen til

sonen, og et besøg på den ejendom

alle de ting og goder, som nutidens for

en stor sandørken og senere hede. Først

melige og smukke ø bør måske indgå

vænte mennesker kræver. Dertil kommer

i dette århundrede tog man for alvor fat

i ferieplanerne.

så de gamle gårde med de karakteristiske

på igen at beplante øen, og der findes nu

flyveplads

og

tangtage, hvoraf flere går næsten helt ned

en ret stor skov af birk og fyr. I lysnin

den også kaldes, er denne dejlige og sær

til jorden, og med begroning af mos og

ger i skoven findes flere sjældne orkidéer

prægede ø ud for Frederikshavn, som

sankthansurter. Så er der endelig det, som

og bregnearter. Øens største kirke er By

kun få danske kender andet end af navn

nutidens forjagede mennesker trænger al

rum kirke. Syd for denne fører en smal

fra kortet. Fra Frederikshavn er der dag

lermest til: der er ro og landsbyidyl og

sandtange

lig forbindelse hele året rundt, om som

vidt udsyn. Man kan ligge i timevis i de

man ved lavvande kan køre ud til Horn

meren endog 3 gange dagligt, med det

hvide klitter ved Danzigmand, se op på

fiskrøn,

himlens drivende skyer og lytte til bøl

Læsø er et eldorado for sommerturister.

Kattegats Perle eller Solskinsøen, som

nye og moderne M/S Læsø.
På landkortet er Læsø ikke særlig stor.

gernes sagte brus ind over den flade sand

Bare en lille prik på kortet, men har man

strand,

kun

forstyrret

af

bil, er det nu alligevel klogt at tage den

skrig. Mere imponerende er det måske en

med. Selv om der er gode muligheder for

uvejrsnat med sorte forrevne skyer, når

at leje såvel bil som hestekøretøjer, vil

det brølende hav fra Skagerak tordner

man hurtigt opdage, at øen er større og

ind over kysten.
Der er kilometerlange strækninger med

tror. Ja, selv en flyveplads kan Læsø pra

den herligste flade badestrand, hvor bør

flere

udflugtsmuligheder

end

der

er Læsøs

sydligste

spids.
A.E.

havfuglenes

man

har

over til Kringelrøn, hvorfra

le med. Der er to glimrende havne, hvor

nene frit kan tumle sig uden risiko. På

lystfartøjer altid er velkomne, nemlig Ve-

sydsiden, ved Bovet, findes nogle ganske

steøhavn og Østerbyhavn.

små sandøer, hvor man kan se sælerne

I begge havne er der vanddybder på

tumle sig, og hvor der er rig lejlighed til

ca. 3 m og gode liggeforhold. Øen har 5

lystfiskeri. Der er både laks og hummer,

Svagføreturen
finder i år sted lørdag den 22.
august kl. 14.
Bestyrelsen venter, at så mange
motorbådsejere som mulig igen i
år vil stille dem selv og deres
fartøj til rådighed for den gode
sag.
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Salg af

CERTINA

Albin marine motorer

PRÆCISIONS-URET

Cigarforretningen
I. Jensen

Montering, reparation og

Den rigtige tid til den rigtige pris

drejerarbejde udføres.
Alt svejsearbejde

Køb det hos

udføres, også rustfri

»KLOKKEMAGEREN«
Amagerbrogade 101 - Amager 27 19 u

ØRESUNDSVEJ 114
(hjørnet af Milanovej) A H 4 3 4 H

Nærmeste forretning ved havnen!

PREBEN RASMUSSEN

Har alt i

LUGANOVEJ 4
SUNDBY 44 36

TOBAK, CIGARER,
C I G A R E T T E R ét Ø L

ALT I URE OG OPTIK

AMAGERFÆLLEDVEJ 17 . AMG 5790
KØLESKABE . GASVARMERE . GASRADIATORER

Æh

KAPs SPORT

E
kSséséli

Amagerbrogade 142
Telf. ASta 5816 38
Saltværksvej 179 - Tlf. 51 16 38
STORT UDVALG I
Sejlsporststøj - Dunlopsejlsportssko
Sejlsportsstøvler - Elvstrømveste
m. m. m.
løvrigt alt i Sport - Jagt - Fiskeri
Camping - Hundeartikler - Rideudstyr
Rekvirer vore Jagt - Fiskeri og
Campingkataloger

KONTO OPRETTES

VILLA- OG GRUNDSALG PÅ AMAGER
OMPRIORITERING
KØB OG SALG AF GODE PANTEBREVE

En ny
læskedrik
Appelsindrikken DAISY i den verdenspatenterede Tetra Pakning er fremstillet
af råsaften af solmodnede appelsiner, den
en læskende for tørsten og har en dejlig

;:r/s
X
stæss

forfriskende smag. Produktets ensartede
høje kvalitet, i forbindelse med den prak

ROBERT MØLLER & SØN

tiske eengangsemballage har gjort DAISY

Statsexam. ejendomsmæglere

til en forfriskning — er dejlig at have

AMAGERBROGADE 184

ombord til sommer- og weekend-turene.

til en succes overalt, hvor man har lyst

Til hver DAISY hører der et specielt
Telefoner:
* 55 70 20
55 62 20 1
,
55 48 20r t t e r k o n t o r t " i

sugerør, der er tilspidset i enderne, såle
Kontortid 9-17
lørdag
9-12
samt efter aftale

des at det let stikkes gennem en lille rund
plastikrude, der findes i hver pakning,
derved slipper man yderligere for glas og
opvask.
Kan købes i klubhuset.
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BACHER

SEJLSPORTSGLÆDER I
SEJLSPORTSKLÆDER FRA

1

Gult sejlsportstøj
Standard kvalitet
Bukser
30.00
Jakke m. hætte.... 44.OO

n
1

Gul standard
Busseronne

1

Den rigtige facon.. 32 ,©o

1
§g

•

1
m

M
m

JmaJc

§f
1

m
1

ORIG. FÆRØTRØJER

£jk>sbuøyns

Dunlop blå
Sejlsportssko
Til damer
„ herrer

FLØJLS BENKLÆDER
SATIN

33.50
38 ,50

BENKLÆDER

B U S S E R O N N E R
GUMMISTØVLER

51.O«

Ternede bomulds
Skjorter

K Ø J E T Æ P P E R

Største
Specialforretning i

Mange mønstre.... 11 5 O

=

ENGELSKE GENSERE

BUSSERONNER
OVERTRÆKSBUKSER
JAKKER * FRAKKER

FLYDEVESTE

Størr. 1

n

m

HOLMENS BUKSER

Engelske (Gensere)
Sømandssweaters

--

NR. 6-7

VATTÆPPER

ET SÆRTILBUD
Sorte olie regnfrakker
Kun små størr.
Normalpris 62,50 nu 19 ,85

ARBEJDSTØJ

S O V E P O S E R

A l t i l l l l t I t l l l M . I I t l samt KONFEKTION

J. P. BACHER . TOMEGADE 22 . AMG 4502 . 8635

Køb og salg

INDRAMNING

af lystfartøjer

Spejle i stort udvalg

FREYTAG SEJL

FORSIKRING AF LYSTFARTØJER

GLARMESTER JES SCHULTZ
Vermlandsgade 82 — Amager 7099

SKOVSHOVED HA VIV

J Ø R G E N

i moderne rammer

D A N R I S

Balsamvej 8

Telf. 50 86 36

Bari motorer
Nye og brugte, alle fabrikater og H-K.
Nye og brugte propeller
samt aksler sælges.
OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25
TELEFON 50 87 68

tiI den BILLIGSTE pris!

ABSALON - SKAN DI NAVIA
komrihSlwfcdsijnÅb FORSI KRI NGå cdzfiu&dl&kxÅéb
GRØN & WITZKE

A /s

Afleveret til postvæsenet den 23*64964

Næste nummer af bladet

TRY:
KARL POVLSEN

BOGTRYK

s va ne m os e g a ar d sv e j
t e l e f o n

udkommer i august. - Stof til bla

3 5 6 7 8 8

4

det skal være redaktøren i hænde
senest 1. august.

Udg. Sundby Sejl Forening
Ansvarshavende redaktør:
M. Andreasen,
Nyrnberggade 50, Am 8384u
Ekspedition: E. Lorentzen.
Albaniensgade 2, Am 71 18 y
Tryk: Karl Povlsen,
Svanemosegaardsvej 4 - V
Telf. 35 67 88

KUMMER 8

AUGUST 1»»4

33. ÅRGANG

KAPSEJLADSER ^
Søndag d. 30. august afholdes den 1. søndagssejlads,

Lørdag d. 5. septbr.

lukket sejlads, med 1. start kl.
10, der sejles en sejlads før fro
kost og en eventuel to om
eftermiddagen.

Vil der blive afholdt dame- og
Old-boyssejladser, lavalder for
Old-boys er 40 år. Nærmere
ved opslag i klubhuset, hvor
der også vil være ophængt
tegningslister.

Lørdag d. 12. og
Sejles der om klubmesterskaber
Søndag d. 13. septbr. for joller og juniorbåde.
Søndag d. 6. septbr.

afholdes 2. søndagskapsejlads,
lukket sejlads, der sejles efter
samme program som den 30.
august.

Søndag d. 27. septbr. bliver der, såfremt fornøden
tilslutning, afholdt pålidelighedsløb for motorbåde.

Alle vandrepræmier til samtlige sejladser bedes afleveret til kapsejladschefen i god tid før løbene afholdes.

Kapsejladschefen.

MANDETUREN

Af riggergilde
Lørdag den 3. oktober er der officiel afslutning på

Lørdag den 12. september kl. 14
starter vi i lighed med forrige år vor Mannetur, som
atter foregår under forseglede ordre.

sæsonen, hvor vi igen vil sætte punktum med det
sædvanlige overdådige ålegilde. — Bagefter skal vi
rende kalorierne af os med en svingom.
Nærmere i næste nummer af bladet.

Ved vort bestemmelsessted vil der blive serveret for
loren skildpadde, øl og snaps samt kaffe.
Prisen bliver som sidste år 15,— kr. pr. billet.
De få billetter vi endnu råder over (alle fra sidste år
har tigget om forudbestilling) vil blive solgt hos kas

Turen til West

sereren førstkommende fredag i kontorets åbningstid.

Den 18. oktober

Havneafgift, samt mulige præmier ved søndagens præ

ditionelle tur til West, med madpakke (Lindemann

miefiskeri er inclusive.
Det er rigtigt, at der kun rådes ovet et
vjst

anta|

billetter, grundet pladsforhold.

medbringer

kl. 10 starter vi atter vor tra

desuden

redningsbælte) samt det

sæd

vanlige gode humør!
Festudvalget.
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SUNDBY SEJL-FORENING
i

Amager Strandvej, S — SU 35016

l

K asserer

MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION

Formand: Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S
Næstformand: Harald Henriksen, Kaprifolievej 12
Sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2
Kasserer: Anni Lindqvist, Moselgade 28
Havneudvalg: Henning Jensen, Tingvej 19, S

AS 1169
58 13 75
SU 7473
AS 4852

og Harald Henriksen, Kaprifolievej 12

formanden og*
havneudvalget
træffes

58 13 75

Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg:

Sigfred Christensen, Ungarnsgade 33
og Vagn Preisler, Lillegrund 10 A
Juniorleder: Viggo Keller, Ved Klosteret 5
Skolechef : Arndt Adrian, Holmbladsgade 55, S
Kapsejladschef: Ole Juul, Bremensgade 50
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2

liver fredag:
kl. lO—20.38©
i klubhuset

AM 9247 y
SU 9844
RY 1966
AM 92 56

III. Su 358©

AM 83 84 u
AM 7118 y
SU 35 80
559180

Bestyrelsesværelse
Pladsmand: Jørgen Munk, Ulrik Birchs Allé 2

Husk postgiroen 56516
Ved indbetaling opgiv medlems-nr.

°o ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo0

s .

„ c

Obs.

Obs.

MOTOR-

O G M A S T ES K U R

SKAL

R1DI)E§!

Motorer og master, der ikke er mærket med nummer og navn, vil efter d. 15. september blive fjernet.
Havneudvalget.

Hvorfor gå over Amager Strandvej ?
Shoppen
Telf. As. 28?
Fører alt i:

Malervarer og
lakker.
Alt i bådeudstyr og

III

tovværk.

H
W

s

u

;

-

>

^

p

r

Til dagens billigste
i s e r .

Forhandler af GIBB bådeudstyr og Samcolastik.
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Tak
Jeg vil gerne herigennem takke alle
jollesejlere og alle de medlemmer, der
var med at gøre min 50 års dag til en
af de største dage i mit liv.

Fra
havneudvalget
C fta.

j

Bundfortøjninger af

kunststoffer skal

Det var mig en stor glæde at modtage
de skønne vaser og den store gavechek.
En sådan opmærksomhed giver En lyst
til at give den en tand til i arbejdet til
gavn for S.S.F.
Svend Å. Larsen.

være forsynet med blylodder, så de synker
til bunds med det samme.

Bestyrelsesmodet d. 11. august.
Formanden

oplæste

forskellige

«

skri

velser, der toges til efterretning. Restaura-

Det er endnu mange steder galt med

tionsafgiften er i samråd med restaura-

affendringen, der skal være

tricen sat op med 100 kr. pr. måned. —

fender på hver side af båden.

mindst

2

Parkering:
Undgå venligst at parkere

på

venstre side af indkørselen til klub

Formanden vil prøve ved en samtale med

huset, det er medlemmerne der
skal betale de knækkede fliser og
nedkørte kantsten.

hr. Rukow at få bolværket i kanalen

Ligeledes er der mange dårlige bundfor-

udbedret. — Kapsejladschefen og forman

tojninger, der skal være fast mooring og

den har været i Dragør for at sammen

ankere må ikke benyttes og fortøjningen

sætte

må kun gå svajelængen ud.

både

til

fælles

kapsejladsen

—

Privat ølsalg fra skure på pladsen vil ikke
kunne tolereres. — Tipsmidlerne til toilet
bygningen søges stillet i bero, til bygge
tilladelsen foreligger. — Bestyrelsen be

«

Havneudvalget henstiller meget kraftigt
om, at det bliver i orden nu.

klager, at Henning Jensen ikke ser sig i
stand til at fortsætte sit arbejde i havne
udvalget, og han er dags dato udtrådt af

Henstilling af cykler på molerne er for
budt.
Havneudvalget.

bestyrelsen. — Skolechefen beklagede, at
der ofte var anbragt ruser i sejlrenden. —
Flere medlemmer er tilskrevet for plads i
havnen. — Maste- og motorskur skal være

Vinterundervisning

ryddet inden d. 15. september. — S. Chri
Tovværkskursus begynder tirsdag d. 6.

stensen har fået løfte om skuespillerassi

oktober, kl.19,00 i S.S.F. klubhus, kniv

stance og eventuelt musik til festen for

og nestespiger medbringes.

svagføre den 22. august. — Manneturen

Navigation begynder onsdag den 7. okto

bliver den 12. og 13. september. — Afriggergildet afholdes den 3. oktober. —
Fællesturen til West bliver den 18. ok
tober. — Generalforsamlingen bliver den
28. oktober. — Andespil i klubhuset den
31. oktober. — Prisen for vinterens kurser

Advarsel!
Pas på uvedkommende på
havnepladsen
Mandag den 3. august kørte et par unge

redegjorde for juniorafdelingens sommer

mennesker væddeløb på knallerter uden

togt. — Under eventuelle forslag udtalte

skærme o.s.v. påSøndre Mole. Pladsmand

formanden, at man burde gå over til halv

Munck fik dog hurtigt bremset

årlige kontingentindbetalinger. — Forman

sport og udviste de unge mennesker, men

den sluttede mødet med at udtale en tak

Erik Sølvsmed, som to gange har fået sin

til Henning Jensen for hans arbejde i be

knallert stjålet, fattede mistanke, og ved

styrelsen. — Mødet hævet.

Børge Hansens hjælp fik han fat i dren

denne

gene. Det viste sig da også, at knallerterne
var stjålne. Politiet, der blev tilkaldt, an
holdt drengene.

materiale

anvendes:

»Gulhammer«

lærebog i navigation for kyst- og sæt
teskipper. Internationale søvejsregler.

blivcer i år 20 kr. for hvert. — Keller

Ref.

ber, kl. 19,00 i S.S.F. klubhus. Af
undervisningsmateriale skal følgende

Transportør og lineal. Regnehefte. Pri
sen er 20.- kr. for hvert kursus.
Kystskippereksamen. Medlemmer, som øn
sker at tage denne eksamen, bedes
henvende sig til skolechefen, hvor alle
oplysninger gives.
Skolechefen.
Tilmelding til disse kurser finder
sted hver fredag aften i kontortiden
kl. 19,00 — 20,30 eller på tegnings
listen, som er ophængt i klubhuset.
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Nye medlemmer

I SOMMER
SOL OG BLÆST

som søger optagelse

i SundJly. SejllfloAjejwig.

Aktive:
Svend Åge Gudbrandsen,
Maringovej 1, S.

En feriesejlads til Øland

Mtb. »Grete«.
Knud Pagh,
Palermovej 25, S.

(Fortsat)

u/Bd.
lå i yderhavnen ved en lille bådebro, der

Robert Frederiksen,
Frankrigsgade 2, S.

var ligefrem opløb omkring den og vi

Jolle.

hørte svenskerne tale om, at det var en
af disse tossede danskere. Jeg kendte ikke

Aage Springborg,
Rågårdsallé 5, Dragor.

skipperen ombord, men det gjorde vor

Spg. »Mia«.

skipper, og han sagde grinende til mig:
De skulle bare vide, at det er en af deres

Ivan H. S. Pedersen,
Sommerstedsgade 2, V.
u/Bd.

Nå, men det gjorde den altså ikke, så nu

egne. Han er nemlig svensker, skipperen

var det med at komme tilbage til skibet

der.

og få rykket igang. Afgang 18,30. Igen

Nu var det ellers med at komme til

nem vor gamle Knippelsbro, som er endt

køjs, for vi havde fået besked om, at fi

Mtb. »Søs«.

derovre, og så en herlig aftentur langs

skeren, vi lå langs med, skulle starte kl.

]. Peter Nielsen,

den svenske sydkyst til Trelleborg, hvortil

3,30 i morgen, så det ville være rart med

vi ankom kl. 20,30. Trelleborg er en stor

lidt søvn, inden vi skulle afsted igen.

Kaj Aage Olesen,
Brydes allé 5,S.

I. G. Smith allé 13, Hvd.

industrihavn. Vi kendte den fra tidligere

Men vi tænkte, det ville være dejligt at

Vigerslev allé 176, Valb.

besøg. Der er ikke meget at se på. Der

komme tidligt afsted, så kan vi nå langt

Mtb. u/navn.

er en fin badestrand og der var en dejlig

med det fine vejr, vi har. Ak, ja, menne

park lige ved havnen, men den er blevet

sket spår, men Gud rå'r! Vi var lige kom

Norre Farimagsgade 59, K.

ødelagt ved bygning af en stor fabrik, der

met ud af køjen og var nu på vej ud af

u/bd.

ejes af General Motor. At vi er inde i bi

havnen, vi sad og udregnede kursen for

lens århundrede, så vi også, idet vi lå

den dag. Da vi kom på dækket igen, hav

Bjarne Harvo,

Otto B.P. Sperling,

Aage Bølling Johansen,
Hjalmar Bergstrømsvej 18, Vb.

lige bag et stort tysk skib, der lossede

de der samlet sig en modbydelig mørk

u/bd.

Folkevogne, trods det, at svenskerne selv

sky nordpå. Næsten inden vi fik sagt:

fabrikerer gode Volvo-vogne. Vi havde

den driver måske udenom os, så kom

Carlo Christiansen,
Schacksgade 10, K.,

ikke tid til at se på det ret længe, for vi

regnen, og et øjeblik efter øsede det så

Jolle »Tim«.

skulle sørge for fersk vand og morgen

dan ned, at vi ikke kunne se ud over

kaffen var færdig, blev der prajet fra

stævnen, og det lynede og tordnede. End

»Ino«.

nu var der ingen vind, men den kunne

Hermann B. Jeppesen,
Ungarnsgade 29, S.,
u/bd.
Juniorer:
Kim Mortensen,
Soldugvej 19, Kastrup.
Lars Jensen,
Tyrolsgade 10, S.
Lasse H. Jørgart,
Peder Lykkesvej 27, S.

Så var vi på farten igen. Målet var

hurtigt komme, så vi fik travlt med at

Simrishamn. Det var et langt trip på 49

kigge i søkort efter nærmeste havn. Vi lå

sm, men vejret var fint, solskin og fin

lige ud for en lille fiskerhavn, Baska-

vind, stadig VSV. Det passede godt til vor

møller.

kurs langs svenskekysten østpå, så sejlene

Efter lidt betænkning, blev vi enige om

trak os støt afsted, behagelig sejlads. Sej

at gå derind, selvom det ikke er morsomt

lene blev sat og de blev ikke rørt, før vi

at søge ind til en lille ukendt havn i så

ændrede kurs nordpå mod Simrishamn,

dan et vejr. Men vi havde ingen anden

hvortil vi nåede kl. 20,30. Havnen var

udvej. Der var flere timers sejlads til en
større havn. Der var små havne nok på

Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems an

overfyldt, så vi måtte fortøje udenpå en

søgning om optagelse aftrykkes i først

fiskerbåd. Under vor aftentur rundt om

kysten, men så kunne vi lige så godt tage

udkomne nummer af SSF. Protest skal

havnen, så vi pludselig en Sundby-stan-

den, der var nærmest, for nu kom vinden,

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14

der, den vajede over en lille jolle med

og den kom i hårde kast. Med megen på

dage efter offentliggørelsen.

påhængsmotor, nærmest en speedbåd, den

passelighed og forsigtighed, kom vi godt
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ind. En ganske lille havn, der var vel

dinge, danskere regnes for udlændinge og

torv, der næsten virker sydlandsk med sit

plads til 3—4 både, fik vi tid til at se,

så i Sverige, det har vi erfaring for fra

væld af

mens vi fortøjede, men det var ellers med

vor sidste skærgårdstur, men da det var

handles fra små boder. Det var lørdag,

at komme indenbords, for sikken't vejr:

umuligt for os at finde ud af, om vi måt

så der var livlig handel og et mylder af

Regn og torden. Når det er tordenvejr, så

te eller ikke måtte, var der spænding på

glade mennesker, men der var også me

skal vi have tordenkaffe, sagde pigerne,

om vi slap igennem, men vi stolede på det

get varmt midt i solen, så vi søgte ned i

og det kan vi også trænge til efter den

gamle held og, hvad pokker, tabte vi spil

de små gader, hvor vi foretog de sidste

tur. Det kunne vi godt give dem ret i,

let, kunne vi jo sejle udenom.

indkøb. Nu havde vi travet rundt i et par

blomster og frugter, der for

timer og jeg gik og ledte efter et sted,

for selv om turen var kort, kun 3 sm var

Nå, vi kom igennem uden at der var

vi kommet frem, så var vi våde nok. Op

nogen, der antastede os. Skærgården her

hvor man kunne træde af. Det lykkedes

ad dagen klarede det lidt op, blæsten

er ejendommelig, kan man sige, for køn

ikke, så da vi til sidst havde ærinde i en

holdt sig, men det blev tørvejr, så vi kun

er den egentlig ikke. Den består næsten

selvbetjeningsforretning, gik jeg hen og

ne gå ud for at se på omgivelserne. Det

udelukkende af nøgne klipper. Kl. var ca.

spurgte efter et toilet, men ikke tale om,

var vel nok en lille køn by, hyggelig og

18, da vi løb ind i den, satte maskine på,

at den svensker kunne forstå mig, og til-

med små, gamle, lave fisketrhuse, det

og kl. 19,15 fortøjede vi lige udenfor git

sidst stak han mig en flødebolle. Jeg

eneste, der

teret om den svenske flådehavn. 35 sm.

vendte mig arrigt om og masede mig igen

manglede, var

lidt solskin

over den, men det var måske godt det
samme, for så var vi måske ikke kommet

havde vi tilbagelagt den dag.

nem køen ud af forretningen, derude lå

Straks efter at vi havde fortøjet og

skipper på græsplænen, flad af grin. Han

videre. Næste dag havde vi kuling fra

gjort klart skib, kunne vi i ro og mag

havde set hele optrinet og gættet sig til

NV, så nu fik vi en hel dag til at kigge

sætte os til aftensmaden og samtidig nyde

resultatet.

på omegnen. Der var glæde ombord, for

den dejlige udsigt, vi havde over mod

det holder vi alle af, at slentre rundt

skærene. Nu var det ikke mere nøgne

fremmede steder og sludre lidt med be

klipper at se på. Karlskrona er bygget på

boerne, det er interessant.

flere øer eller skær forbundne med broer.

den anden side

Den ø, vi lå ved, var en af de største,

brændstof, så nu var vi klar til næste
trip.

Der var blandt andre en gammel fisker,

Men vi nåede da ned til skibet, uden
at der skete noget uheld.
Om eftermiddagen sejlede vi skibet til
af øen

for

at

tanke

han var 83 år, men passede sit job, satte

men udenfor ligger en del mindre, der

sine garn om eftermiddagen og røgtede

også er bebyggede, mest dog med som

dem tidligt om morgenen, rask og rørig

merhuse, dem vi kunne se, var ikke større

der fandt vi nede ved havnepromenaden

var han.

end en almindelig stor villagrund, men

en herlig gammel fuldrigger, der var ble

Aftenturen gik tværs gennem byen og

Næste dag, det var torsdag, blev det

kønne var de, smukt holdt med naturlig

vet indrettet til restauration, skipper bød

sejlvejr igen. Afg. kl. 9, vind V, styrke

beplantning. Imellem dem gik sejlløbene

på aftenkaffe og vi gik ombord. Der var

6—8 skm., baromt. 770, fint vejr og støt

videre gennem skærgården, den vej, vi

fri adgang alle vegne. Det var meget in

vind, alle gardiner sat, logget fart godt 5

skulle videre frem, men foreløbig nød vi

teressant at se alle de små lukafer, for alt

knob, kurs 40° til Nogersund, hvortil vi

stilheden og den dejlige aften. Det var

ombord var som da skibet blev bygget.

ankom kl. 14,30, distancen 30 sm.

lige ved solnedgang at vi fik besøg af en

Men alt får en ende. Vi gik tilbage og

Nogersund er en stor havn, så der

svanemor med alle ællingerne. De kom

krøb til køjs. Tidligt op næste morgen. Vi

fandt vi hurtigt en plads, men næste mor

for at tigge mad, det fik de selvfølgelig

havde en lang tur for os. Gjorde klar til

gen var vi forbavsede ved at se, hvor

også. Det var pudsigt at se på, for hvis vi

sejlads. Fik morgenkaffe og afgik kl. 9.

mange fiskerskuder, der var kommet ind

kun gav ællingerne noget, blev svane

Gennem Østre Fårled og Møckløsund til

i løbet af natten. Nu var alt optaget.

mor gal i hovedet, strakte sin lange hals

Ytterøen, hvortil vi ankom kl. 10,55.

Turen gik videre næste dag. Efter baks-

ind over dækket og hvæsede af os. Det

Ytterøen er som navnet siger den yder

tørn og indtagning af fersk vand, startede

morede os og vi drillede hende en lille

ste ø i skærgården, og for ikke at spise

vi kl. 10,30, fin vind, stadig VSV, lidt op

smule på den måde, men så syntes vi, at

frokost mens vi sejlede, gik vi derind.

friskende hen på dagen, men sol og klar

det var synd for hende, og så fik hun

Det var noget pigerne bestemte, for, som

himmel. Kursen var stadig 40° til vi nå

også et godt foder.

de sagde, det er søndag og vi skal have

ede Tårnø, en lille ø ud for Karlsham,

Næste dag var vi ude for at se byen

en god frokost, vi vil ikke sidde derude

så blev den ændret til 90°, nu styrede vi

og for at gøre indkøb, for skuden skulle

og måske risikere, at vi skal sidde og hol

lige mod Karlskrona skærgård, det var

fyldes op med proviant igen. Vi vidste

de på snapsen, for at den ikke skal ryge

meget spændende, for når man ser på sit

ikke hvorlænge, det ville vare, inden vi

på dørken. (Nå, det var da ordentlig

søkort over skærgården, så vil man se, at

kom til byer, hvor det kunne lade sig

snak, det). Så vi søgte ind til en lille an

så godt som alle løb er forbudt område,

gøre, for nu gik turen gennem skærgår

løbsbro, meget forsigtigt, for selv om der

af militære grunde (Karlskrona er Sve

den og direkte til sydspidsen af Øland.

almindeligvis er op til 100 m vand i

riges flådehavn). Nogle kan man sejle i-

Karlskrona er en smuk by, der hæver

skærgården, så sker det jo af og til, at

gennem på visse tider, andre er helt for

sig højt over havet, stejle gader fører op

budt, og andre er kun forbudt for udlæn

til bydelens centrum, det middelalderlige

der rager en lille sten op.
Det var et dejligt sted at være, men vi
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skulle videre, vi lovede hinanden, at her

»Nu er der land i sigte«. Så lød der en

havde jeg ikke benzin nok til, jeg var nødt

skulle vi ind på tilbagerejsen.

rost inde fra kabyssen:

til at gå herind til mine kammerater, så

»Nå så

er vi

Kl. 13,30 afgik vi på sidste stræk, efter

altså nået til Rusland». Det var vi des

at have passeret de sidste skær for motor,

værre ikke, det kunne da ellers have været

Nu var vi alle samlede, og i sluttet trop

blev sejlet sat, vinden var S.S.V. 4-6 skm.

en spændende oplevelse. Næ, vi lå en

invaderede vi kroen med vor medbragte

barom. 771, vejret var lunt, men så diset,

smule syd for Degerham på Øland, som

mad. Der var heldigvis en enkelt øl og

at vi ikke kunne se 500 m frem. Kursen

var vort mål.

en dram til hver, det var skam en begiven

een af dem kunde slæbe mig hjem.

blev sat til 50 grader, vi sejlede time efter

Kl. 12,30 fortøjede vi havnen efter at

time, holdt skarp udkig efter andre skibe,

være blevet modtaget af en flok drenge,

den tid. Og da der til »kaffen«, d.v.s.

for nu sejlede vi tværs af farvandet, på

der efter at have stået ude på molen og

brændt byg, kom flere store flasker likør

det bredeste sted af

Kalmar Sund, og

det er et meget trafikeret farvand.

hed den gang, for det var mangelvare i

modtaget os, satte sig på deres cykler og

frem, som en af skipperne havde med, steg

fulgte os ind i havnen, hvor de hjalp os

stemningen yderligere.

Tågen holdt sig stadig, og pigerne be

med at fortøje, pludrende så hurtigt, at

Eftermiddagen gik alt for hurtigt, og i

gyndte at blive nervøse og sagde: »Når

vi ikke forstod et klap af, hvad de sagde,

skumringen var vi nede ved bådene igen.

vi endelig ser land, så bliver det enten

men de pegede på vort flag, og så meget

En af mine gæster sage: »Du skulle tage

Rusland eller Polen.« Men vi var stædige,

forstod vi da, at de spurgte os, hvad det

og starte først, de store både kan hurtigt

var sikker på kursen, og vidste, at i den

var for et land, vi kom fra, og hvor vi

indhente os, ellers kommer vi til at sejle

dis kunne vi ikke vente at se land, før

kom fra nu. Det lyder selvfølgelig mær

helt alene, for du kan jo ikke sejle så

end vi lå lige tæt ved, det skønnede vi

keligt, at svenske drenge ikke kender dan-

stærkt. Det gjorde vi så, det var nu ble

efter den loggede fart, at vi skulle være

mark, men ved nærmere eftertanke kan

vet helt mørkt, så vi kunne ikke se de an

ved 20-tiden. Det kom også til at, klok

man godt forstå det.

dre både, men regnede med, at de kom
(Fortsættes)

ken var ca. 19,45, da en af pigerne råbte:

nok snart. Vi kom til Sundby uden yder
ligere overraskelser, dem fik vi først, da

G A M L E M I N D E R — En illegal sejltur

vi lagde til i havnen, for vi var den eneste
båd, der var kommet.

Det var i sommeren 1945. Første som

ikke havde stoppet os. Det fik vi først en

Hvor pokker blev de andre af? Vi ven

mer efter besættelsen, Danmark var et frit

forklaring på senere. Det var så heldigt, at

tede i flere timer, men stadig ikke nogen,

land igen. Men vi var dog ikke så frie, at

der samme dag blev afholdt en kapsejlads

der var ikke en dråbe benzin tilbage, så

vi måtte sejle, og det gik vi og knurrede

i Svanemøllebugten mellem den engelske

vi kunne ikke gå ud efter dem. Vi stod

over, nu havde Tyskerne forbudt os at

marine og danske kapsejlere.

ude på nokken og spejdede og lyttede,
men hverken hørte eller så noget, det var

sejle i 5 år, nu kunde det være nok, nu

Da vi sejlede ud, havde vi om bord på

vilde vi ud på en sejltur, det var vi nogle

en af bådene en engelsk flyvemekaniker i

buldrende mørkt. Ingen fyr og intet lys

uniform. Han havde sat sig op på fordæk

over byen var tændt, det var i restriktio

»Brus«, »Kis«, »Peer«, »Pari« og

ket med sin harmonika, og der sad han

nernes tid, alt overflødigt lys var for

»Gubbe«. Vi havde inviteret så mange gæ

og spillede lystigt, da vi traf vagtskibet,

budt. Derfor stod vi og var nervøse for,

ster

og det havde set så officielt ud, at mari

at de ikke kunde finde ind. Men endelig

motorbådsfolk, der havde funder på. Der
var

med

blandt

motorbådssejlerne,

at

vi var vel et halvt hundrede stykker for

nerne troede, at vi hørte til og skulle ud

kom de, da var klokken også blevet 2.

delt i bådene, da vi en søndag morgen

til kapsejladsen.

Så fik vi hele referatet: De var lige kom

startede fra Sundby. Saltholm var målet.

De fire både nåede over til Holmen

met ud fra Saltholm, da gik den ene i

Benzinen havde vi hver for sig fået orga

uden yderligere oplevelser, men den femte

stå, så fik de ham på slæb, så gik den an

niseret på mange mystiske måder, men der

nemlig »Peer« fik motorstop lige udenfor.

den båd i stå, og det tog nogen tid at

var absolut ikke til længere sejlads. Jeg

Der lå han og rodede med sin maskine, og

finde den i mørket, men det lykkedes da

havde ialt 5 liter ombord, og de andre ikke

vi var lige ved at gå ud for at hente ham,

til sidst.

stort mere.

men det kneb jo for os alle med brænd

Da de havde sejlet et stykke tid, op
dagede de, at de under den halløj, var

I fin kølvandsorden stod vi ud af hav

stof, og da vi nu så marinefartøjet komme

nen, medens vi alle skævede over til Prø-

ned mod ham, skulle vi da slet ikke ud

kommet ud af kurs og befandt sig mel

vestenshavnen, for der havde den danske

efter ham. Marinefartøjet lagde sig på si

lem Kastrup og Dragør, ind på kurs igen

marine et vagtfartøj stationeret, og vores

den af ham, og vi stod og tænkte: »Så nu

og hjemover, så gik den tredie båd istå,

samvittighed var ikke helt ren. Et øjeblik

bliver han knaldet«.

så nu var der kun een båd tilbage til at

efter kom han også farende over til hele

Omsider fik han sin motor igang og

slæbe de andre tre, og de bad til, at han

flotillen, gik ned langs med den, men sag

kom ind. Vi stod som en flok skoledrenge

nu havde benzin nok. At de var lykkelige,

de ikke noget, vi fortsatte, men han stod

og spurgte: »Hvad sagde han? Blev DU

da de endelig kom ind, er ganske over

ind mod Sundby og antastede der en mo

knaldet?«

flødigt at bemærke.

torbad, der lige var gået ud for at prøve

han vilde have, at jeg skulle sejle tilbage

sin motor. Vi kunne ikke fatte, hvorfor han

til Sundby, men jeg fortalte ham, at det

Nej, det blev jeg ikke, men

Sådan gik den første sejltur efter kri
gen.

»Gubbefar«
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Salg af

CERTINA
PRÆCI SIONS-URET
Den rigtige tid til den rigtige pris

Albin marine motorer
Montering, reparation og
drejerarbejde udføres.
Alt svejsearbejde

Køb det hos

udføres, også rustfri

»KLOKKEMAGEREN«
Amagerbrogade 101 - Amager 27 19 u

ALT I URE OG OPTIK

Cigarforretningen
I. Jensen
Ø R E S U N D S V E J 114
(hjørnet af Milanovej) A M 4 3 A H

Nærmeste forretning ved havnen!

PREBEN RASMUSSEN

Har alt i

LUGANOVEJ 4
SUNDBY 44 36

TOBAK, CIGARER,
CIGARETTER A ØL

AMAGERFÆLLEDVEJ 17 . AMG 5790
KØLESKABE . GASVARMERE . GASRADIATORER

SU UK EN SLAG ER AUT. OAS ~ VANO & SANITETSMEftrCft

KAPs SPORT
Amagerbrogade 142
Telf. 5816 38
Saltværksvej 179 - Tlf. 51 16 38
STORT UDVALG I
Sejlsporststøj - Dunlopsejlsportssko
Sejlsportsstøvler - Elvstrømveste
m. m. m.
løvrigt alt i Sport - Jagt • Fiskeri
Camping - Hundeartikler - Rideudstyr
Rekvirer vore Jagt - Fiskeri og
Campingkataloger

KONTO OPRETTES

VILLA- OG GRUNDSALG PÅ AMAGER
OMPRIORITERING
KØB OG SALG AF GODE PANTEBREVE

vS/TKn-

ROBERT MØLLER & SØN
Statsexam. ejendomsmæglere
AMAGERBROGADE 184

Drik appelsiner

Telefoner:
* 55 70 20
55 62 20 1
,
55 48 20) e f t e r k o n t o r t K i

Kontortid 9-17
lørdag
9-12
samt efter aftale

A

NYD
Kan købes i klubhuset!
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Vi mødes alle til den ordinære halvårlige

f

1S

GENERALFORSAMLING

2

0

1

°

mandag den 26. oktober kl. 19.30 præcis, i klubhuset.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Protokol og beretning.
3. Lovændringsforslag.
4. Andre forslag.

\

°°

°

Følgende er på valg:
Formanden Sv. Larsen,
Kapsejladschefen Ole Juul
(modtager ikke genvalg)

Juniorlederen Viggo Keller
2 repræsentanter Sigfred Christensen og
Harald Henriksen
2 Supplanter

5. Valg.
6. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandles på general=
forsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest mandag den 12. oktober kl. 19,30.
Bestyrelsen
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SUNDBY SEJL-FORENING
Amager Strandvej, S — SU 35016
AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION
Formand: Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S
Næstformand: Harald Henriksen, Kaprifolievej 12
Sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2
Kasserer: Anni Lindqvist, Moselgade 28
Havneudvalg: Tom Larsen, Ålandsgade 29

AS 1169
58 13 75
SU 7473
AS 4852
AM 7363
58 13 75

og Harald Henriksen, Kaprifolievej 12
Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg:

Sigfred Christensen, Ungarnsgade 33
og Vagn Preisler, Lillegrund 10 A
Juniorleder: Viggo Keller, Ved Klosteret 5
Skolechef : Arndt Adrian, Holmbladsgade 55, S
Kapsejladschef: Ole Juul, Bremensgade 50
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2

AM 9247 y
SU 9844
RY 1966
AM 92 56
AM 83 84 u
AM 71 18 y
SU 35 80

Bestyrelsesværelse
Pladsmand: Jørgen
Munk, Ulrik Birchs Allé 2
J

<f
\

Privat 55 9180

K a§§erer

*

formanden og*
havneudvalget
træffes
hver fredag:
kl. 19-SOJO
I klubhuset

tf«. Su 35 80
Husk postgiroen 56516
Ved indbetaling opgiv medlems-nr.

)_
Q
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Salg af både skal meddeles havneudvalget, hvis du ikke vil resi«
kere at miste din plads i havnen.
Havneudvalget.

Hvorfor gå over Amager Strandvej ?
Shoppen
Telf. As. 28?

Fører alt i:

Malervarer og
lakker.

fal^l.

l*

*
Alt i bådeudstyr og
tovværk.

•"

'
xi

iii^Bil^Wlilllllllliilll!il

Til dagens billigste
priser.

Forhandler af GIBB bådeudstyr og Samcolastik.
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Nye medlemmer

Per Olsen
Rosenvængets alle 6, 0.

som søger optagelse

i Simd&y, Se^jO^jening,

Prtjl.
Hans Frederik Andersen
Stationsvej 69, Ballerup.
u/Bd.
Jørgen Kruse

Aktive:

Vesterbrogade 67, V.

Charles M. Schou

Ktt. »Bullerfey«

Thyregodsvej 12 V, 1 b.
Pram

(Tia.'Bjz&ttfA&i&wi

Jan Jordan

Juniorer
Allan Hernvig
Langebrogade 17, K.

Hellasvej 31, S.
Krgjl.

Bestyrelsesmøde d. 7. septbr.
Formanden åbnede modet med at byde
vort

nye

havneudvalgsmedlem

»Tom«

velkommen til arbejdet. — Formanden

Trianglen 7 B.
Jolle
Kirkebroen 7, Hvd.

efterretning. — Juniorafdelingen har mod

Mtb. »Aghla«

taget 50 kr fra Knud Engel, pengene skal
niører har besigtiget Søndre-østre mole
for en eventuel reparation. — Der vil fra
kommunen blive stillet et beløb til rådig
hed for reparation af renden. -— Der vil
blive indrettet snedkerværksted i det gam

Carl C. A. Madsen
V. A. Borgensvej 4, SV.
Mtb. »Conny«
Vilhelm Larsen

— Ivan Lindqvist har anmodet om tilla

Strickersvej S.

enedes om, at følgende arbejder skulle

Pijll. »Spar Es«

kanalen — 3. Udgravning af havnen —

Krgl. »Heida«

dage i ugen kl. 18. — Kapsejladssæsonen

tober samler juniorafdelingen sine venner
med forevisning af lysbilleder fra turen.
Ref.

Harry Jacobsen
Englandsvej 201 A, S.
u/Bd.
Erhardt N. Johansen

Knarreborgvej 6, Kst.
u/Bd.
Jørgen Nielsen

Fra 15. oktober til 1. april lukkes

Grækenlandsvej 14, S.

klubhuset

u/Bd.

onsdag kl. 18.

ber, kl. 19,00 i S.S.F. klubhus. Af
undervisningsmateriale skal følgende

Holger Sørensen

og

Navigation begynder onsdag den 7. okto

materiale

u/Bd.

tirsdag

oktober, kl.19,00 i S.S.F. klubhus, kniv
og merlespiger medbringes.

u/Bd.
Lille Kongensgade 43, K.

mandag,

Vinterundervisning
Tovværkskursus begynder tirsdag d. 6.

Strandgade 44 D, K.
Kurt T. Larsen

klubhuset

bestyrelsen senest 14

Lis Christensen
Kastrupvej 158 C, S.

fra sommerturen til et fælles kaffebord,

tilstilles

Bradskovvej 1, Vnl.

u/Bd.

både den 27. september. —- Den 17. ok

skriftligt

dage efter offentliggørelsen.

Per Bauer

vinter vil klubhuset lukke de 3 første
slutter med et pålidelighedsløb for motor

udkomne nummer af SSF. Protest skal

Jens Børgesen

på søndre plads, imødekommes. — Man

4. Asfaltering. — I lighed med sidste

Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems an
søgning om optagelse aftrykkes i først

Spg. »Emma II«
Granvej 7, Dragør.

Søndre slæbested — 2. Cementkajen i

Englandsvej 201 A, S.

Egon H. Hansen
Mtb. »Falken«

udføres i løbet af det kommende år: 1.

Aase M. Vernberg Jacobsen

Delosvej 9, S.

le klubhus til medlemmernes afbenyttelse.
delse til at trække ledninger langs skurene

Marengovej 11, S.
Passive

Robert H. Poulsen

oplæste diverse skrivelser, der toges til

bruges til præmier. — Kommunens inge

Flemming Kjær

Johannes V. R. Sørensen

Ib Rasch Petersen
Maltagade 1, S.
u/Bd.

anvendes:

»Gulhammer«

lærebog i navigation for kyst- og sæt
teskipper. Internationale søvejsregler.
Transportør og lineal. Regnehefte. Pri
sen er 20.- kr. for hvert kursus.
Kystskippereksamen. Medlemmer, som øn
sker at tage denne eksamen, bedes
henvende sig til skolechefen, hvor alle
oplysninger gives.
Skolechefen.
Tilmelding til disse kurser finder
sted hver fredag aften i kontortiden
kl. 19,00 — 20,30 eller på tegnings
listen, som er ophængt i klubhuset.
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FRA SVAGFØRETUREN
Der var et par stykker, som jeg måtte
overtale til at tage med, de troede, de
skulle ned og sidde på en græsmark, så
de blev da klogere, da de kom med der
ned.
Der var endda nogen, som havde kendt
havnen for flere år tilbage, de blev også
forbavsede over den forandring, der var
sket.
Det er svært at remse navne op, for
alle gør deres bedste med glæde, men vi
22. august

ved, at det er festudvalget, der står for

blev i år den helt store succes. Vi startede

Svagføreturen lørdag den

tilrettelæggelsen, og når det går godt, fal

med de ca. 20 både i strålende solskin og

der det tilbage på foreningen med for

svag vind, en dejlig tur gennem Køben

manden i spidsen, så I har al grund til

havns havn.

Fra Nørre Hospital
Til

formanden

for Sundby Sejl-For

ening, Amager Strandvej, S.,

at være stolte, og jeg håber stadig, at den

For den store glæde og rige oplevelse,

trakteret

dag kommer igen hvert år, og jeg vil ger

som en del af foreningens medlemmer

med kaffebord, som bestyrelsens damer

ne have lov til at deltage i det arbejde,

beredte nogle af vore yngre beboere i

havde dækket, og senere øl — pølser, is

så længe jeg kan, der er dem, som lever

lørdags, beder jeg Dem

med mere, som restaurantens leverandø

på denne dag et helt år.

tutionens hjerteligste tak.

Ved hjemkomsten

blev der

rer som sædvanligt generøst havde skæn
ket.

Det er som før sagt svært at opremse

Det betyder uhyre meget for vore be

jeg sender gennem

boere at mærke den interesse og hjælp

disse linier en personlig tak til familien

somhed, som i så rigt mål vistes dem fra

og fremhæve, men

Vi havde i år sørget for forskellig op

modtage insti

træden, der gjorde stor lykke, så stemnin

Niels Kjær, for det var den båd, jeg hav

Deres medlemmers side, ligesom det er

gen var stor, da festen skulle slutte ved

de fornøjelsen at være med i.

os en stor hjælp i vort arbejde med vore

8-tiden, ingen havde lyst at tage hjem.

Anna.

handicappede.
Med venlig hilsen

Fra festudvalgets side vil vi her benytte

H. Hansson, fm.

lejligheden til at takke alle, der har med
virket til at gøre svagføreturen til en dej
lig dag, og en tradition som de svagføre
glæder sig til fra år til år.
Festudvalget.

AfriggergiIde
Tak!

Vi fejrer sæsonens afslutning
med et

Så oprandt atter den årlige store dag
i Sundby Sejlforening.

ÅLEGILDE

Svagføreturen, som vi alle ser hen til
med stor forventning, den store dag, som
vi ikke kan sige tak nok for, men det er
et arbejde, som bærer lønnen i sig selv,
det er et stort arbejde, som her bliver til

Der vil blive afholdt andespil

rettelagt, så vel som alle andre arrange

lørdag den 31. oktober i klubhuset.

menter, der klapper til alles tilfredshed,

Nærmere i næste nummer af bladet.

om det så var solen, så indfandt den sig
også til tiden.
Jeg ville ønske, I kunne høre alle de
lovprisninger, der bliver sagt.
Mange her fra Amager anede ikke en
gang, at der fandtes en så smuk havn og
så rart et klubhus med betjening.

hvortil hører øl og snaps til
en pris af 12 kr. 50 øre pr.
kuvert.
Billetter kan indtil den 30.
september købes hos restauratricen.
Bagefter er der dans, hvor
til ALLE selvfølgelig er vel
komne.
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Sommerens sejladser
S.S.F.'s jollesejlere har igen i år repræ
senteret klubben ved sejladser herhjemme

4. start
1. løb: Skjold 1. præmie
2. løb: Gerty 1. præmie
5. start

og i udlandet.
Først på sommeren var der Kieler uge,
hvor vore 2 finn-joller deltog dog uden

Spidsgattere med motor
1. løb: Dobra 1. præmie
Cimba 2. præmie

særlig godt resultat.
Senere deltog 5 af vore piratjoller i
Østersø-ugen ved Warnemiinde, hvor Hen

JUNIORER

2. løb: Dot 1. og vandrepræmie
6. start

ning Lorentzen med »Amadæus« sejlede

Piratjoller

Husk den 17. oktober da samles vi med

sig til en strålende førsteplads, medens

Pinochio 1. og vandrepræmie

vore venner fra sommerturen til en aften i

Tommy Nymann i »Bongo« fik en 5.

klubhuset med fælles kaffebord og fore

Barik 2. præmie
7. start

plads.

1. løb: O.K. joller

visning af lysbilleder fra turen, der vil

Den 8. og 9. august var 4 piratjoller og

blive præmier for det bedste billede og

1 finn-jolle til Baltiska Spelen i Limhamm,

Spar III 1. præmie

evt. for den bedste beretning om turen.

hvor Henning blev nr. 3 iblandt piraterne.

2. løb: juniorbåde

Juniorlederen.

Søndag den 16. august deltog 9 pirat

Angående § 5, stk. 3.

J 298 Majami 1. præmie

joller i Amagerklubbernes fælleskapsejlads

J

i Dragør, hvor »Tally Ho«, sejlet af Leif

Lørdag den 5. september blev der sejlet

91 Peder 2. præmie

Guldbech, blev placeret som nr. 3 og

Dame og Old Boys' sejlads. For damernes

»Amadæus«, sejlet af Henning Lorentzen

vedkommende var der 10 tilmeldte, og 5

Den opmærksomme læser af mit indlæg

blev nr. 8 af ialt 41 deltagende piratjoller.

Folkebåde var stillet til rådighed. Bådene

i majnummeret angående ovennævnte em

I OK-jolle klassen blec Niels Peter den

blev fordelt ved lodtrækning, og man sejle

ne vil have bemærket, at bestyrelsen i

bedste sundbyer med en flot 2. plads.

brev til mig af 27. maj 1963 meddelte, at
mit krav på kontingentnedsættelse vil bli
ve forelagt forstkommende generalforsam
ling,

d. v. s.

efterårsgeneralforsamlingen

1963.
Denne generalforsamling gav ikke be
styrelsen medhold, hvilket normalt ville

sejltiden var afgørende, men da vinden

G/mnastik

var forskellig i de

den dame med flest minutter i behold

på Østrigesgades skole. Første gang bliver

overfor nummer to vinde sejladsen og po

onsdag den 7. oktober kl. 19,30 i aulaen.

kalen. Vinder blev Lis Olsen (Vi-Vi) med

Tilmelding kan ske på listen i jolle
skuret. Kontingent pr. mdr. kr. 3.—.
Jolleudvalget.

for generalforsamlingens afgørelse eller

desavouerede

generalforsamlingen

og

i

neralforsamlingens forkastelse af bestyrel
sens forslag, men ikke desto mindre fast
holder sit afslag.
Værd at erindre sig, når vi nu i oktober
skal vælge formand og bestyrelsesmed
lemmer.
Til Sv. Aa. Larsens bemærkning til mit
ovenfor nævnte indlæg, at der fra besty
relsens side ikke vil blive skrevet eller
foretaget mere i denne sag, skal jeg blot
bemærke, at det er noget Sv. Aa. Larsen
ikke er ene om at bestemme.
G. Østergaard.

Nr. 2 Anna Lorentzen.
2. sejlads Bodil Beeken første præmie.
Resten af damerne fik hver en trøste

Men vi oplevede, hvad i hvert fald jeg

skrivelse til mig af 20.12.63 erkender ge

første- og pokalpræmien.

Heidi Andersen anden præmie.

trådte tilbage.

har været medlem af S.S.F., at bestyrelsen

to sejladser, lod man

Der vil igen i år blive afholdt gymnastik

medføre, at bestyrelsen enten bøjede sig

ikke tidligere har oplevet i de 28 år, jeg

de to damer i hver båd samt ejeren. Der
efter sejlede damerne en sejlads hver, hvor

præmie.

Kapsejladssæsonen forbi

Der var 5 deltagere i Old Boys' sej
ladsen, hver deltager fik tildelt en junior

Kapsejladsen søndag den 6. september

båd ved lodtrækning. Første sejlads nr.

satte punktum for sommerens sejladser

1 Svend Larsen i J 298, nr. 2 Viggo Keller

med 40 både i start.

i J 92, nr. 3 Robert Frisch J 91, nr. 4

Der blev sejlet ialt 3 sejladser, og vin

Harald Hansen J 142, nr. 5 Jørgen Munk

den svingede mellem 3 og 8 sekund

i J 117. Efter første sejlads blev der igen

meter. Starterne var ganske pæne, og i

trukket lod om bådene, og alle »Old

flere starter havde enkelte både skudstart.

Boys« var ombord i dommerbåden, hvor

I de forskellige klasser var følgende
præmietagere:
1. start
1. løb: Fri II 1. og vandrepræmie
2. løb: Vi-Vi 1. præmie
2. start
Folkebåde: Gigi 1. og vandrepræmie

3. start
1. løb: Vest 1. præmie
2. løb: Lita 1. præmie

skipperen Aksel Petersen bød på en lille
forfriskning. Anden sejlads blev startet,
men måtte aflyses på grund af vindstille,
vinder blev således:
Svend Larsen første præmie og vandre
pokal, nr. 2 Viggo Keller anden præmie.
Indtegningslister til pålidelighedsløb for
motorbåde vil blive ophængt på tavlen
ved kontoret.
Kapsejladschefen.
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Baskamøller var der kommet en bager
vogn ned til havnen. Der havde »Gubbe

/ SOMMER
SOL OG BLÆST

mor« fået øje på en lækker lagkage, som
hun glædestrålende kom hen i båden med,
men vi havde på det tidspunkt ikke fået
vekslet til svensk mønt, så da bageren ikke
vilde modtage danske penge, måtte vi jo
sige nej til den. Men nu skulle »Gubbe
mor«

En feriesejlads til Øland

altså

have sin

lagkage.

Nu var regnen begyndt at strømme ned,
og vi blev enige om, at med det vejr kom
vi nok ikke længere nordpå, nu havde vi

(Fortsat)

været mere end en uge om at komme her
til, og vi kunne risikere at ligge indeblæst

Detvar her på slottet, hun underskrev pa
pirerne på Kalmar-Unionen, der samlede
hele norden under hendes herredømme. Vi
kom op på bastionen, hvor man har den
herligste

udsigt over

Kalmar Sund til

færgestaden ovre på Øland, over Kalmar
by og ind over den gamle bydel, der er
For det første er Degerham en lille by

meget velholdt, og ud over den nye del,

på det sydlige Øland, ja, en by er det

der samler sig omkring

knap nok, det er en cementfabrik med en

skerne har her haft en god evne til at

havn og en klump arbejderboliger uden

bygge nyt uden at skæmme de gamle byg

om, og da danske skibe ikke henter ce

ninger, en evne, som vi desværre har sav

ment på Øland, har de aldrig haft lej

net her i København i mange tilfælde.

lighed til at se et dansk flag i havnen.

Hele eftermiddagen var nu gået, og vi

Så det var altså en begivenhed for dem.

havnen. Sven

måtte ned til skibet igen.

De fik hver en håndfuld bolcher som tak
for hjælpen, og så stak de af igen. Vi

vi

gik vor sædvanlige aftentur, og så gik

skulle komme til at fejre sin fødselsdag

vi til køjs. Næste dag, efter at vi havde

på Øland, og da det var i morgen det op

lovet

»Gubbemor«,

at

hun

hentet vand og set lidt på byen, dampede

randt, besluttede vi at sejle over til fær

vi af igen, kl. var da 10. Kurs nordpå efter

gestaden samme aften. Barom. var nu fal

landkending.

det til 759, så vi var klar over, at vejret

Det var fint, klart solskin, barom. 763,

ikke holdt. Kl. 20,30 afgik vi fra Kalmar,

men faldende, og næsten ingen vind. Ef

og 21,15 løb vi ind havnen i færgestaden.

ter at vi ud for Smedby havde taget grun

»Gubbemor« holdt på, at det kunne blive

den, gik vi ud i farvandet og satte kurs

dårligt vejr i morgen på hendes fødsels

ret nord, men ud for Mørbylange: vind

dag, og vi var lige ved at tro på det næste

stille, frokost om bord og maskinen sat til,

morgen, da vi vågnede op til en strålende

for nu trak en tordenbyge op nordfra,

sol, signalflagende kom op til ære for fød

men vi var heldige og nåede at fortøje i

selsdagsbarnet, og fest og glæde var der

Kalmar, inden den var over os, da var kl.

ombord, barometeret faldt stadig, men det

blevet 14,15. Efter bygen klarede det op,

blev ikke omtalt. Vi gik en lang skovtur

og vi trak i landgangstøjet, nu skulle vi

for at samle appetit til frokosten. Da vi

op og se på Kalmar Slot, ligger så smukt

kom tilbage, var det begyndt at blæse op,

ud til Kalmar Sund, omgivet af grønne

og en række af flagene var blæst ned. Ef

bastioner og voldgrave, med den gamle,

ter at vi havde bjærget dem og taget dem

velbevarede vindebro, der er så godt re

ned, fik vi frokosten overstået, og nu kom

staureret, at der skal kendere til for at se

overraskelsen: kokken havde i al hemme

forskel på det gamle og det nye tømmer

lighed lavet en stor lagkage, den vakte

i den.

jubel.

Selve slottet er så gammelt, at det stam
mer fra

før

Dronning

Margrethes tid.

af Øland, besluttede vi, at vi næste dag
vilde tage toget til Borgholm, der ligger
ca. 30 km nordligere end Færgestaden.
Øland er en lang, smal o, kun 15 km
bred på det bredeste sted, men 150 km
lang.
Målet for turen var »Den blå jomfru«,
en lille klippeø, der ligger på nordspidsen
af Øland, en meget interessant ø, med
underjordiske klippehuler, man kan sejle
ind i, men det måtte vi afskrive. Men til
gengæld fik vi så turen med toget eller
skinnebus, må man kalde den. Vi gik med
det samme op for at se afgangstid for næ

Men da aftenen var lun og stille, og da
havde

i flere dage. Da vi gerne ville se mere

Kokken havde fået medlidenhed med
»Gubbemor«. For da vi lå indeblæst i

ste dag, og det passede os for at tage et
tog, der afgik ved 9-tiden. Resten af dagen
opholdt vi os i båden, der var lunt og
tørt, og vi fik tiden til at gå med at be
tragte livet i havnen. Øland er Sveriges
ferieland, færgerne går i pendulfart fra
Kalmar til Færgestaden, fyldt med biler
og passagerer. Færgen kommer flot sej
lende ind med flaget vajende agter, men
når den sejler ud igen, er det helt galt,
for nu vajer flaget i stævnen, og det må
det ikke.
Derfor ser man det pudsige, at på hver
færge har man en mand stående ved fla
get, og straks når færgen starter, ned med
flaget og i galop langs dækket op med
flaget agter, alt det skal den stakkels mand
nå, inden færgen er ude af havnen, for
man

kan ikke sejle

ureglementeret ud

af havnen.
(Fortsættes)
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Salg af

CERTINA
PRÆCISIONS-URET

Albin marine motorer
Montering, reparation og

Den rigtige tid til den rigtige pris

drejerarbejde udføres.

Køb det hos

Alt svejsearbejde
udføres, også rustfri

»KLOKKEMAGEREN«
Amagerbrogade 101 - Amager 2719u

ALT I URE OG OPTIK

Cigarforretningen
I. Jensen
ØRESUNDSVEJ 114
(hjørnet af Milanovej) A M 4«'l 4 1 ?

Nærmeste forretning ved havnen!

PREBEN RASMUSSEN

Har alt i

LUGANOVEJ 4
SUNDBY 44 36

TOBAK, CIGARER,
CIGARETTER A ØL

AMAGERFÆLLEDVEJ 17 . AMG 5790
KØLESKABE . GASVARMERE . GASRADIATORER

KAI's SPORT
Amagerbrogade 142
Telf. 5816 38
Saltværksvej 179 - Tlf. 51 16 38
STORT UDVALG I
Sejlsporststøj - Dunlopsejlsportssko
Sejlsportsstøvler - Elvstrømveste
m. m. m.
løvrigt alt i Sport - Jagt - Fiskeri
Camping - Hundeartikler - Rideudstyr
Rekvirer vore Jagt - Fiskeri og
Campingkataloger

KONTO OPRETTES

VILLA- OG GRUNDSALG PÅ AMAGER
OMPRIORITERING
KØB OG SALG AF GODE PANTEBREVE

fclfflbS!

ROBERT MØLLER & SØN
Statsexam. ejendomsmæglere
AMAGERBROGADE 184

Drik appelsiner

Telefoner:
* 55 70 20
55 62 20}
55 48 20 J

er 'contor"d

Kontortid 9-17
lørdag
9-12
samt efter aftale

NYD

A

daisy

Kan købes i klubhuset!
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BACHER

SEJLSPORTSGLÆDER I
SEJLSPORTSKLÆDER FRA
Gult sejlsportstøj
Standard kvalitet
30.00
Bukser
Jakke m. hætte.... 44,OO

=

r
1

•

M
m

JmcJc
BUSSERONNER
OVERTRÆKSBUKSER
JAKKER,FRAKKER

Gul standard
Busseronne
Den rigtige facon. . 32, OO

'

m
1

OR I G. FÆRØTRØJER

ÉivSthØMS

FLØJLS BENKLÆDER
SATIN

33. SO
38, SO

GU MMISTØVLER

51.00

Størr. 1

1

Ternede bomulds
Skjorter

m

Mange mønstre .... 1 1.50

•

ET SÆRTILBUD
Sorte olie regnfrakker
Kun små størr.
Normalpris 62,50 nu 19,85

BENKLÆDER

B U S S E R O N N E R

Engelske (Gensere)
Sømandssweaters

1

ENGELSKE GENSERE

FLYDEVESTE

Dunlop blå
Sejlsportssko
Til damer
„ herrer

m

*

HOLMENS BUKSER

K Ø J E T Æ P P E R

Største
Specialforretning i

VATTÆPPER

ARBEJDSTØJ

S O V E P O S E R

Alt i HGKRELMGEltl samt KONFEKTION

J. P. IIAC HER . TORVEGADE 23 . AllCi 4503 . 8635

INDRAMNING

Køb og salg

i moderne rammer

af lystfartøjer

Spejle i stort udvalg

FREYTAG SEJL

FORSIKRING AF LYSTFARTØJER

GLARMESTER JES SCHULTZ
Vermlandsgade 82 — Amager 7099

SKOVSHOVED HA VIV

J Ø R G E N

D A N R I S

Balsamvej 8

Telf. 50 86 36

Kådmotorei'
Nye og brugte, alle fabrikater og H-K.
Nye og brugte propeller
samt aksler sælges.
OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25
TELEFON 50 87 68

ti I den BILLIGSTE pris!

ABSALON - SKAN DI NAVI A
homjodAvfrdmAsb FORSI KRI NGå aMxeÅ^LoJl^hj
GRØN & WITZKE

A/s

Afleveret til postvæsenet den 2L951964

Næste nummer af bladet

TRY:
KARL POVLSEN

BOGTRYK

s v an e m o s e ga ar ds v e j
t e l e f o n

udkommer i oktbr. - Stof til bla

3 5 6 7 8 8

4

det skal være redaktøren i hænde
senest 1. oktober.

Udg. Sundby Sejl Forening
Ansvarshavende redaktør:
M. Andreasen,
Nyrnberggade 50, Am 8384u
Ekspedition: E. Lorentzen.
Albaniensgade 2, Am 71 18 y
Tryk: Karl Povlsen,
Svanemosegaardsvej 4 - V
Telf. 35 67 88

NUMMER I O

OKTOBER I !M» t

23. ÅRGANG

STORT
ANDESPIL
afholdes

lørdag den 31. oktober kl. 19
i klubhuset
Der bortspilles 10 store fede ænder - 10 lækre kyllinger
plus eventuelle trøstpræmier

Endvidere bortspilles ved ekstraspil:
1 stor fed gås plus 2 flasker rødvin
1 stor fed and
2 kyllinger plus eventuelle trøstpræmier

Der bliver lejlighed til en DANS efter andespillet
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SUNDBY SEJL-FORENING
Amager Strandvej, S — SU 35016
^

AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION
Formand: Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S
Næstformand: Harald Henriksen, Kaprifolievej 12
Sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2
Kasserer: Anni Lindqvist, Moselgade 28
Havneudvalg: Tom Larsen, Ålandsgade 29

AS 1169
58 13 75
SU 7473
AS 4852
AM 7363
58 13 75

og Harald Henriksen, Kaprifolievej 12
Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg:

Sigfred Christensen, Ungarnsgade 33
og Vagn Preisler, Lillegrund 10 A
Juniorleder: Viggo Keller, Ved Klosteret 5
Skolechef : Arndt Adrian, Holmbladsgade 55, S
Kapsejladschef: Ole Juul, Bremensgade 50
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2
Bestyrelsesværelse
Pladsmand: Jørgen Munk, Ulrik Birchs Allé 2
5 °0

K a§§erer

*

formanden og*
havneudvalget
træffes

AM 9247 y
SU 9844
RY 1966
AM 92 56

liver fredag:
kl. I9-S0.30
I klubhuset

AM 83 84 u
AM 71 18 y
SU 35 80

tlf. Su 35 80

|"^HvalT559^80^^

Husk postgiroen 56516
Ved indbetaling opgiv medlems-nr.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo0

Salg af både skal meddeles havneudvalget, hvis du ikke vil resi*
kere at miste din plads i havnen.
Havneudvalget.

Hvorfor gå over Amager Strandvej ?
Shoppen
Telf. As. 287
Fører alt i

Malervarer og
lakker.
Alt i bådeudstyr og
tovværk.

*
Til dagens billigste
priser.

Forhandler af GIBB kådeudstyr og Samcolastik.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllm
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Vi mødes alle til den ordinære halvårlige

!

GENERALFORSAMLING

!

%

mandag deri 26. oktober kl. 19.30 præcis, i klubhuset.

§

o
o

°
®

Følgende er på valg:

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

i

Formanden Sv. Larsen,
Kapsejladschefen Ole Juul

Valg af dirigent.
Protokol og beretning.
Lovændringsforslag.
Andre forslag.
Valg.
Eventuelt.

(modtager ikke genvalg)

Juniorlederen Viggo Keller
2 repræsentanter Sigfred Christensen og
Harald Henriksen
2 Suppleanter
Bestyrelsen

O

g
o

g

Kassereren åbner for indbetaling kl. 18

S

o
o
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Det oplystes, at plastikrør til vandled

Protokollen

ningerne er på vej.

BESTYRELSESMØDE DEN 6.4. 1964

medlemmerne, at også de skulle overholde

DAGSORDEN:
1. Konstituering.
3. Havn og plads.
2. Protokol.
4. Klubhus og fester.
5. Kapsejlads.
6. Sejlerskolen.
7. Juniorafdelingen.
8. Eventuelt.
Mødt var ikke Viggo Keller og Henning
Jensen som begge havde meldt forfald.

Formanden henstillede til bestyrelses
Det oplystes, at den påtænkte rund

love og reglementer.

bordskonference i D.S. er aflyst.
Formanden havde talt med Frank fra
Dansk

vejvedligeholdelse, og

man

var

Punkt 2, protokol, udgik.
Punkt 3. Havn og plads.

enige om, hvordan det påtænkte arbejde
på pladsen skulle udføres.

Bestyrelsen så på tegningen til en ny
svingkran til optagning af motorer, man

Jollesejlerne havde indsendt andragen
de om cement til fliser ved det nye jolle

enedes om at lade arbejdet udføre i hen
hold til tegningen.

hus, dette bevilgedes.
Desuden

havde

Harald Henriksen omtalte

jollesejlerne indsendt

byggetilla

delse til opførelse af skabe ved det vestli

forslag til et ordensreglement for jolle

ge hegn. H.H. foreslog, at S.S.F. skulle

huset, som diskuteredes, ligeledes en ord

indhente tilbud hos et tømrerfirma, og at

ning med nøgler samt tiden for lukning af

foreningen derefter lader skabene udføre

Formanden bød de nye bestyrelsesmed

jollehuset, man enedes om ved mørkets

og videresælge

lemmer velkommen til arbejdet og udtalte

frembrud må der lukkes, med hensyn til

spørgsmålet stilledes i bero til næste møde,

ønsket om et godt samarbejde til gavn for

spørgsmålet om nøgler, må man prøve sig

når tilbudet er indhentet, og man til den

vor forening.

frem til et effektivt system.

tid bedre kan overse den økonomiske stil

Derefter gik man over til konstituerin

Angående et forslag om et arrangement

gen, og formanden foreslog til næstfor

med østtyske jollesejlere, udtalte forman

mand Sigfred Christensen eller Harald

den, at det må meget nøje overvejes, man

Henriksen. Sigfred afslog at modtage hver

besluttede derefter, at formanden, kapsej

vet, og Harald Henriksen blev derefter

ladschefen og festudvalget rådfører sig

næstformand.

med jolleudvalget om de økonomiske om

Formanden oplyste at stadsarkitekten

stændigheder ved et sådant arrangement.

havde været i havnen og set på jollehuset

Et andragende fra jolleudvalget om til

og gav løfte om, at byggetilladelse ville

ladelse til teltslagning på jollepladsen i

fremkomme een af de nærmeste dage.

pinsen afsloges, tilladelse vil kun kunne

Der blev oplæst diverse skrivelser fra
jordkontoret og fra brandvæsnet, som to
ges til efterretning, og oplyste at tilladelse
til oliefyr i klubhuset nu var opnået.
Endvidere oplæstes diverse takkekort.

gives i forbindelse med et

jollestævne

med fremmede jollesejlere.
Der vil blive rykket for arbejdet med
opgravningen i havnen. Endvidere rykkes
der for den mekaniske motorkran.

disse

til

medlemmerne,

ling.
Punkt 4. Klubhus og fester.
Standerhejsning lørdag den 9. maj, kl.

16,00.
Pinsen vil, på grund af dennes tidlige
indtræden i år, blive festligholdt i havnen,
dels ved en komsammen i klubhuset og
dels ved en fodboldkamp mellem Old boys
og

jollesejlere,

festudvalget

udarbejder

nærmere program.
Punkt 5. Kapsejlads.
Ole Juul omtalte aftensejladserne og
søndagssejladserne.
Man enedes om at kontakte Kastrup-
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og Dragør sejlklubberne for evt. samarbej

Amager Bridgeklub, hvilket vil give for

om at henstille til de medlemmer, som

de om en sejlads Saltholm rundt.

eningen en fast indtægt.

høvler master m. v. på pladsen, at de fjer

Desuden vil der blive Pålidelighedsløb

Formanden havde talt med ing. Skov

for motorbåde samt Navigationsløb.

ang. bolværket i renden, men dette pro

Punkt 6. Sejlerskolen.

blem må man vende tilbage til.

Adrian oplyste at have haft kontakt
med SUNDET og FREM angående fællessejlads.

Oplæste diverse skrivelser og takkekort
som toges til efterretning.

ner spåner dag for dag.
Punkt 5. Klubhus og fester.
Det vedtoges, at der skal bestilles sange
til standerhejsningen.
Man anmodede Adrian om at tilse dør

Der er blevet inviteret en del mennesker

pumpen i Skipperstuen.

Adrian havde endvidere modtaget op

til standerhejsningen, og anbefalede, at

Vagn Preisler ønskede, at man arrange

ringning fra et slettet juniormedlem, som

man lukkede salen til kl. 15,30, så der kan

rede en havnefest, dels for at skaffe pen

havde givet nærmere oplysninger om år

være fint til gæsterne kommer.

ge i kassen og dels for at skabe en tradi

sagen til sit uheldige forhold.
Man enedes om at genoptage medlem
met.

Der var kommet et brev fra Østergaard

tion på Amager i lighed med havnefesten

vedr. korrespondancen om hans ansøgning

i Dragør. V.P. ønsker penge fra en havne

om

fest til fliser og møbler foran klubhuset.

kontingentnedsættelse,

bestyrelsen

En Junior havde anmodet om ekstra

nægter at foretage sig videre i denne sag,

prøve i søvejsreglerne for at opnå sit fø

det må være op til Østergaard at indanke

rercertifikat inden sæsonen, dette bevil

sagen for generalforsamlingen.

gedes.

Formanden oplyste, at foreningen får

Angående reparation af

juniorbådene

en Jolly scott jolle af Allers etablissement,

oplystes det, at Svend Olsen er syg. Man

uden sejl.

vil undersøge, om Svend Olsens sygdom

Punkt 2. Protokol.

Henning Jensen foreslog en havnefest
for medlemmerne.
En afstemning viste, at der ikke kan
laves nogen havnefest iår.
Der fremkom en udtalelse om, at jollesejlerballet jo også er offentligt, da det jo
heller ikke var medlemmer, hvilket benæg

evt. ville kunne forventes at blive af læn

Protokollen oplæstes, og Henning Jen

tedes.

gere varighed, da man i så fald vil rette

sen rettede forespørgsel om, hvem der

Adrian udtalte, at juniorfesterne er ble

forespørgsel til bådebygger Midtgård an

skulle have opsyn med jollehuset, forman

vet meget bedre, alle deltagere må vise

gående reparation af bådene.

den svarede hertil, at jollehuset sorterer

medlemskort. A. vil anbefale festerne til

under Kapsejladschefen, Ole Juul.

fordel for juniorarbejdet.

Det oplystes, at flere signalflag er de
fekte og må repareres.
Angående øvelsesbåden enedes man om
at kappe masten til passende højde, da
båden ikke fører topsejl.
Mødet slut kl. 24,00.

Punkt 3.

Keller fandt juniorfesterne gode og op

Emnet behandlet under beretningen.
Punkt 4. Havn og plads.
Harald Henriksen udtalte, at han havde
talt med Pladsmanden og oplæste et nyt

Svend A. Larsen,

kontraktudkast fra Pladsmanden, Havne

formand.

udvalget og formanden havde gennem

Reinhardt Hansen,

drøftet udkastet og anbefalede det til ved

sekretær.

•
BESTYRELSESMØDE DEN 5.5. 1964
DAGSORDEN:
1. Beretning.
2. Protokol.
3. Standerhejsning.

tagelse. Det blev vedtaget.
kran er istandsat.
man ønsker udført og foreslog, at man
lod optage et banklån med toiletfondspen
gene som sikkerhed.

og mente ikke, at man kunne påligne en

6. Kapsejlads.

evt. ny bestyrelse en sådan byrde.
Efter nogen debat enedes man om, at

8. Juniorafdelingen.

lån ikke er nogen god løsning, og at man

9. Eventuelt.

vil se tiden an og se, hvor langt man kan

Formanden bød velkommen og udtalte

komme ved egen hjælp.

pladser i havnen er uddelte, men at der

Budgettet for flagmasten og for uddyb

stadigvæk handledes fartøjer, så der der
ved fremkommer ledige pladser, som vil

ledningerne bliver betydeligt dyrere.

kunne benyttes som gæstepladser.
Formanden

anmodede

anbefalede

medlemmerne

syne med sit navn og stille den udenfor.
til klubhuset, men man kunne ikke afse
derimod tages det under overvejelse at an
søge et vinfirma om tønder, som kan an
vendes som borde, og samtidig enedes
købe en stol og forsyne den med sit navn.
Punkt 6. Kapsejlads.
Ole Juul påpegede, at kapsejladsbøjen
er dårligt synlig.
Adrian gjorde opmærksom på, at der i
Havnelodsen står angivet, at der udfor
Sundby Sejlforenings rende ligger en anduvningsbøje.

Henning Jensen oplyste, at alle ledige

ningen holder, men midterbroen og vand
Oplæste en underskrevet slutseddel fra

og

selv at købe en stol, som man så kan for

man om, at medlemmerne får ret til at

Formanden foreslog, at man ser tiden

5. Klubhus og fester.

det, ikke lidt, men meget.

Preisler ønskede borde og stole udenfor
klubhuset

penge til møbler på nuværende tidspunkt,

Henriksen udtalte, at der er mange ting,

an, til vi har fået benzinpengene udbetalt

at alle budgetter fra foråret er overskre

2000,00 kroner.

Sigfred Christensen efterlyste et beløb

Henriksen oplyste, at den mekaniske

4. Havn og plads.

7. Sejlerskolen.

lyste, at juniorafdelingen havde oparbejdet
en kapital fra ca. 600,00 kroner til små

havneudvalget

Formanden oplyste, at der er kommet
nye regler for kapsejladsbaner, og at vor
boje skal være i overensstemmelse med de
gældende regler.
Ang. nøgler til jollehuset ... huset er
(Fortsættes side 6)
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Som en god og festlig tradition havde

som alle med god appetit gik løs på det

Rukow fra jordkontoret som med frue var

foreningen også i år arrangeret en fest

indbydende traktement, stegt ål med der

inviteret af foreningen. Vi siger tak til

som et punktum for den officielle sæsons

til hørende snapse og øl.

afslutning, og med samme succes som de
andre år.

Hele aftenen forløb på bedste måde med
højt humør over hele linien. Blandt gæ

Der var fremmødt ca. 140 deltagere,

alle deltagerne, der hver på sin måde bi
drog til at skabe en god og fornøjelig af
ten.

Ref.

sterne var også ekspeditionssekretær H.

Nye medlemmer

Johan E. Petersen
Gunløgsgade 56, S.
Sejlb. »Dorte«

som søger optagelse

Tommy V. Jensen

KLUBHUSET

i SunAflq, S&Jlfoxewnfy

u/Bd.
Passive

UDPLUK AF VINTERENS ARRAN
GEMENTER I KLUBHUSET
Lørdag d. 31. oktober: Andespil.

Kaj Hervø

Aktive

Gerbrandtsvej 20, S.

Lørdag d. 12. december: Juniorbal.

u/Bd.
Carl H. Matzen
Holmevej 106, Søb.

Bal i klubhuset.
Lørdag d. 30. januar: Juniorbal.
Lørdag d. 13. februar: Filmaften.
Søndag d. 28. februar: Fastelavnsfest.
Fredag d. 16. april: Forårsfest.
Nærmere oplysning om arrangementer
ne vil fremkomme i medlemsbladet.
Festudvalget.

Bakkegårdsalle 1, V.

Keld W. Olsen

Lørdag d. 14. november: Juniorbal.

Torsdag d. 31. december: Nytårsaften:

Amagerbrogade 215, S.

u/Bd.
Eli P. Rivad
Limgården 9, S.
u/Bd.
Aase H. Aunsø Petersen
Nøkkerosevej 39, NV.

Niels M. Meyer
Greisvej 68, S.
Juniorer
Ungarnsgade 33, S.
Erik Larsen
Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems

an

søgning om optagelse aftrykkes i først
udkomne nummer af SSF. Protest skal
skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14
dage efter offentliggørelsen.

u/Bd.
Rudolf Johansen
Kastrupvej 99, S.
u/Bd.
Christian Petersen
Ingolf alle 2, S.
u/Bd.
Jørgen Jensen
Wittenberggade 35, S.
Kt. »Vagabond«
Mogens Hauschultz
Østerdalsgade 16, S.
Kt. »Gitte«

Klubhuset
Fra 15. oktober til 1. april lukkes
klubhuset mandag,
onsdag kl. 18.

tirsdag

og
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leveret med hollandsk lås, må senere ud
skiftes til systemlås.
Ang. fællessejlads vil man kontakte Ka
strup efter standerhejsningen.
Keller foreslog, at klubejede juniorbåde
sejler løb for sig selv og privatejede for sig

Man vedtog efter en afstemning at sen

En økonomisk oversigt viste, at penge

de mandskabet afsted, med 6 stemmer.

ne til vore store faste udgifter er hjemme,

Formanden var imod og een undlod at

men at man måtte udvise forsigtighed med

stemme.

investeringer.

Punkt 9. Eventuelt, udgik.
Modet slut kl. 1,30.
Reinhardt Hansen,

selv.

Sv. A. Larsen,

Formanden oplyste, at private junior
både nu hedder K. D. Y. 15m2.
Punkt 7. Sejlerskolen.

Punkt 8. Junior af delingen.

Formanden var ikke uvillig til at bevil
ge de 2000,00 kr., men udtalte, at så kun

sekretær.

ne der heller ikke blive tale om flere

•
BESTYRELSESMØDE DEN 1.6. 1964
DAGSORDEN:

Keller udtalte, at juniorbådene er blevet

2000,00 kr. til indkøb af borde og stole.

formand.

Adrian oplyste, at det kniber svært med
lærere til øvelsesbåden — ellers intet nyt.

Vagn Preisler og Sigfred Christensen
foreslog at afsætte et beløb på op til

1. Beretning.

nyanskaffelser i år.
Reinhardt Hansen forespurgte, om f.eks.
udgifterne til fornyelse af lysmasterne var
hjemme, hvilket besvaredes med et ja.
Henning Jensen indvendte, at man end

forsinket på grund af Svend Olsens syg

2. Protokol.

nu ikke havde anskaffet tidligere omtalt

dom.

3. Havn og plads.

ildslukningsmateriel til klubhuset, samt at

4. Klubhus og fester.

man skulle sikre sig, at der er penge til

med nyt lærred på ruf og dæk, to både

5. Kapsejlads.

rengøring af pladsen og til beskæftigelse

får nyt lærred på ruf, to får nye kølbord

6. Sejlerskolen.

af pladsmanden.

og en får ny karm, derudover div. repa

7. Juniorafdelingen.

rationer.

8. Eventuelt.

bevilge 2000,00 kr. til indkøb af ildsluk

Alle, undtagen Harald Henriksen, var

kere og møbler.

Endvidere at to både bliver forsynet

Ønskede endvidere, at det gamle klub
hus bliver lukket for andre end juniorer

mødt.

ne, da noget værktøj er forsvundet derfra.

Punkt 1.

Efter nogen debat enedes man om at

Punkt 4. Klubhus og fester.

Der har været afholdt juniormøde, og

Formanden oplæste skrivelse om flyde-

Henning Jensen forespurgte festudval

man havde vedtaget ferietur på Isefjord i

veste og foreviste en prøve på en ny luk

get, om man ikke til St. Hansfesten kun

tiden 5.—17. juli.

keanordning til flydeveste. Oplæste des

ne anbringe fakler ved alle bådpladserne,

Kastrup havde ønsket at få to både med
på ferieturen, der skal forhandles mellem

uden diverse skrivelser, der toges til efter

og eventuelt lade pladsmanden forhandle

retning.

faklerne, så medlemmerne kan købe disse

Formanden oplyste endvidere, at fore

klubberne om dette.

ningen nu har fået benzinpengene, hvilke
Henning Jensen foreslog, at man ang.
de fire juniorer, som sejler for Børge, til
skriver deres forældre om, at juniorerne
skal deltage i juniorarbejdet eller lade dem
overføre til passive medlemmer.

stemme.

timistjollesejlere

anbringer fakler istedet for at afbrænde

Punkt 2.

festfyrværkeri.

Protokollen fra sidste, samt et ekstra
ordinært bestyrelsesmøde oplæstes.
Henning Jensen oplyste, at installatio
nen af vand på broerne er ved at være

Formanden ønskede ikke at sende op
til

Østtyskland

Sigfred Christensen foreslog, at man

andrager kr. 14.755,30.

Punkt 3. Havn og plads.

Forslaget vedtoges, idet to undlod at

på pladsen.

klar.

Formanden henstillede til festudvalget
at finde ud af noget.
Sigfred oplæste en hilsen fra Kapelme
steren angående vort klaver og forstærker
anlægget og anmodede om at få det bragt
i orden.

med

Henstillede endvidere, at der blev be

Adrian som leder, da man ikke i forenin

kendtgjort, at sejler-bundfortøjninger skal

Sigfred ankede over de tomme forbinds

gen kunne have to juniorledere, og at han

være forsynet med blylodder, samt at hen

kasser, også dette forhold skal bringes i

mente, at hvis de kom afsted, ville Børge

stillen af cykler på molerne er forbudt.

orden.

stille sig som repræsentant for S.S.F., og
dette ønskede man ikke.

Henning Jensen oplyste, at mange både
er for dårligt affendret.

Henning Jensen beklagede formandens

Formanden forelagde en plan om en

Invalideturen blev fastlagt til lørdag d.
22. august.
Mandeturen fastlagdes til d. 12.—13.

mistillidsvotum til et bestyrelsesmedlem,

yderligere forbedring af parkeringspladsen

og der udspandt sig en diskussion om op

ved at asfaltere ca. 40 meter i fortsættelse

Sigfred oplyste, at der er stor utilfreds

timisterne og deres forhold til juniorafde

af påbegyndt vej, samt en sti fra låge til

hed blandt medlemmer over, at de har

lingen. Reinhardt Hansen mente, at man

låge ved den sydlige indgang, dette arbej

måttet betale 10 kr. for flytning af skinner

kunne sende de tre afsted med Adrian

de ville kunne udføres for ca. 3000,00 kr.

ved udsætning af både.

september.

som leder, når man tilskrev det tyske for

Vagn Preisler anmodede om et beløb til

Man enedes om, at det er rimeligt, at

bund om navnene på deltagerne og lede

fliser foran klubhuset ud mod haven samt

pladsmanden tog sig betalt for ekstra flyt-

ren.

til anskaffelse af møbler sammesteds.

(Fortsættes side 8)
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MIL.
var meget frisk vejr, og 4 af jollerne blev

Klubmesterskab

hjemme eller vendte om på vejen. Efter at

I weekenden den 12. og 13. september

sejladserne var begyndt gik 2 pirat- og 1

afholdtes klubmesterskaber for pirat- og

OK-jolle ud og sejlede hjem. De sidste 4

finn joller. Desværre måtte sejladserne om

piratjoller fuldførte, og 2 af sejlerne fik

lørdagen aflyses på grund af storm, men

præmie med hjem, desværre væltede en

om søndagen var vejret ideelt med frisk

af dem på vejen hjem, men blev hurtigt

luft og klart solskin.

samlet op, trukket af en motorbåd fra

Der blev sejlet på en udlagt olympiade

Så er sejlsæsonen 1964 sluttet, der har
været en ret god tilslutning til aftensej
ladserne, men vinden har været meget
drillesyg i aftentimerne, men det må man
tage med.
Undertegnede vil hermed rette en tak

»FREM«.

til lærerne og håber, at de til næste sæson

bane med nordvestlig vind, styrke 7-—9 i

vil give en hånd med igen.

starten, medens det senere på dagen løje

Der er to elever, som har været oppe til

de af til 5—8.
Første start gik kl. 10,00, og ialt 3 sej

Gymnastik

førerprøven, Anette Svendsen og Rene

ladser blev nået inden frokost, hvor sej

Gymnastikken er nu begyndt på Østrigs-

lerne lige var inde en halv time for at

gade Skoles aula hver onsdag kl. 7,30 til

spise, inden de 2 sidste sejladser blev

21, og vi håber, at endnu flere vil kom

gennemført. Ved firetiden var sejladserne

me.

afviklet, og efter at bådene var rigget af
og alle havde fået tørt tøj på, blev de to

Grundt. Til lykke med certifikatet.
O.B.S. Så skal øvelsesbåden afrigges
og der er mødepligt for samtlige elever til
at deltage i dette arbejde: Søndag den

Se så at få pumpet luft i kludeskoene

25. oktober kl. 10,00. Husk arbejdstøj!
Skolechefen.

og mød op.

klubmestre Aage Wass i finn og Gorm i
piratjolle, hyldet og måtte traditionen tro
give et par omgange.
Efter hyldesten i vores eget hus gik vi

Tak!

Harald — 50

S.S.F. sejlerskole har som gave fra hr.

ind for at få lidt at spise og ordne et par

Buhl-Jørgensen modtaget det fine skab,

protester.

som er opstillet i klubhuset ved skipper

Kl. halv otte samledes vi til fælles kaffe

stuen. Ligeledes har hr. Halgreen skæn

bord og præmieuddeling, der blev foreta

ket S.S.F. stativerne til affaldsposerne på

get af dommer, Aksel Petersen. Han og

pladsen.

hans kone blev bagefter takket for Deres

Vi siger de 2 medlemmer tak for gaver

bistand som dommere og for lån af dom

ne og den dermed udviste interesse for

merskib.

foreningen.

Ved nitiden var alle så trætte, at man

Bestyrelsen.

enedes om at slutte efter en hård, men
dejlig dag.
Resultaterne i finn-joller var der ingen
tvivl om, da Aage Wass vandt alle sejlad
serne, men i

pir at jolleklassen var

der

spænding til det sidste. I den sidste sej
lads var der 4 forskellige, der havde vin
derchance, men da Gorm fik sin anden
1. plads, var han sikker vinder, efterfulgt
af Jørgen Danris i »Pinocchio« og Hen
ning i »Amadæus«.
Ugen

efter

klubmesterskaberne

blev

årets sidste kapsejlads afholdt i »FREM«
og en del af vore jollesejlere deltog. Det

Fra Havneudvalget
Onsdag den 30. september fyldte Harald

Master og bomme må kun i afrigget

Henriksen 50 år.
Harald som er næstformand i S S F, har
ydet foreningen store tjenester når vi skulle
have orden i vores elektriske installatio

stand henlægges i masteskuret og skal
være forsynet med medlemsnummer
og navn.

ner eller træer skulle fældes. Ja, Harald

Alle motorer, der henstår i motor

er med alle vegne. Jeg vil håbe han må

skuret og på pladsen skal ligeledes

fortsætte mange år i bestyrelsen til gavn

være forsynet med nr. og navn.
Havneudvalget

for Sundby Sejl Forening.
Sv. Larsen.
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ning af skinner, men at medlemmerne

bagebetales, men at en modregning evt.

skulle varskoes derom i forvejen.

kan forventes for gentagne, nødvendige,

Punkt 5. Kapsejlads.

flytninger af jollen.

Svend Larsen stemte for havnefest,

Punkt 2.

Henning Jensen og Adrian stemte imod,

Efter nogen debat om hvorvidt en pri

Der forlangtes herefter afstemning, som
gav følgende resultat:

vatejet juniorbåd fra Kastrup kan deltage

Formanden oplyste om en telefonop

i vore sejladser, enedes man om, at det er

ringning fra Tivoliejer Stefansen angående

Henriksen og Reinhardt Hansen undlod

urimeligt, at vore juniorer skal sejle mod

havnefest og henviste til Sigfred Christen

at stemme.

privatejede både, da en klubejet junior

sen, som havde talt med Stefansen.

Keller,

Sigfred

Formanden

Christensen,

udtrykte

sin

Harald

utilfredshed

båd aldrig vil kunne komme i samme fine

Sigfred redegjorde for sin samtale med

med, at fire bestyrelsesmedlemmer undlod

trim som en privatejet båd. Kastrupperen

Stefansen og oplyste, at S. havde tilbudt

at tage et standpunkt, og sluttede herefter

vil herefter ikke kunne deltage i vore løb,

at engagere kunstnere for 2000,00 kr. for

mødet.

medmindre han kan få andre privatejede

at trække folk ind, Sigfred havde hertil

juniorbåde fra Kastrup med, så der kan

indvendt, at det ville betyde flere penge til

arrangeres et løb for sådanne både.

Stefansen, men ikke til foreningen.

Det oplystes, at vi har fået en kapsej
ladsbøje af Strandgård.
Der finder ingen kapsejlads sted i juli

Sv. Aa. Larsen,
formand.
Reinhardt Hansen,

Stefansen havde herefter tilbudt kunst

sekretær.

nere for 1000,00 kr. og 1000,00 kr. mere,

•

altså 5000,00 kr. i leje til foreningen, end

BESTYRESLESMØDE D. 11. august 64

måned.

videre ville han sørge for underholdning

Bestyrelsen mødt fuldtallig.

Punkt 6. Sejlerskolen.

i havnen.

Redaktøren ikke mødt.

Intet.

Sigfred udtalte, at han tidligere havde

Punkt 7. Juni or afdelingen.
Keller oplyste, at man havde måttet
droppe turen til Østtyskland, da man ikke
har mandskab dertil.

1. Beretning.

med de ændrede betingelser stillede sagen

2. Protokol.

sig anderledes.

3. Havn + plads.

Formanden opsummerede hertil at med

Der var kommet indbydelse fra FREM
til deltagelse i juniorsejlads.
Der vil blive sendt 3 optimister til Kol
ding til udtagelsessejladser.

5. Kapsejlads.

stryge fyrværkeriet ville det blive et be

6. Sejlerskolen.

tydeligt overskud til foreningen.
skal invitere så mange til afriggergilde,

5v. A. Larsen,

kan der blive råd til at engagere et par

formand.

granvoksne kontrollører til festen.

Reinhardt Hansen,
sekretær.

•

4. Klubhus og fester.

1000,00 kr. mere fra Stefansen og ved at

Udtalte endvidere, at da man i år ikke

Mødet slut kl. 23,55.

DAGSORDEN:

været imod afhaldelse af havnefest, men

7. Juniorafdelingen.
8. Eventuelt.
Punkt 1.
Formanden bød velkommen og oplæste
div. skrivelser, som toges til efterretning.

Vor indsats skulle derefter indskrænke

Et medlem havde ansøgt om kontingent

sig til salg af festtegn ved portene samt

nedsættelse, da han skal læse til maskinist.

det skriftlige.

Anmodningen afsloges, da der ikke i vore

Under

den

påfølgende debat udtalte

love findes hjemmel til en sådan nedsæt

BESTYRELSESMØDE DEN 27.6. 1964

Reinhardt Hansen, at det jo er meget fri

telse, man vil foreslå overgang som pas

DAGSORDEN:

stende med de mange penge i kassen, men

sivt medlem.

1. Protest.

mente iøvrigt at flertallet af medlemmer

2. Forslag.

nes mening var imod flere havnefester.

Mødt var ikke Ole Juul, som var på
ferie, samt Vagn Preisler.

Denne mening deltes af Harald Henrik
sen.

Punkt 1.

Henning Jensen udtalte, at hans indstil

Formanden har talt med restauratricen
ang. afgiften. Frk. Larsen havde foreslået
en forhøjelse på 100,00 kr. pr. måned, for
slaget antoges af samtlige bestyrelsesmed
lemmer.

Formanden udtalte protest mod, at en

ling til havnefester ikke havde ændret sig,

Det oplystes, at det ligger lidt tungt

privatjolleejer, ved navn Thygesen, opnåe

samt at det een gang er vedtaget på et

med udbedring af bolværket i kanalen.

de medlemskab i foreningen, da vedkom

bestyrelsesmøde, at man ikke skal have

Formanden ville foreslå hr. Rukow at

mende, trods gentagne henstillinger, end

havnefest.

komme herned og se på sagerne, så man

nu ikke har taget sin piratjolle på jolle
pladsen.
Såvel

formanden

som

havneudvalget

havde talt med Thygesen, og denne hav

Udtalte, at under de angivne former

Svend Larsen og Ole Juul har været i

vil kun være at åbne portene for Stefan

Dragør og sammensætte både til fælleskap-

sen og for offentligheden.

de hver gang lovet, at jollen skulle blive

Arndt Adrian havde samme indstilling.

taget op, men dette er endnu ikke sket.

Viggo Keller forespurgte, om man skul

De

forsamlede

evt. kan finde en ordning.

vil der ikke blive nogen havnefest, men

sejladsen, Harald Henriksen kommer med
dommerbåd.
Det oplystes, at formanden og næstfor

bestyrelsesmedlemmer

le have bal i det gamle klubhus, da man

manden havde haft en samtale med Erik

sluttede op om formandens protest, cg

jo ikke sådan i en fart kunne få det sat

Sølvsmed og betydet denne, at man ikke

man enedes om at betalt indskud skal til

i stand.

vil tolerere privat ølsalg fra skuret.
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Formanden foreslog, at man fjernede

Ole Juul forespurgte, om der er mulig

nogle buske fra bedet til højre for midter

hed for at få noget lys i jollehuset, samt

broen og sår græs der, så det kommer til

at man har en elektriker, som kan klare

at ligne de andre bede.

evt. installation.

Der er bevilget penge fra Tipstjenesten

velse samt 200 lodsedler fra optimistjolle
forbundet.
Redegjorde endvidere for Juniorafdelin
gens ferietur, under hvilken man på Orø

Harald lovede at se på sagerne.

havde haft et fælles kaffebord og fore

til hjælp til toiletbyggeriet, men da man

Ole omtalte endvidere det uretfærdige i,

spurgte, om foreningen ville afholde ud-

ikke har mulighed for at få byggetilladelse

at man ikke må køre med jollerne på

giten til dette samt til startpenge i Hvid

inden den fastsatte tidsfrist, vil man til

nordre bro, når andre må køre ud med

ovre.

skrive tipstjenesten om at få bevillingen

en tube tandpasta og en ren skjorte.

stillet i bero til senere brug.
Der vil blive bygget et tovværkskab til

Man vil søge at dæmme op for kørselen

Man enedes om, at foreningen betaler
kaffebordet, og juniorafdelingen selv be

ved at sætte en pæl op midt for vejen, når

taler startpengene.

kursusmaterialer i gangen ved Skipper

vejarbejdet er tilendebragt.

Punkt 8. Eventuelt.

stuen.

Punkt 4. Klubhus og fester.

Sv. Larsen udtalte, at vi må til at tænke

Sv. Larsen udtalte, at man ikke har

Sigfred Christensen udtalte, at der vil

penge at rutte med og henstillede til ud

blive større tilslutning til svagføresejlad

valgene at være beskedne i deres andra

sen den 22. august. Sigfred har fået løfte

Efterlyste endvidere god idé til ny form

gender.

om skuespillerassistance, og evt. musik til

for foreningens love, så evt. ændringer

at underholde gæsterne.

lettere vil kunne indføjes.

Sundhedspolitiet har ringet til Sv. Lar
sen ang. ansøgning o tilmladelse til at

Manneturen bliver i år den 12.—13.

bygge skure, Sv. Larsen foreslog, at Sund

september, og som tidligere med forsegle

hedspolitiet skulle forsøge at gennemtvin
ge tilslutning af kloakledningen til det på
tænkte toiletbyggeri.

de ordrer.

på at overgå til halvårlig kontingentindbe
taling.

Det fastsloges, at bestyrelsesmøder af
holdes første mandag i hver måned.
Formanden

Punkt 3. Havn og plads.
Harald Henriksen udtalte, at nogle af
lysmasterne på pladsen må fornys. Vi
har masterne liggende, der skal en mand

Henning Jensen oplyste, at dette var det

Reinhardt Hansen,

baltegn til dækning af udgiften til musik

sekretær.

ken.

Henning stod fast ved sin beslutning. For
manden takkede Henning for det gode
arbejde, han havde udført.
Henning jensen henstillede, at man søg
te at få en ordning i stand vedr. Plads
mandens timeløn for udført arbejde.
Adrian påpegede, at kapsejladsbøjen ud
for havneindsejlingen var forkert placeret,
dette må rettes.

BESTYRELSESMØDET DEN 7.9. 1964

blive afholdt andespil den 31. oktober

Kipsejladschefen udtalte om kapsejlad
serne følgende:

beklagelse over denne beslutning, men

•

Efterårsgeneralforsamlingen fastsattes til

Punkt 5. Kapsejlads.

udtalte deres

formand.

man om at holde åbent hus og kun sælge

han, efter længere tids overvejelse var

Bestyrelsesmedlemmerne

Sv. Aa. Larsen,

Ang. nytårsaften i klubhuset enedes

samt den 28. november.

lyst til det mere.

gang

Mødet slut kl. 23,05.

sidste bestyrelsesmøde, han deltog i, da
kommet til det resultat, at han ikke har

en

Af rigger gildet blev berammet til den 3.

mandag den 26. oktober. Endvidere vil der

til at grave hullerne.

endnu

Henning Jensen for det gode samarbejde.

oktober.
Punkt 2. Protokollen oplæstes.

takkede

Turen til »West« evt. den 18. oktober.

DAGSORDEN:
1. Indkaldelse til generalforsamling.
2. Bladet.
3. Beretning.

16.8. Fælleskapsejlads (Dragør).

4. Protokol.

30.8. Lukket sejlads.

5. Havn og plads.

5.9. Dame- og Old boyssejlads.
6.9. Lukket sejlads.
12.9-13.9. Klubmesterskab for joller og
juniorbåde.
27.9. Pålidelighedsløb for motorbåde.
Punkt 6. Sejlerskolen.
Det oplystes, at storsejlet til øvelsesbåden er defekt og må fornyes til næste
sæson.

6. Klubhus og fester.
7. Kapsejlads.
8. Sejlerskolen.
9. Juniorafdelingen.
10. Eventuelt.
Skolechefen ikke mødt.
Punkt 1.
Formanden åbnede mødet med at byde
Tom velkommen til arbejdet i bestyrelsen.

Da der fra AOF er kommet meddelelse

Man gik derefter over til at fastlægge

om forhøjelse af priserne for kursusdel

der ofte fandtes ruser i indsejlingsrenden

generalforsamlingen den 26. oktober med

tagelse, enedes man om at foreningen også

følgende dagsorden:

til havnen.

følger denne forhøjelse.

Adrian beklagede sig endvidere over, at

1. Valg af dirigent.

Man vedtog at tilskrive et antal medlem

Skolechefen vil kontakte orlogskaptajn

mer fra ekspetancelisten for plads i hav

Undén og Ejner Petersen for overtagelse

3. Lovændringsforslag.

nen.

af lærervirksomheden på vinterens kurser.

4. Andre forslag.

Punkt 7. Junior af delingen.

5. Valg

Masteskur og motorskur skal være ryd
deliggjort senest 15. september.

Keller oplyste, at han havde fået skri

2. Protokol og beretning.

(Formand, Kapsejladschef — modt.
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ikke genvalg — Juniorleder, 2 re

skal nyde fremme i det kommende år,

præsentanter, samt 2 suppleanter.)

som følger:

6. Eventuelt.
Punkt 2.
Redaktøren oplæste et brev fra Gunnar
Østergård som toges til efterretning.
Endvidere oplæstes et brev fra hr. H.
Hansen, Nr. Hospital, som takkede for
Svagføreturen.

lovændring

1. Søndre slæbested.
2. Cementkajen i kanalen.
3. Udgravning i havnen.
4. Asfaltering.

ændringsforslag :

Punkt 6.
Ang. Manneturen, formanden henstil
lede til festudvalget at intensivere salget
I lighed med sidste vinter vil klubhuset,

Eormanden oplæste diverse skrivelser

i tidsrummet 15. oktober til 1. april være

som toges til efterretning. Har modtaget

lukket mandag, tirsdag og onsdag fra kl.

50,00 kr. fra Knud Engel til præmier til

18,00.

Juniorerne.

Punkt 7.
Kapsejladssæsonen slutter med et på-

dre bro nu er færdig, og at resultatet er

lidelighedsløb for motorbåde den 27. sep

tilfredsstillende.

tember.
Angående Juniorer som gr. alder ikke

kommunens ingeniører har været her og

kan stå som Junior mere, enedes man om

besigtiget omtalte mole.

at sådanne medlemmer, efter stadig aktiv

Ing. Rukow havde ladet Sv. Larsen for

juniorvirksomhed indtil sin overgang, skal

stå, at sagen nu ville gå sin gang, samt at

kunne overflyttes til passivt medlemsskab

man til renden evt. ville stille et beløb til

uden at betale yderligere indskud, med

Det oplystes, at kontorchef Frederiksen
går af nu, og Svend foreslog, at man vi
ser den afgående en lille opmærksomhed
som tak for det gode samarbejde.
Formanden havde talt med Strandgård
om prisen for at få lavet Søndre slæbested,
det vil koste ca. 15.000,00 kr., bolværket
i kanalen vil koste ca. 7.000,00 kr.

§ 5, 1. stykke, foreslås ændret til:
Kontingentet betales halvårligt i måne
derne januar og juli, dog senest d. 20. i
Reinhardt Hansen,
sekretær.

Den 17. oktober samler Junior af delingen
sine venner fra sommerturen til et fælles
kaffebord med forevisning af lysbilleder
fra turen.
Der er præmie for de bedste billeder
og evt. for den bedste beretning om turen.
Punkt 9. Eventuelt.
Intet.

kan stå og arbejde, først må der dog op

overflyttes til passivt medlemskab uden at

ralforsamlingen som lovforslag.

Mødet slut kl. 23,45.

stilles arbejdsbord.

gens arbejde indtil det fyldte 20. år, kan

bevarelse af sin anciennitet fra sin indmel

Punkt 5.

i det gamle klubhus, hvor medlemmerne

Juniorer, som har erhvervet førerprøve,
og som har deltaget aktivt i Juniorafdelin

delse som Junior, hvilket forelægges gene

Punkt 4. Protokollen oplæstes.

Man vil søge at lave et snedkerværksted

flytning: efter 2. punktum foreslås ind
føjet:

forfaldsmåneden.

Punkt 8.

ang. Søndre-østre mole og oplyste, at

rådighed til at pynte på denne.

Til § 4, 2. stykke, omhandlende over

betale yderligere indskud.

Formanden oplyste endvidere, at Nor

Svend Larsen havde været på rådhuset

Til generalforsamlingen d. 26. oktober
1964, bringer bestyrelsen følgende lov

af billetter til turen.
Punkt 3.

Bestyrelsens forslag til

Svend Aa. Larsen,

Bemærk
Kassereren henstiller til de med
lemmer, der har foretaget indbe=
talinger pr. giro, om i god tid at
komme og få deres medlemskort
afstemplet for at undgå for lang
ventetid på selve generalforsams
lingsdagen.

formand.
Reinhardt Hansen,
sekretær.

Harald Henriksen oplyste, at alle plad
ser i havnen nu er besat.
Masteskur og motorskur skal tømmes
efter den 15. september.
Man har endnu ikke fået noget tilbud
om bygning af skure, Tom vil forsøge at
finde en tømrer, som vil bygge disse.
Ivan Lindqvist havde anmodet om tilla
delse til at trække ledninger langs sku
rene på Søndre plads, materialer fore
findes, Harald ser på sagerne og taler
med Ivan derom.
Man enedes om at følgende arbejder

Indkomne forslag
Undertegnede foreslår hr. Axel Peter
sen som suppleant til bestyrelsen.

Angående

medlemsbladet

Erik Larsen.

Udebliver medlemsbladet, skal
du først henvende dig på lokal
postkontoret, hjælper det ikke,
skal du henvende dig til bla
dets ekspedition: E. Lorentzen,
Albaniensgade 2, tlf. Am 7118/
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CERTINA
PRÆCISIONS-URET
Den rigtige tid til den rigtige pris

Salg af
Albin marine motorer
Montering, reparation og
drejerarbejde udføres.

Cigarforretningen
I. Jensen
Ø R E S U N D S V E J 11 4
(hjørnet af Milanovej)

Køb det hos

»KLOKKEMAGEREN«
Amagerbrogade 101 - Amager 2719 u

ALT I URE OG OPTIK

AM 43 4V

Alt svejsearbejde
udføres, også rustfri

Nærmeste forretning ved havnen!

PREBEN RASMUSSEN

Har alt i

LUGANOVEJ 4

TOBAK, CIGARER,
C I G A R E T T E R A OLi

SUNDBY 44 36

AMAGERFÆLLEDVEJ 17 . AMG 5790
KØLESKABE . GASVARMERE . GASRADIATORER

B U K K E N S LAG £ R

AUT. OAS-VAND & »AWTFrtllf »T«K

KAI's SPORT
Amagerbrogade 142
Telf. 5816 38
Saltværksvej 179 - Tlf. 51 16 38
STORT UDVALG I
Sejlsporststøj - Dunlopsejlsportssko
Sejlsportsstøvler - Elvstrømveste
m. m. m.
løvrigt alt i Sport - Jagt - Fiskeri
Camping - Hundeartikler - Rideudstyr
Rekvirer vore Jagt - Fiskeri og
Campingkataloger

KONTO OPRETTES

VILLA- OG GRUNDSALG PÅ AMAGER
OMPRIORITERING
KØB OG SALG AF GODE PANTEBREVE

ROBERT MØLLER & SØN
Statsexam. ejendomsmæglere
AMAGERBROGADE 184

Drik appelsiner

Telefoner:
* 55 70 20
55 62 201
,
55 48 20/ e , M r k o n t < > r " d

Kontortid 9-17
lørdag
9-12
samt efter aftale

NYD

A
daisy

Kan købes i klubhuset!
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BACHER

SEJLSPORTSGLÆDER I
SEJLSPORTSKLÆDER FRA

OLMENS BUKSER

Gult sejlsportstøj
Standard kvalitet
Bukser
30.00
Jakke m. bætte.... 44.OO

JmaJc

ENGELSKE GENSERE

BUSSERONNER
OVERTRÆKSBUKSER
JAKKER * FRAKKER

Gul standard
Busseronne
Den rigtige facon. . 32, OO

OR I G. FÆRØTRØJER

£&vsthøjns

FLØJLS BENKLÆDER

FLYDEVESTE

Dunlop blå
Sejlsportssko
Til damer
„ herrer

SATIN

33. SO
38, SO

B U S S E R O N N E R

Engelske (Gensere)
Sømands sweater s

G U M M I STØVLER

51,OO

Størr. 1

BENKLÆDER

Ternede bomulds
Skjorter

K Ø J E T Æ P P E R

Største
Specialforretning i

Mange mønstre.... 11,SO

VATTÆPPER

ET SÆRTILBUD
Sorte olie regnfrakker
Kun små størr.
Normalpris 62,50 nu 10,85

ARBEJDSTØJ

S O V E P O S E R

Alt i HERRELINGERI samt KONFEKTION

J. P. BACHER . TORTEGADE: 22 . A M G 4502

8635

iliiiiiiiiiiiiiiiiii

INDRAMNING

Køb og salg

i moderne rammer

af lystfartøjer

Spejle i stort udvalg

FREYTAG SEJL

FORSIKRING AF LYSTFARTØJER

GLARMESTER JES SCHULTZ
Vermlandsgade 82 — Amager 7099

SKOVSHOVED HAVN

J Ø R G E N

D A N R I S

Balsamvej 8

Telf. 50 86 36

Bådmotorer
Nye og brugte, alle fabrikater og H-K.
Nye og brugte propeller
samt aksler sælges.
OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25
TELEFON 50 87 68

tiI den BILLIGSTE

pris!

ABSALON - SKAN DI NAVIA
/Sama^i^dmcU/ FORSIKRI NGÅ akti£ÅiJl&kaJl^hi
GRØN & WITZKE

A/s

Afleveret til postvæsenet den 21=10?1964

Næste nummer af bladet

TRY:
KARL POVLSEN

BOGTRYK

S V AN E M O S E GAA RD S V E J
T E L E F O N

udkommer i novbr. - Stof til bla

3 5 67 8 8

4

det skal være redaktøren i hænde
senest 1. november.

Udg. Sundby Sejl Forening
Ansvarshavende redaktør:
M. Andreasen,
Nyrnberggade 50, Am 8384u
Ekspedition: E. Lorentzen.
Albaniensgade 2, Am 71 18 y
Tryk: Karl Povlsen,
Svanemosegaardsvej 4 - V
Telf. 35 67 88

\Ruthwc:NN-
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(Foto: Leif Guldbeck)
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SUNDBY SEJL-FORENING
Amager Strandvej, S — SU 35016
^

AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION
Formand : Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S

AS 1169

Næstformand: Harald Henriksen, Kaprifolievej 12

58 13 75

Sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2

SU 7473

Kasserer: Anni Lindqvist, Moselgade 28

AS 4852

Havneudvalg: Tom Larsen, Ålandsgade 29

AM 7363
58 13 75

og Harald Henriksen, Kaprifolievej 12
Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg:

Sigfred Christensen, Ungarnsgade 33
og Vagn Preisler, Lillegrund 10 A
Juniorleder: Viggo Keller, Ved Klosteret 5
Skolechef : Arndt Adrian, Holmbladsgade 55, S
Kapsejladschef: Viggo Hind, Kingosvej 54, Tåstrup
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2

AM 9247 y
SU 9844
RY 1966
AM 92 56
99 23 52
AM 83 84 u

*

formanden og:
havneudvalget
træffes
hver fredag*
kl. ID—20,30
i klubhuset
tlf. S11 35 80

AM 71 18 y

Bestyrelsesværelse
Pladsmand: Jørgen Munk, Ulrik Birchs Allé 2

K a§§erer

SU 35 80

<j

W vatT

55 9^80

Husk postgiroen 56516
Ved indbetaling opgiv medlems-nr.

'OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 0

Salg af både skal meddeles havneudvalget, hvis du ikke vil resi*
kere at miste din plads i havnen.
Havneudvalget.

Hvorfor gå over Amager Strandvej ?
Shoppen
Telf. As. 287
Fører alt i

Malervarer og
lakker.

*
Alt i badeudstyr og
tovværk.

*
Til dagens billigste
priser.

Forhandler af GIBB kådeudstyr og Samcolastik.
Illlll!lllllllllllllllllllllllll!llllllllllllll!!lllllllllllllllllllllllllllll!lll!llll!llllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllll!lllll!lllllffl
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TUREN TIL „WEST"

Søndag den 18. oktober kl. 9 startede

Medlemmerne i West havde gjort plads,

gevaldigt med at komme rundt under dan

24 både med ca. 100 deltagere fra S.S.F.

således at vi alle lå i nærheden af klub

sen om eftermiddagen. Timerne gik kun

for at besøge motorbådsklubben »West«.

huset, flagene var sat og klubhuset pyntet

alt for hurtigt. Kl. 16 var vi atter på vej

Det blæste temmelig godt fra NØ og der

til fest. Vi fyldte godt i klubhuset, så klub

hjemover. Vejret var fint nu, blæsten var

var en del sø forbi Prøvestenen til Lyn-

bens egne medlemmer var forment adgang

løjet af, det var damesejlads hele vejen

netteløbet. Det var med at holde sig fast

så længe frokosten varede. Vi blev da og

hjem, nogle tog ganske vist bussen, men

og krybe ned om læ såfremt man ønskede

så af klubbens formand budt velkomne

de tog fejl, bølgerne kom ikke til at gå højt

at være nogenlunde tør. Det var ikke lige

med ordene, hvor der er hjerterum er der

hverken inden- eller udenbords.

frem nogen fornøjelse, men til gengæld

også husrum, det gik fint, der var humør

nød vi i fuldt mål turen gennem havnen.

og stemning hele dagen, selv om det kneb

Tak »West«, det var en dejlig dag —
på gensyn.

re/.

Grundet på den store sukces gentager vi vort store

ANDESPIL
lørdag den 28. november kl. 19.30
i klubhuset
Der bortspilles 10 store fede ænder - 10 lækre kyllinger
plus eventuelle trøstpræmier

Endvidere bortspilles ved ekstraspil:
1 stor fed gås plus 2 flasker rødvin
1 stor fed and
2 kyllinger plus eventuelle trøstpræmier

Der bliver lejlighed til en DANS efter andespillet
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FRA GENERALFORSAMLINGEN
Uddrag af formandens

Generalforsamlingen
Der var mødt 110 medlemmer.

beretning

1.Valg af dirigent.

siden sidste generalforsamling såsom 4

2. Protokol og beretning.

frostfri haner på søndreplads. — Færdig

3. Lovændringsforslag.

gørelse af nordre bro og midterbroen. —

4. Andre forslag.

Opgravning af kanalen, så vi har fået fle

Punkt 1.

reparation af molehovederne er bevilget og
arbejdet påbegyndes i juni 1965. -—- Slæ
bestedet på søndre plads er kaput og skal
fornyes for ca. 15.000 kr. når bådene er
kommet på land. — Med hensyn til toilet
bygningen må der findes en løsning, for
den skal være opført inden 1/7 1966, da

Formanden bød velkommen og udbad
sig forslag til en dirigent.
Kaj Guldbeck blev foreslået og valgt,
hvorefter han konstaterede generalforsam
lingens lovlige indvarsling samt oplæste
dagsordenen.
Punkt 2.

vi ellers vil miste tilskuddet af tipsmid
lerne. — Uddybning af havn og rende vil
blive foretaget for ca. 10.000 kr. — 2 med
lemmer er idømt karantæne grundet på
dårlig og usportslig optræden. -— For at
spare kassereren for en del arbejde, ind
føres halvårlig kontingentindbetaling. •—Slettede medlemmer må ikke komme i

Sekretæren oplæste protokollen fra sidst
afholdte bestyrelsesmøde, da dette referat
ikke havde været optrykt i medlemsbladet.
Formanden begyndte sin beretning med
at mindes tre medlemmer, som Sundby
Sejl-Forening har mistet siden sidste gene
ralforsamling, nemlig:

klubhuset, før de har ordnet deres forhold

André Schmidt,

til klubben. —- Vaskene og håndklæderne

Herman Siersbøl,

på toiletterne bliver misbrugte, det er ikke

Knud Hansen.
Formanden udtalte et æret være deres

meningen de skal bruges til at opløse farve- og slibestøv på hænderne og derefter

minde.

rierne i august kan vi kun beklage, men
ikke forhindre, ligegyldigt hvor mange låse
og hvor højt hegn vi sætter om pladsen.

De meningsytringer, der lod fra taler

ver på pladsen, men fortsat at have lov til
at tørre tøj ombord på deres både.
Angående

formandens

henstilling

til

medlemmerne om at indsende benzinske
maerne i udfyldt stand, når de kommer
ud til medlemmerne, udtalte Hjalmar Niel
sen, at medlemmerne ingen som helst for
pligtigelse havde dertil, og at bestyrelsen
ikke kunne tillade sig at bruge så meget
som een krone af de indkomne benzinpen
ge til f.eks. asfaltbelægning på parkerings
pladsen, da disse penge skulle anvendes
til reparation af broerne og molehoveder
ne o.lign.
Formanden svarede hertil, at Køben
havns kommune havde ofret mange tusind
kroner på broerne, samt der også er stillet
midler i udsigt til molehovederne, men at
man ikke måtte forvente, at kommunen er
interesseret i at ofre på S.S.F., hvis for
eningen ikke selv gør noget for forenin

Derefter fulgte beretningen om arbejdet

tørre det hele af i håndklædet. — Tyve

vasketøj i rigningerne, havde flere med
lemmer ordet.

at medlemmerne ikke ønskede tørrestati

6. Eventuelt.

parkeringspladsen. — Vor ansøgning om

tøj på pladsen, så man kunne være fri for

stolen i denne forbindelse, gjorde klart,

5. Valg.

re liggepladser. — Asfaltering af en del af

ting.
Angående stativer til tørring af vaske

Dagsorden:

Fmd. omtalte de arbejder, der var udført

der er behov for penge til mange andre

i det halve år som er gået og om planerne
for den kommende tid.
Efter beretningen havde Sigfred Chri

gens ansigt udadtil.
Niels O. Nielsen tilsluttede sig Knud
Andersens forslag angående toiletfonds
pengene.

stensen ordet, og han redegjorde for klub

Formanden havde herefter ordet til re

hus- og festudvalgets planer, bl.a. at man

plik, og takkede herunder Knud Ander

jeg vil henstille tiil modtagerne, at de om

agtede i dette efterår at afholde 2 ande

sen for hans smukke tanke at ville give

gående tilbagesender skemaet i udfyldt

spil i stedet for 1.

— Nu kommer snart benzinskemaerne, og

stand. Det giver alt for meget ekstraorbej-

bestyrelsen penge til at arbejde med, men

Endvidere, at man påtænkte at opstille

at dette dog ikke er nødvendigt, blot man

de, når de skal afhentes, eller der skal

en legeplads for medlemmernes børn. Op

kunne låne penge til en nødvendig istand

udsendes rykkerbreve. — Klubhuset luk

lyste, at vor kapelmester havde klaget

sættelse af søndre slæbested, og oplæste

kes for reparation og rengøring i tiden fra

gentagne gange over vort klaver, samt hen

sluttelig en resolution, som han anmodede

3/1 65 til søndag den 24. jan., hvor der

stillede til medlemmerne at passe bedre på

generalforsamlingen om at vedtage. Reso

stolene i klubhuset.

lutionen lyder således:

igen lukkes op. — Navigationsundervis-

Knud Anderssen foreslog, at i stedet for

Generalforsamlingen tilslutter sig besty

som formanden havde foreslået, at man

relsens anmodning om lån af toiletfondens

lånte en sum af toiletfondet til nødvendig

midler.

ningen er overtegnet, der er mange med
lemmer på tovværkskursus, desværre må
nogle vente til næste år med at komme på
skole, men det er dejligt at se den inter

istandsættelse af

slæbestedet på søndre

plads, da at generalforsamlingen skulle

esse, der er for at dygtiggøre sig til den

give bestyrelsen rådighed over pengene i

kommende sæson.

toiletfondet, da han ikke troede på noget

Svend Larsen,
fmd.

toiletbyggeri, og mente heller ikke, at der
er

behov for

flere toiletter, hvorimod

Disse penge skal dog senest 1. juni 1965
være indbetalt med påløbne renter.
Resolutionen blev eenstemmigt vedta
get.
Protokol og formandens beretning god
kendtes eenstemmigt.
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Nye medlemmer ~~~~

Punkt 3.
Bestyrelsens lovændringsforslag til § 4

som søger optagelse

ang. juniorers overflytning til passivt med
lemskab uden yderligere indskud, blev

L Simd&y.

mødt med et ændringsforslag fra Henning
Jensen, som foreslog vederlagsfri overflyt
ning til aktivt medlemskab hvis dette øn
skedes.

Aktive

En afstemning gav til resultat, at 49

Karl C. J. Tipmark,

stemte for overgang til aktivt medlemskab,

Jenagade 7, S.

36 stemte for overgang til passivt medlem

Jolle.

skab, der var 3 nejstemmer og 6 ugyldige,
og da ingen af forslagene opnåede tilstræk
kelig stor majoritet, kunne ingen af disse
nyde fremme.

Per Falsted,

Bestyrelsesmødet den 9. novbr. 1964

Artillerivej 63, S.
Jolle.

Formanden bød den nye kapsejladschef
velkommen til arbejdet og håbede på man

Peter Danklefsen,

Lovændringsforslaget til § 5 blev ved

ge dejlige sejladser til næste år. — Formd.

Nordmarksvej 110, Kast.

taget med 97 jastemmer, 6 nejstemmer og

oplæste forskellige skrivelser og tilbud,

Spgt. »Tøsen«.

een blank.

der toges til efterretning. — Bestyrelsen

Rolf B. Nielsen,

Kaj Guldbeck efterlyste et bilag til for

ansøger om tilladelse til at opføre 30 sku

Grækenlandsvej 40 C, S.

eningens love, da flere paragraffer efter

re på nordre- og 4 skure samt et halvtag

U/bd.

hånden er blevet ændret.

på søndre plads. — Kanalen søges rørlagt

Punkt 4.

og overdækket indtil lågen ved hegnet,

Ingen andre forslag indkommet.
Punkt 5.
Svend Larsen blev genvalgt som for

Arthur V. Schaldemose,
Langagervej 16, Valby.
Ktt. »Swift«.

hvorefter foreningen selv vil sørge for re
paration af det resterende bolværk. — Gø-

Karl Johan Jensen,
Wolthersgade 16, S.

sta Øberg har skænket foreningen en mo

Mtb. »Kalle«.

del af en optimistjolle. — De små haver

mand.

Ove Bernhard Jeppesen,

I stedet for Ole Juul, som ikke ønskede

på søndre mole må nedlægges for at skaf

genvalg, foresloges til kapsejladschef Vig

fe plads for tilkørsel af de store beton

Vestergårdsvej 43, NV.

go Hind og Age Hvass.

kanoner. -— Havneudvalget henstiller til

U/bd.

Åge Hvass havde ikke været medlem i

medlemmerne, om at bjærge deres fortøj

2 år og var derfor ikke valgbar. Viggo

ninger, når båden er kommet på land. —

Hind blev derefter valgt.

Festudvalget arbejder med planer om at

Søm juniorleder genvalgtes Viggo Kel
De to repræsentanter Sigfred Christen
sen og Harald Henriksen genvalgtes.

i den store sal skal kunne aflåses, så de
ikke kan åbnes indefra af hensyn til fester

Aksel Petersen var foreslået til supple

i klubhuset. — Man fastsatte en forhøjel

ant, men var ikke til stede, derefter blev

se af udlejningsprisen for klubhusets lo

Knud L. Andersen 1. suppleant og Lasse

kaler. — Det oplystes, at hr. Åge Wass

Gustavsen 2. suppleant.
Punkt 6.
Flere medlemmer havde ordet, men da
der ikke fremkom noget af betydning slut
tede formanden med at rette en tak til Ole
Juul for det gode arbejde i bestyrelsen og
beklagede, at Ole Juul ikke kunne fort
sætte.
Dirigenten Kaj Guldbeck udbragte der
efter et leve Sundby Sejl-Forening.
Generalforsamlingen sluttede kl. 22,20.

Søren Jacobsen,
Polensgade 22, S.

skabe bedre ventilationsmuligheder i klub
huset. — Låsene i dørene ud til pladsen

ler.

Juniorer

Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems an
søgning om optagelse aftrykkes i først
udkomne nummer af SSF. Protest skal
skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14
dage efter offentliggørelsen.

har lovet at komme og undervise i kapsej
ladsregler og -teknik i februar og marts
måned. — Under eventuelt foreslog hav
neudvalget, at vi skulle gøre motorskuret

70 år

dobbelt så stort som det er nu, vi prøver,

Den 4. december fylder V. Ørsted 70

om vi kan få lov til det ved at indsende

år. Ørsted er kendt af mange medlemmer

ansøgning til kommunen samtidig med an

i Sundby Sejl Forening, så det vil nok

søgningen til opførelse af skurene.

strømme ind med blomster og telegram
Ref.

mer på den højtidsdag for ham. Ja, han
lagde alle de tulipanløg, som vi havde så
meget glæde af i foråret, som var en sand
pryd for øje. Jeg vil igennem disse linjer

Sign. Kaj Guldbec,

ønske dig til lykke med dagen og håbe,

dirigent.

at du må have mange gode timer i din lille

Sign. Reinhardt Hansen,
sekretær.

kutter »Eddie«.
Svend Larsen.
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KLUBHUSET
lukket fra 3. januar

Fra
havneudvalget

til 24. januar 1965.

Fartøjsejere

Husk klubhuset er

Jeg er sør'me ked a'et!
Jeg skal sige jer, at fra den dag jeg
overtog restaurationen og til nu, har jeg
mistet ca. 1000 flasker.
Jeg vil derfor bede bådejerne, når de

Lørdag den 17. oktober samledes i klub
huset vore juniorer med deres venner fra
sommerturen til fælles kaffebord og fore
visning af lysbilleder optaget på turen.

Fartøjsejere, der ønsker deres båd for

Foruden juniorene fra de forskellige del

bliven i vandet efter den 15. december,

tagende klubber kom formand E. Libner,

skal indsende ansøgning til bestyrelsen

kapsejladschef E. Hvalsøe, juniorleder Pe

inden den 30. november 1964.

ter Blirup, alle fra »Frem«, og juniorleder

Er tilladelsen ikke i orden, tages både

Ole Blirup fra »Sundet«. Pløk, der altid

ne op efter den 15. december, på ejerens

har vist juniorerne sin interesse, havde ud

regning.

sat 3 fine præmier for de bedste billeder.
Havneudvalget.

nu får skivet på land, om at lade mig få

Efter forevisningen måtte de tre domme
re igang med at gennemgå det store mate

de tomme flasker, der eventuelt er mine,

riale endnu nogle gange, før resultatet

tilbage. Vi skulle så nødigt igen indføre

forelå. Firmaet »Daisy« kørte en film om

pant for flaskerne.
Jeg har da også set bådejere hive tomme
flasker udenbords, men det har sikkert
ikke været mine.
Kristine

Pas på glasfiber

eskimoernes liv i Alaska, og derefter 3
farvefilm af Walther Disney med »Pluto«,

Ejeren af »Pipaluk« syntes pludselig, at

»Anders And« og hvad de nu kaldes de

nu drak den for meget vand, og meget til

forskellige tegnefilmsfigurer, de var hy

pas kom et par herre og sagde de var eks

lende grinagtige. Der blev til hver gæst i

perter, og at båden kunne blive så tæt, at

klubhuset endog udleveret en af de kend

tabte tændstikker på kølsvinet kunne stry

te trekantede pakninger med den dejlige

ges igen selv efter længere tids ophold

appelsinsaft.

dernede, hvis bare de fik lov til at trække
båden over med flere lag glasfiber.

Sådan nogle kammeratskabsture og afte
ner skulle der være mange flere af, jeg

Det fik de lov til for det tilbud de frem

tror det vil gavne sejlsporten i fremtiden.

satte. De gik i krig, der blev brændt, skra

Ref.

bet, klistret og malet, ialt 5 lag, så båden
så ud som den var lavet af hessian. Den

Ved en forglemmelse i si ste nr. af bla

kom i vandet, og — før drak den lidt -—

det fik vi ikke oplyst, at Lis Jensen vandt

men nu! — Op igen og ejeren ville have

klubmesterskabet for juniorer.

sine penge tilbage, han var så sikker på
resultatet, at han nu havde solgt sin lænse-

+

pumpe billigt.

Halvarligt kontingent
På generalforsamlingen blev be
styrelsens forslag om ændring af
§ 5, 1. stykke, vedtaget.

Sø- og Handelsrettens skønsmænd ud
talte og afgav erklæring om, at arbejdet
var ikke udført fagligt korrekt, det hele
skulle af igen, skroget brændes af og sli
bes rent, i det hele taget skulle båden
bringes tilbage i den stand, den var i før

Knud Hansen
Lige inden generalforsamlingen fik jeg
meddelelse om, at vort mangeårige med
lem Knud Hansen var afgået ved døden.
Knud var mellem de fire første, der mod

behandlingen.

Kontingent skal herefter beta

Dette kun som en advarsel. Skal du have

les halvårligt i månederne januar

din båd glasfiberbehandlet så tag ikke en

og juli, dog senest den 20. i for-

tilfældig arbejdsmand, men gå til en fag

faldsmåneden.

mand, der giver dig fuld garanti for rig

tog Sundby Sejl-Forenings 40 års jubilæumsnå l på generalforsamlingen i marts,
og var ejer af

motorbåden »Valborg«

indtil sin død.
Æret være hans minde.

tigt udført arbejde.
MAC

Svend Larsen.

NR. 11
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Albin marine motorer

PRÆCISIONS-URET

Cigarforretningen
I. Jensen

Montering, reparation og

Den rigtige tid til den rigtige pris

drejerarbejde udføres.
Alt svejsearbejde

Køb det hos

udføres, også rustfri

»KLOKKEMAGEREN«
Amagerbrogade 101 - Amager 2719 u

ALT I URE OG OPTIK

Ø R E SUND S V E J 114
(hjørnet af Milanovej) AM 43 4?

Nærmeste forretning ved havnen!

PREBEN RASMUSSEN

Har alt i

LUGANOVEJ 4

TOBAK, CIGARER,
CIGARETTER A ØL

SUNDBY 44 36

AMAGERFÆLLEDVEJ 17 . AMG 5790
KØLESKABE . GASVARMERE . GASRADIATORER

KK EN SLAG ER AUT. OAS

VAND & SAMfTETSM

KAPs SPORT
Amagerbrogade 142
Telf. 5816 38
Saltværksvej 179 - Tlf. 51 16 38
STORT UDVALG I
Sejlsporststøj - Dunlopsejlsportssko
Sejlsportsstøvler - Elvstrømveste
m. m. m.
løvrigt alt i Sport - Jagt - Fiskeri
Camping - Hundeartikler - Rideudstyr
Rekvirer vore Jagt - Fiskeri og
Camping kataloger

KONTO OPRETTES

HUSK
VILLA- OG GRUNDSALG PÅ AMAGER
OMPRIORITERING

at bjærge dine for
tøjninger, når båden

KØB OG SALG AF GODE PANTEBREVE

er kommet på land!
lirø

TØM

ROBERT MØLLER & SØN

brændstoftankene

Statsexam. ejendomsmæglere
AMAGERBROGADE 184
Telefoner:
*55 70 20
55 62 201 (
55 48 20 } e

,
kon,or,,d

Kontortid 9-17
lørdag
9-12
samt efter aftale

støt vore
annoncører
de støtter os
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SEJLSPORTSGLÆDER I
SEJLSPORTSKLÆDER FRA
m

•
=

1
3
1
1
H
H
Hl

m
m
H

m
§g
H

JmaJc

ENGELSKE GENSERE

BUSSERONNER
OVERTRÆKSBUKSER
JAKKER * FRAKKER

Den rigtige facon.. 32.OO

{Ldi/sthøjns

ORIG. FÆRØTRØJER
FLØJLS BENKLÆDER

FLYDEVESTE

Dunlop blå
Sejlsportssko
Til damer
„ herrer

SATIN

33. SO
38,50

G U M M I S T Ø V L E R

51,OO

Størr. 1

BENKLÆDER

B U S S E R O N N E R

Engelske (Gensere)
Sømandssweaters

1

m
M

HOLMENS BUKSER

(jiilt sejlsportstøj
Standard kvalitet
30.00
Bukser
Jakke m. hætte.... 44. OO
Gul standard
Busseronne

M
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Ternede bomulds
Skjorter

K Ø J E T Æ P P E R

Største
Specialfotretning i

Mange mønstre .... 11,50

VATTÆPPER

ET SÆRTILBUD
Sorte olie regnfrakker
Kun små størr.
Normalpris 62,50 nu 19,85

ARBEJDSTØJ

S O V E P O S E R

Alt i HERRELINGERI samt KONFEKTION

J. P. BACHER . TORVEGADE 22 . AM« 4503 . 8635

INDRAMNING

Køb og salg

i moderne rammer

af lystfartøjer

Spejle i stort udvalg

FREYTAG SEJL

FORSIKRING AF LYSTFARTØJER

GLARMESTER JES SCHULTZ
Vermlandsgade 82 — Amager 7099

SKOVSHOVED HA VM

J Ø R G E N

D A N R I S

Balsamvej 8

Telf. 50 86 36

Bådmotorer
Nye og brugte, alle fabrikater og H -K.
Nye og brugte propeller
samt aksler sælges.
OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25
TELEFON 50 87 68

tiI den BILLIGSTE pris!

ABSALON- SKAN DINAVIA
/Samo^iAe^clmck FORSI KRI NGi>

G R Ø N

& W I T Z K E

A7l s

Afleveret til postvæsenet den 19*11*1964

Næste nummer af bladet
udkommer i decbr. - Stof til bla
KARL POVLSEN

BOGTRYK

S V A NE M O S EG A A R D S V EJ
T E L E F O N

3 5 6 7 8 8

4

det skal være redaktøren i hænde
senest 1. december.

Udg. Sundby Sejl Forening
Ansvarshavende redaktør:
M. Andreasen,
Nyrnberggade 50, Am 8384u
Ekspedition: E. Lorentzen.
Albaniensgade 2, Am 71 18 y
Tryk: Karl Povlsen,
Svanemosegaardsvej 4 - V
Telf. 35 67 88
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(Foto: Reinhardt Hansen)

Bestyrelsen og redaktionen ønsker samtlige medlemmer
og venner af Sundby-Sejlforening en rigtig glædelig jul I
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SUNDBY SEJL-FORENING
Amager Strandvej, S — SU 35016
MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION
Formand: Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S

AS 1169

Næstformand: Harald Henriksen, Kaprifolievej 12

58 13 75

Sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2

SU 7473

Kasserer: Anni Lindqvist, Wittenberggade 21

58 01 76

Havneudvalg: Tom Larsen, Ålandsgade 29

AM 7363
58 13 75

og Harald Henriksen, Kaprifolievej 12

KONTORET
er lukket fra

Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg:

Sigfred Christensen, Ungarnsgade 33
og Vagn Preisler, Lillegrund 10 A
juniorleder: Viggo Keller, Ved Klosteret 5
Skolechef : Arndt Adrian, Holmbladsgade 55, S
Kapsejladschef: Viggo Hind, Kingosvej 54, Tåstrup
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2

AM 92 56
992352
AM 83 84 u
AM 71 18 y
SU 35 80
|

v 5 5 9^80 ^^

>000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000°

Salg

af

24. januar 1965

RY 1966

Bestyrelsesværelse
Pladsmand: Jørgen Munk, Ulrik Birchs Allé 2

3. januar til

AM 9247 y
SU 9844

C

både skal meddeles havneudvalget, hvis du ikke vil risi*

kere at miste din plads i havnen.
Havneudvalget.

Hvorfor gå over Amager Strandvej ?
Shoppen
Telf. As. 28?
Fører alt i

Malervarer og
lakker.
Alt i bådeudstyr og
tovværk.
Til dagens billigste
priser.

Forhandler af GIBB kådeudstyr og Samcolastik.

NR. 12
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over betjeningen ved buffetten, og søger at
få bragt forholdet i orden.

Bestyrelsen

V •

foretog derefter en rundtur på pladsen for
at tage de steder i øjesyn, hvor de plan
lagte arbejder skal påbegyndes.
Ref.

Tak!
Jeg vil gerne herigennem sige alle tak

Alle juniorerne samles i klubhuset søn

for den udviste opmærksomhed på min 70

dag den 3. januar kl. 11. Der er møde

års fødselsdag.

pligt til dette møde.

Formanden oplæste diverse skrivelser,
som toges til efterretning. Bl. a. var der

Keller.

Martin Olsen.

Bestyrelsesmødet d. 9. novbr. 1964

Hjertelig tak til alle, som glædede mig
med blomster og gaver på min 70 års dag.

kommet byggetilladelse til materielskabe

Andespillene

P. V. Ørsted.

og skure. Formanden havde endvidere talt

De to andespil, vi har afholdt i år, har

med et entreprenørfirma og fået tilbud på

givet et godt overskud til vor forening,

en sivebrønd og afløb foran hovedindkør

det var to dejlige aftener med hygge og

selen, så man kan blive de store vandan

god stemning, rigtige klubaftner, som vi

samlinger kvit. Dette toges til efterretning

skulle have nogle flere af.

og vil blive udført når der er økonomisk

Festudvalget.

NYTARSAFTEN
holder vi åbent hus i klubhuset kl. 20 - Der bliver bal og forskellig halloj!
Entre kr. 6,00 incl. baltegn.

basis derfor. Der blev forelagt en grund
tegning fra jordkontoret, hvorpå var ind

Nye medlemmer

tegnet en projekteret motorvej langs Øst

Klaus Dam,
Oxford Allé 47, S.

som søger optagelse

Amager.

Jolle.
Torben Karl Tipsmark,

i SunMy.

Denne motorvej vil, når den bliver en

Jenagade 7, S.

realitet, tage et stort stykke af foreningens

U/bd.

område, og formanden foreslog, at man
derfor allerede nu skulle ansøge kommu
nen om at få en ca. 6 meter bred strimmel

Erik E. Rosenkrantz,
Peder Skramsgade 7, K.

Aktive
Jørgen Herlevsen,

jord langs det søndre skel lagt til forenin

Skånegade 10, S.

gens område. Man enedes om, at ansøg

Spg. »Kiwi«.

ning afsendes omgående.
Endvidere vil man ansøge jordkontoret
om at få overdækket 40 meter af kanalen,
da foreningen ikke har nogen gavn af dette
stykke af kanalen. Klubhusudvalget havde

Ib Andersen,
Syriensvej 24, S.
Ktt. »Pia«.

Juniorer
Jan Erik Hansen,
Soldugvej 31, K.
Passive
Jørn W. Bruun,
Ungarnsgade 62, S.

Ivan Jonasson,

indhentet tilbud på et nyt og mere effek

Nørrebrogade 38, N.

tivt ventilationsanlæg til den store sal.

Mb. »Boas«.

Man enedes om at lade anlægget udføre,

Jolle.

Kai C. Hansen,

Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems an
søgning om optagelse aftrykkes i først
udkomne nummer af SSF. Protest skal

når der er penge til stede til formålet.

Set. Pedersstræde 22, K.

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14

Klubhusudvalget havde modtaget klager

Jolle.

dage efter offentliggørelsen.

/Sejlsportsfolkenes
.JULEGAVER

:øbes fordelagtigst
BACHER

ÉggiP^
Oriq. enqelske

" P Dun lop

i
H SØMANDS

É GUMMISKO

n
H GENSERE

m. sugekopper
W*v

GAVER

"lyt

leveres i s m u k k e

GAVEÆSKER

IMAK's

Dame kr. 34,50 ^
Herre kr. 38,50 ^
Duniop hvide sejler

^

GUMMISTØVLER || fe
fra kr.

kr. 55,- | |

i

børne

^ Orig. håndstrikkede

H FÆRØ TRØJER

GUMMITØJ
i alle størrelser

^

(Islændere)

^ i mange smukke
^ mønstre

f.eks til 2 år
Gul jakke m/hætte

50,-I

H

22,50 É

I
I

Gule benkl. m/seler 20,50 ^

kr.

75,-

KØJESÆKKE
KØJETÆPPER
GAVEKORT udstedes
på ethvert beløb

VORT MOTTO:

BACHER

Fuld tilfredshed el/ei

TOKVEGAII
SKRÆDERI- o S KONFEKTION!
FILIAL:

UKOMTTOKf

Vi fører alt i
RTER

HERRELINGERI - HERREKONFEKTION

ribede og coulørte
Kun kr.

27,50

HARRIS TWEED
JAKKER
kr. 228
Moderne FLØJLS
JAKKER
kr. 175

Den moderne blå eller grå
Mohair

Flotte mørke

Orig.

FRAKKE kr. 228

dobbelt foret, % lang

POPLIN
SKJORTER
kr. 15,85

Poplin

FRAKKE kr. 158

MODE BENKLÆDER

Sidste nyhed for ungdom

I de nye farver

STORTRØJER
ICI

m/rødternet foer

kr.

m/ruskind v/lommer

148

kr.

RLENE

69,50

:LÆDER
arver

KANSAS
ARBEJDSTØJ

Blå stukket, vatteret

NYLON VINDJAKKE
kr. 62

ne facon

kr.

i khaki - blåt - grønt - hvidt
pr. stk.

88,—

mønstrede

^

A BADEKÅBER

É

frotte

H

ELVSTRØMS
FLYDEVESTE Ak i
77 "•?? IMAK's
do m/krave 07,3U

KR. 59,501

GUMMITØJ

1
i prima VELOUR^

f.eks.

GUL JAKKE

m/trykknapper
kr.

98,—|

36,00
GULE BENKL.
kr.

m/elastik
kr. 28,00
GUL
BUSSERONNE
kr. 32,25
GULE
JOLLEBENKL.
kr. 44,75

ISTØVLER
MMISKO
gene tilbage!
TLF. AWi. 1502
LIN«;:

TORVEGADE

J9,

TLF. VALBY 238*

8635

38, TLF. asta 68i4

kr.

32,50
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stole på det, vi var blevet mistroiske med
hensyn til vejret i denne ferie.

I SOMMER
SOL OG BLÆST

Kl. 14,30 afgik vi til Kalmar, hvor vi
ankom 15,15. Vi tog tilbage til byen, fordi
vi gerne ville se noget mere af den gamle
bydel, der havde kun været lejlighed til at
se slottet.
Vi fortøjede i havnen lige i nærheden af
en af de gamle byporte, og mellem høje

En feriesejlads til Øland

tømmerstabler. Kalmar-træ er noget af det

(Fortsat)

gjort klart skib, gik vi gennem byporten

bedste fyrretræ, man kan få. Efter at have
og kom ind i den gamle bydel med dens
små kønne huse, især lagde vi mærke til
for at holde os varme, begyndte vi at gå
tilbage, men da vi var i god tid, gik vi en
lang omvej igennem skoven. Det var en
mærkelig skov, der var en meget tæt under
skov, man skulle tro, det var en urskov, vi
gik i, for efeuen voksede alle vegne langs
Onsdag 5-7. Stiv S.Ø. kuling. Barome

med jorden, og op af træerne slyngede den

ter helt nede på 748, så nu kunne det dår

sig som lianer. Vi var så langt inde i illu

ligt komme længere ned, nu måtte det da

sionen, at da »Gubbemor« råbte: »Kom

gå op igen, så vi kunne få lidt bedre vejr,

skal I se en rød skovsnegl«, svarede skip

sådan trøstede vi os da vi sad i toget, på

per: »Næ, nu må I holde op, for hvis I får

vej til Borgholm. Det var en dejlig tur,

øje på en løve om lidt, så skriger jeg«.

vi fik rigtigt set Øland, for jernbanen gik

Den røde skovsnegl var nu rigtig nok, lø

først tværs over øen, så fulgte den den

ven så vi aldrig.

østlige kyst et godt stykke vej nordpå,

Vor vej førte os langs kysten og til

indtil banen igen drejede vestover mod

havnen, sikke en havn, stor flot lystbå

en række farvestrålende træhuse med små
forhaver og stokroser op af husene, vi
ville gerne have et farvefoto af dem, men
lyset faldt ikke godt på den tid af døgnet,
det skulle tages fra morgenstuden, så det
måtte vente. Nu var det også blevet tid til
aftensmad, og vi gik tilbage til havnen.
Næste morgen gik vi op for at få vore
foto. Der gik en ældre dame og puslede i
en af haverne, og vi stod lidt og ventede,
at hun skulle gå ind, for vi generede
os ved at begynde at tage foto, det er
som om man bryder ind i privatlivets
fred.
Men lidt efter kom hun over til os,s mi
lende spurgte hun, om vi var interesserede

Borgholm. Selvom øen er smal, er der

dehavn, der lå i læ af de høje skrænter,

i husene, så måtte vi da godt komme in

alligevel en forbavsende forskel på land

oppe over skoven så man Borgholm som

denfor og se, hvordan de var. Vi tak

skabet. Den vestlige gide er meget høj ud

en silhuet mod den blå himmel, for nu var

kede, men det kunne vi da ikke være be

mod kysten og meget frugtbar, så falder

det blevet solskin, og blæsten havde lagt

kendt sådan at gøre ulejlighed, men vi
skulle med, der var ikke noget at tale

landet mod øst,indtil det flader fuldstæn

sig. Skipper var lige ved at tage toget til

dig ud ved kysten, og herovre på østky

bage for at hente skibet. I kan jo blive

om. Stuerne er små, lavt til loftet er der,

sten er der kun golde hedestrækninger,

her og vente, til jeg kommer med skibet,

men hyggeligt og velholdt var der. I den

fyldt med sten og store klippestykker.

her ville være herligt at ligge et par dage,

største stue stod der en stor kakkelovn,

men nej, den gik ikke, tiden var så frem

en rigtig gammeldags, firkantet, der nå

rykket desværre, for fristende var det.

ede helt til loftet, beklædt med hollandske

Vi

nåede

hurtigt

stationen,

hvor vi

skulle af, og nu kom vi på en ordentlig
spadseretur, for der var langt ud til Borg

Næh, vi luskede ned til toget, og kom

holm. På vejen kom vi forbi HAGA prin

tilbage til Færgestaden og skibet, smed os

kunne jeg se, men en formue værd for

sessernes sommerslot »Solliden«, det lig

ned på kistebænkene, for nej, hvor bliver

samlere.

ger tæt op af Borgholm, så nu var vi ende

man træt af sådan en tur.

kakler, den var ligeså gammel som huset,
Hun

fortalte, at

husene

var

fiskerhytter fra gammel tid, overtaget af

Efter en god nats søvn var vi friske

kommunen. Beboerne fik lov til at bo i

Borgholm er en imponerende stor ruin

igen, der skulle provianteres, det fik vi

dem gratis, men på den betingelse, at de

af, som navnet siger, en borg, men ikke,

pigerne til, imedens gik skipper og jeg op

skulle vedligeholde dem. En udmærket

som man tror, et forsvarsværk, snarere må

for at fotografere. Der var på Øland i sin

løsning for bevarelse af gamle bygninger,

man kalde det et beskyttelsesrum. Det

tid over 300 stubmøller, de aller fleste af

synes jeg.

stammer helt tilbage fra Absalons tid,

dem er gået til for vejr og vind, men der

lig ved målet.

Men nu måtte vi afsted, og kl.9 startede

og når der var fjender i sigte ude på ha

er

dog stadig ca. 100 tilbage, deraf er

vi igen sydover, vinden var S.V., 4-6,

vet, blev kvinder og børn lukket inde i

»kungskværnen«, som svenskerne kalder

skm., altså stik mod, kurs 205°. Nordpå

borgen, medens alle våbenføre mænd gik

den,den største og bedst bevarede. Det

drev store regnbyger i S.Ø. retning, men

ned til stranden for at møde fjenden der.

var den, vi ville have et billede af. Det var

vi fik intet over os. Noget mål for denne

Nu var det blevet rigtig godt koldt, så

blevet lidt mildere i vejret, men kunne vi

(Fortsættes side 8)
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CERTINA
PRÆCISIONS-URET
Den rigtige tid til den rigtige pris

Cigarforretningen
I. Jensen
Ø R E S U N D S V E J 11 4
(hjørnet af Milanovej) AM 43 4V

KAI's SPORT

Køb det hos

Nærmeste forretning ved havnen!

Amagerbrogade 142

»KLOKKEMAGEREN«

Har alt i

Telf. 5816 38

TOBAK, CIGARER,
CIGARETTER A ØL

Saltværksvej 179 - Tlf. 51 16 38

Amagerbrogade 101 - Amager 2719u

ALT I URE OG OPTIK

STORT UDVALG I
Sejlsporststøj - Dunlopsejlsportssko
Sejlsportsstøvler - Elvstrømveste
m. m. m.
løvrigt alt i Sport - Jagt - Fiskeri
Camping - Hundeartikler - Rideudstyr

AMAGERFÆLLEDVEJ 17 . AMG 5790

Rekvirer vore Jagt - Fiskeri og

KØLESKABE . GASVARMERE . GASRADIATORER

Campingkataloger

BLIKKENSLAGER AUT. O A S V A N D & SA»ll"nST#«»i»TfII

Angående

medlemsbladet
Udebliver medlemsbladet, skal du
først henvende dig på det lokale post
kontor, hjælper det ikke, skal du hen
vende dig til bladets ekspedition.
Men husk at melde flytning til dit
lokale postkontor, og dette er vigtigt,
hvis du vil have medlemsbladet uden
KONTO OPRETTES

afbrydelser: På blanketten du får ud
leveret på posthuset skal du huske at
skrive, hvilke foreningsblade og tids
skrifter du får tilsendt. Dette glemmer

VILLA- OG GRUNDSALG PÅ AMAGER

mange medlemmer, med det resultat at
medlemsbladet udebliver, idet ekspedi

OMPRIORITERING

tionen får tilsendt afmeldelse af bladet

KØB OG SALG AF GODE PANTEBREVE

fra postvæsenet, grundet ukendt adres
se. Det giver anledning til reklamation
og ulejlighed, som kunne være undgået.

ttSfl

Ekspeditionen af medlemsbladet
v. E. Lorentzen, Albaniensgade 2-4.

ROBERT MØLLER & SØN
Statsexam. ejendomsmæglere
AMAGERBROGADE 184

Telefon:

* 55 70 20

Kontortid 9-17
lørdag
9-12
samt efter aftale

FREYTAG SEJL
SKOVSHOVED HAVN

SIDE 8

S S F

NR. 12

dags sejlads havde vi ikke aftalt, så da

som vi nåede 17,30. Næste dag, søndag

Næste formiddag tog vi turen gennem

vi ved middagstid observerede en kirke,

den 9.7. vejret blæsende fra S.V., drejende

skærgården til Karlskrona, vi ville gerne

styrbords for os, der nøjagtig lignede en

til vest og opfriskende, regn hele natten.

have været til Ronneby, men da vinden

dansk landsbykirke, blev vi nysgerrige, og

Besætningen nægtede at sejle på en søn

friskede mere op, gik vi ind til Karlskro
na, hvortil vi ankom kl. 12,30. Vi fortø

løb ind i den lille havn. Det var Kristian

dag, de havde fridage tilgode, fortalte de.

opel, vi var kommet til. Der var intet pro

Nå, uden besætning kunne vi ikke sejle,

jede et lille stykke fra en svensk, lysla-

blem med at finde plads i havnen, for vi

så måtte vi blive, hvor vi var. Det var der

keret motorbåd.

var den eneste båd, der lå der. Det er før

ingen, der var kede af, vi skulle ud for at

I løbet af dagen fik vi tanket og pro

ste gang, det nogensinde er sket for mig at

se på øen. Efter en anstrengende tur, og vi

vianteret. Da vi kom fra byen, kom den

have hele havnen for mig selv.

var kommet godt op i højden, før vi en

svenske skipper hen til os og spurgte,

Det var et kønt lille sted, vi var kommet

delig kunne puste ud og nyde den smukke

om vi mente, hans anker kunne holde,

til,byen bestod af en smuk landsbygade

udsigt udover skærgården. Øen er ikke

hvis han lagde sig ud i havnebassinet for

med gamle træer på begge sider af vejen,

stor, der er vel 4 til 5 fiskerhytter og en

natten, men da bunden er klippegrund, fra

den lignede nærmest en allé, og så var der

enkelt gård.

naturligvis kirken, det var derfor vi var

rådede vi ham det. Men hvorfor ville han

Da vi ved middagstid sad nede i båden,

dog gøre det? Jo, fortalte han os: Han
havde oppe i byen forhindret et par rak

kommet herind, den skulle vi op for at se

kom et selskab i søndagstøj og med barne

lidt nærmere på. Både indvendig og ud

vogn, og gik ombord i en fiskerskude, de

kere i at stjæle en bil, og nu var han ban

vendig var det en kopi af en dansk kirke.

skulle til barnedåb i kirken på fastlandet.

ge for at få besøg i nat af dem. »Ni for

Det var nu ikke så mærkeligt, fik vi at

Hen på eftermiddagen vendte de tilbage,

står, jag har kone og børn med«. Det for

og skipper sprang galant ombord for at

stod vi selvfølgelig, men vi foreslog ham

vide,for

den

Kristianopel

var
var

bygget

af

Chr.d.4de.

dengang en grænseby

hjælpe dem barnevognen i land. Der kom

at forhale sin båd hen ved siden af os,

mellem Sverige og Danmark. Ja, man læ

han lidt galt afsted, for idet han løfter

så var vi da flere, hvis der skulle ske
noget.

rer stadigvæk noget. Næste dags formid

barnevognen op, ser han indholdet og ud

dag holdt vi fridag, dasede og drev rundt,

bryder: »Va faaen, har ni tvo?«. De stilige

De har det ikke let i Karlskrona med

som vi havde lyst. Men kl. 13,30 var vi

svenskere så helt forkerte ud i ansigterne,

de knægte, næppe var skipperen gået, så

på farten igen. Aftenen før havde barom.

og skipper blev helt flov over sit udbrud,

kom en soldat trækkende med sin knal

stået på 758, nu var det igen faldende

for det var kommet rent spontant. Da

lert og spurgte os, om vi havde set nogen

755, - overtrukket og med byger, jo nu

først selskabet var vel af vejen, kunne vi

stå og rode med hans knallert, der et

kendte vi vejret igen, vind lige i snuden,

ikke holde masken mere, men hylede af

øjeblik havde stået på havnepladsen, og

stampende for maskine sydpå mod Ytterø,

grin.

nu var kabler og alle forbindelser skåret
over på den. Vi havde ikke set nogen, men
synd var det for ham, nu måtte han træk

INDRAMNING

Køb og salg

ke hjem. Vi blev inviteret på et glas vin

i moderne rammer

ovre i den svenske båd og blev præsente

af lystfartøjer

Spejle i stort udvalg

FORSIKRING AF LYSTFARTØJER

GLARMESTER JES SCHULTZ

J Ø R G E N

D A N R I S

Balsamvej 8

Telf. 50 86 36

Bådmotorei'
Nye og brugte, alle fabrikater og H-K.
Nye og brugte propeller
samt aksler sælges.
OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25
TELEFON 50 87 68

ret for skipperens familie. Så viste det sig,

Vermlandsgade 82 — Amager 7099
tiI

at det var den svenske sangerinde Alice
Babs med familie.
(Fortsættes)

den BILLIGSTE pris!

ABSALON SKAN DI NAVIA
hojmojA^dsjoAsi, FORSIKRI NGÅaJaixaSelSfeaiwh;
GRØN

&

WITZKE

A/s

Afleveret til postvæsenet den 16sl2«1964
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det skal være redaktøren i hænde
senest 1. december.
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