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49. ÅRGANG

Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej, 15 2300 København S.

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejlunion

Der er også sport
i en god økonomi

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset
Restaurationen
Havnekontoret

31 59 35 80
31 58 32 96
31 58 14 24

Postgirokonto: 7 05 65 16
Ansvarshavende redaktør:
Hans Guldager,
Uldumvej 35, 2770 Kastrup . . .

31 50 73 23

Medarbejder ved bladet:
Holger Møller,
Postparken 30, 2770 Kastrup

.

31 50 41 01

Bladets ekspedition:
Annie Lindquist,
Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S .

31 58 01 76

Tryk:
SM Offset Tryk,
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup

31 51 71 79

Fotosats:
Eurosats,
Århusgade 88, 2100 Kbh. 0. . .

31 38 03 23

fl

wS
2\Yr*

Foreningens bestyrelse:

Formand:
Preben Jacobsen

31 50 19 78

Næstformand:
Else Thuring

31 53 59 64

Sekretær:
Else Thuring

31 53 59 64

Kasserer:
Erna Christensen

31 59 39 78

Havneudvalg:
Jørgen Rasmussen
Orla With

31 59 41 67
31 55 28 70

Tilsynsførende
med klubhuset
- og festudvalg:
Bente Bang Christensen
Vagn Preisler
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42 90 20 34

Skolechef:
Kent Nielsen

31 56 05 41

Juniorleder:
Leif Henriksen

31 58 28 10

Jolle
repræsentant:
Per Wallin

31 67 89 75

Motorbådsrepræsentant:
Michael Ronild

31 53 61 95

Målere:
Fung. Karl Thorup
Fung. Frank Olesen

31 58 43 11
32 52 23 10

Radiokontakt:
Reinhardt Hansen

31 59 88 18

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30
i kontortiden træffes
formand, kasserer og havneudvalg
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Amager
banken

Amagerbanken

31 51 75 30
31 54 58 44

Kapsejladschef:
Jørgen Haar

Der er mange, fine glæder
i din sport. Og mange gode
klubkammerater, som du
har det hyggeligt med.
Men der er også sport i
at have en god økonomi.
Og i Amagerbanken kan du
tale med flinke mennesker,
der kan fortælle dig om
pengene og din fremtid.
For det er let at få en god
økonomi, når man har en
god bank.
Prøv at komme ind til os
i Amagerbanken.
Der er mere sport i os,
end du tror...

Hvem er oliegrisen.
Forsidens billede viser en smuk, fredfyldt og
glitrende vandoverflade.
Dette er dog snyd og bedrag, havnens nor
døstlige hjørne flød lørdag d. 2. december
med en fed glinsende overflade af diselolie.
Medlemmer med plads i denne ende af havnen
siger, at dette sker med jævne mellemrum.
Hvem er grisen! der lænser sin båd for olie?

Et girokort er fremover medlemsbevis.
EDB-arbejdsgruppen
meddeler:
EDB-arbejdsgruppen er nu nået til den
første af de mange mærkevendinger,
nemlig et girokort til hvert medlem,
udskrevet af computeren.
Girokortet indeholder medlemsnum
mer, navn og adresse samt halvårlig
indbetaling til SSF.
Vi har endvidere registreret bådpladsnummer, telefonnummer, fødselsdato,
indmeldelsesdato samt m/k.
Indbetalingsdatoen er sat til en måned

før vi plejer, men medlemmer, som har
lavet langtidsplanlægning for deres
økonomi, vil ikke blive tilsendt rykkere
med ekstragebyr før efter 15.3.90.
Samtidig vil vi bede Jer oplyse bådnavn
og skurnummer til kontoret.
Vi beder alle medlemmer være overbæ
rende med eventuelle fejl, som kan væ
re opstået ved indtastning af informa
tionerne og give os besked om rettelser.
God jul og godt nytår fra
EDB-arbejdsgruppen
Erna og Henrik

Bestyrelsen er opmærksom på at
det ved besøg i udenlandske havne
og sejlklubber, ikke altid er nok at
kunne fremvise et girokort som do
kumentation for medlemskab af en
dansk sejlklub.
Medlemmer som ønsker det, kan
derfor ved henvendelse på kontoret
i åbningstiden få udstedt et gyldigt
medlemskort.
Det anbefales at lægge girokortet
inde i medlemskortet som bevis for
at kontingentet er betalt.

Julegrisen i havn.
Til stor overraskelse for mange drev der sidst
i november måned, et velvoksent vildsvin ind
i havnen, godt nok død eller druknet, men
stadig hæderlig frisk - i hvert fald udven
digt.
»Vildsvinet kan have forladt Polen eller
DDR. i forbindelse med de nye frie udrejsefor
hold...« var en af de mange kommentarer, der
lød i anledning af denne fremmede gæst i vor
havn.
(Foto: »Giser«)

Formand og bestyrelse, kasserer Erna og Annie ønsker alle medlemmer
og venner af SSF en god og fredfyldt jul og et godt nytår.
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Fra generalforsamlingen efteråret 1989.
Formandens beretning, se forrige nummer af bladet.
Referat af generalforsamling den
29.10.89
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Protokol og beretning
3. Valg
4. Lovændringsforslag
5. Andre forslag
6. Eventuelt
Formanden åbnede generalforsamlin
gen ved at byde velkommen. Han ud
bad sig herefter forslag til dirigentpos
ten. Hans Guldager blev foreslået og
valgt ved akklamation.
Punkt 2 Valg og beretning:
Sekretæren oplæste protokol fra sidst
afholdte bestyrelsesmøde.
Formanden fik ordet for beretning (se
forrige nummer af bladet).
Efter oplæsning af beretningen uddelte
juniorlederen de forskellige vandrepræmier til juniorerne.
Da ingen ønskede ordet til protokol og
beretning, blev de fremlagt for general
forsamlingen til godkendelse. Forinden
blev der nedsat et stemmeudvalg,
bestående af Tage Woltemath, Juul An
dersen, Rolf Buus og Henning Frænkel.
Protokol og beretning blev godkendt af
generalforsamlingen.
Punkt 3 Valg:
Formanden, Preben Jacobsen, blev gen
valgt ved akklamation.
Som kapsejladschef blev Jørgen Haar
valgt efter forslag. Juniorlederen, Leif
Henriksen, blev genvalgt, ligesom en
repræsentant for klubhus og fester,
Vagn Preisler, blev genvalgt.
Et havneudvalgsmedlem, Herman
Mortensen, var på valg. Medlem nr. 701,
Ole Hansen, havde i brev til bestyrelsen
foreslået sig selv. Han var ikke til stede.
Endvidere blev Jørgen Rasmussen fo
reslået. Herman Mortensen ønskede
genvalg.
Efter flere kommentarer fra talerstolen
blev der foretaget skriftlig afstemning.
Her fik Ole Hansen 18 stemmer, Her
man Mortensen 68 stemmer og Jørgen
Rasmussen 110 stemmer. Jørgen Ras
mussen blev valgt som havneudvalgs
medlem.
Som jollerepræsentant blev Per Wallin
valgt. Han havde som suppleant be
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stridt denne post indtil førstkommen
de generalforsamling.
Kasserer Erna Christensen blev gen
valgt, lige som kasserersuppleant An
nie Lindquist blev genvalgt.
l.-suppleant Bjørka Schandorff ønske
de ikke genvalg, Janus Simonsen blev
foreslået og valgt. Da Per Wallin var ble
vet valgt ind i bestyrelsen, skulle der
ligeledes vælges en 2.-suppleant.
Grethe Jacobsen blev foreslået og
valgt.
Punkt 4 Lovændringsforslag:
Der var ikke indkommet ændringsfor
slag.
Punkt 5 Andre forslag:
Forslag fra bestyrelsen:
1) Byggefondsmidlerne pr. d.d. overfø
res til almindelig drift. Byggefonden
nedlægges herefter, og betaling til
byggefonden ophører.
2) Kontingentet for aktive juniorer og
passive forhøjes med 50,- kr. pr.
halvår med virkning fra 1. januar
1990.
3) Vagtmandsordningen - vedtaget på
generalforsamlingen den 31. oktober
1978:
Bestyrelsen foreslår, at gebyret for
de medlemmer, som ikke kan eller
ikke ønsker at deltage i vagtordnin
gen, forhøjes fra 200 kr. til 500 kr.
Formanden motiverede forslagene ved
at påpege, at vi stadig skal afdrage på
gæld, at vi er nødt til at forbedre vore
tilkørselsforhold samt at alt er blevet
dyrere.
Punkt 1 og 2 blev vedtaget ved hånds
oprækning.
Jens Green Jensen bad om ordet til
punkt 3.
Jens havde bemærket, at der i forman
dens beretning stod, at det kun kunne
være aktive medlemmer, der kan gå
vagt. Det har altid været kutyme, at æg
tefæller, der i mange tilfælde er passive
medlemmer, ligeledes kan gå vagt.
Ole Poul Petersen: SSF's vagtordning
er god, hvis medlemmerne går deres
vagt. Jeg vil opfordre medlemmerne til
selv at gå deres vagter og vil advare mod
det, man er ved at ændre. Det vil så ko
ste 500 kr., hvis man ikke går sine vag
ter, og det vil igen sige, at aktive med
lemmer, der går vagt for andre, kan hen
te omkring 450 kr. i stedet for, som nu,
150 kr.

Formanden gav Ole Poul ret, men for
klarede, at det ikke kunne være ander
ledes. Problemet er, at vi vil tvinge med
lemmerne til at gå deres vagter.
Som svar til Jens Green: Selvfølgelig
kan mand og kone gå vagt, selv om man
den eller konen er passiv. Selve vagt
ordningen kører videre som hidtil, dog,
pointerede formanden er der en lille
ændring.
Vi har regnet og divideret på antal vag
ter og antal medlemmer og har fundet,
at det er nødvendigt, at kun 3 må gå
vagt samtidig, og ikke som hidtil 4, da vi
ellers ikke vil kunne dække vagterne.
Der er på nuværende tidspunkt 16 med
lemmer, der er blevet fritaget for vagt
p.g.a. alder.
Jørgen Sørensen, der var indtegnet som
sidste taler til punktet, mente, at 500 kr.
var for meget, hvis man ikke kunne gå
sin vagt, men ok, hvis man ikke ville.
Forslaget gik til afstemning ved hånds
oprækning og blev vedtaget med 75
stemmer for og 36 stemmer imod. 7
ønskede ikke at afgive stemme.
Punkt 6 Eventuelt:
Vagn Preisler opfordrede medlemmer
ne til at tage vagter også i begyndelsen
af vinteren, for ellers kunne vi risikere,
at der sidst på vinteren kom en pukkel,
der afstedkom, at mange ikke ville
komme på vagt.
Formanden orienterede forsamlingen
om, at en person havde luftet tanken
om at åbne en minishop på pladsen.
Vedkommende vil selv stille skur op til
brug, og han vil samtidig passe benzin
salget.
Tryksen har til afriggergildet foræret
en vindpose, der vil blive sat op på ma
sten.
Vor vindmåler er brudt sammen, men
der er blevet bestilt en ny, der vil blive
monteret til foråret. Ligeledes vil der
blive sat et termometer op.
Britta Scharf forespurgte, om de, der
havde skrevet sig på vagtlisten, kunne
gå vagt, selvom de er fire.
Formanden svarede, at det gælder fra
dags dato med nye tilmeldinger, altså
de dage, hvor man har tilmeldt fire, kan
man gå fire.
Harry Trudsø overrakte SSF1000 kr. til
hjælp til indkøb af elektrisk spil på ma
stekran. Harry fik et trefoldigt SSFhurra.

Ole Jensen advarede dem, der sejler ud:
Der ligger nogle brokker der, hvor huset
lå før, d.v.s, hvis man sejler nordpå.
Jens Green Jensen: Jeg vil gerne takke
det gamle kapsejladsudvalg, der har
været med til at arrangere stævner. Alle
udadvendte sejladser er blevet afviklet
på en god måde. Jens ønskede Jørgen
Haar held og lykke fremover og håbede
på, at han vil få samlet et udvalg.
Da der ikke var flere, der ønskede ordet,
takkede dirigenten for en god general
forsamling samtidig med, at han takke
de stemmeudvalget.

RADIOKURSUS!
VHF-certifikat
Kursus tænkes afholdt i februar.
Tilmelding på liste i mellemgangen.

HUSK!
Alle der betjener en VHF-radio
skal have certifikat!

fra bestyrelsen
Formanden indledte mødet med at by
de de nye bestyrelsesmedlemmer vel
kommen.
Kassereren Erna Christensen deltog i
mødet.
Punkt 1. Protokol:
Protokol fra forrige bestyrelsesmøde
var blevet godkendt af generalforsam
lingen.

Referat af bestyrelses
møde den 6.11. 89.

Formanden for afslutning:
Formanden takkede for valget, og end
videre takkede han. bestyrelsen for det
første svære halve år. Der har været
mange knuder, der skulle rettes ud.
Formanden sluttede med at takke ge
neralforsamlingen og bad forsamlingen
med ham udråbe et trefoldigt leve for
SSF.
Generalforsamlingen slut kl. 14.03.
sign.:
Hans Guldager

Else Thuring

dirigent

sekretær

Dagsorden:
Punkt 1 Protokol
Punkt 2 Beretning
Punkt 3 Havn og Plads
Punkt 4 Klubhus og fester
Punkt 5 Sejlerskolen
Punkt 6 Juniorafdelingen
Punkt 7 Kapsejlads
Punkt 8 Joller
Punkt 9 Motorbåde
Punkt 10 Sikkerhed
Punkt 11 Bladet
Punkt 12 Eventuelt

Punkt 2. Beretning:
Dansk Sejlunion har skriftligt bedt be
styrelsen om en redegørelse vedr. Kent
Robin Skov's eksklusion Bestyrelsen
drøftede sagen igennem, og blev fortsat
enige om at fastholde beslutningen om
eksklusion, hvilket vil blive meddelt
Dansk Sejlunion.
Fomanden oplæste indkomne breve og
takkekort. Københavns Kommune
meddeler at vor gæld til dem udgør
220.000,00 kr. der skal afdrages over 4
år.
Et medlem fik ved ophaling med fore
ningens grej beskadiget sit fartøj p.g.a.
uopmærksomhed fra pladsmandens si
de. Hændelsen betragtes som hændelig
uheld og bådejeren kan ikke lastes for
dette, hvilket er meddelt foreningens
forsikringsselskab.
(fortsættes næste side)

Billige kvalitetstryksager
SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE
Lyntryk og fotokopier fra dag til dag. - Kataloger - Fakturaer - Kuverter - Etiketter - Brochurer Brevpapir - Prislister - Bøger. - Alt i bogbinderiarbejde. - Omslagsbøger - Kataloger Tidsskrifter - Falsning - Samlehæftning. - Vi hjælper gerne med opsætningen. Alt i fotoarbejde - op- og
nedfotografering. - Vi giver gerne et tilbud på Deres tryksag.

SMQffsettjyli
v/ Tina og Søren Møller

SALTVÆRKSVEJ 134 - 2770 KASTRUP - TELEFON 31 51 71 79
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Punkt 3. Havn og Plads:
Pladsmanden har klaget over at junio
rerne benytter de klodser som han bru
ger ved bådoptagning, de glemmer at
levere dem tilbage. Juniorlederen lover
at påtale dette overfor juniorerne.
Bestyrelsen har godkendt Verner Poul
sen som værende afløser for pladsman
den under dennes fravær (ferie, sygdom
eller lign.).
Havneudvalget klager over at flere
medlemmer parkerer hele dage på hav
neområdet. Disse medlemmer vil nu
fylive tilskrevet. Kun invalidebiler, der
har fået lov, må parkere på havneområ
det.
Skolechefen spørger om ikke det er mu
ligt at få noget mere lys på kajen hvor
skolebådene ligger, det nuværende
lampested er gammelt og giver dårligt
lys. Formanden lover at der vil blive sat
en anden lysstander op, som dog vil bli
ve afskærmet. Formanden og havneud
valget vil se på de øvrige gamle lys stan
dere. Skolechefen mener endvidere at
man ligeledes bør etablere flere vand
poste på havnen. Jollerepræsentanten
påpeger, at der flere steder er vandingsforbud.
Juniorlederen foreslår at vi selv i år af
monterer vandhanerne for vinteren.
Pladsmanden vil blive bedt om at udfø
re dette arbejde, når vandet skal lukkes
for vinteren. Flere af vandhanerne skal
udskiftes.
Juniorlederen spørger om ikke man kan
påtale overfor de medlemmer der be
nytter den overdækkede del, der hvor
bådene står vinteropbevarede, i junior
huset, om at det ikke må benyttes som
samlingssted, idet de glemmer at rydde
op efter sig. Havneudvalget vil påtale
det overfor de pågældende medlem
mer, samt orientere dem om at man før
benyttelse f.eks. til en fest, skal indhen
te tilladelse først.
Kapsejladschefen anmoder om at man
efterser og evt. reparerer transportvog
nene. Havneudvalget vil bede plads
manden se på vognene.
Formanden orienterede bestyrelsen
om at han har indhentet tilbud på asfal
tering af vor indkørsel. Pris 15-20.000
kr. Bestyrelsen gav tilsagn om renove
ring.
Et medlem Jørgen Hermansen ønsker
at genåbne »Shoppen«. Hans Guldager
og Formanden har talt med ham.
Jørgen Hermansen ønsker at overtage
brændstofsalget, men forbeholder sig
at SSF. betaler den første påfyldning.
Han vil dog stille bankgaranti. Han på
tænker endvidere at sælge dåsemad,
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maling, tovværk, pensler og morgen
brød samt øl, vand og spiritus til gæste
sejlerne. Han vil sætte et skur op i hjør
net ved motorskuret, eller overtage gas
huset og så sætte en container op til
brug for opbevaring af varelager.
Bestyrelsen drøftede sagen og der blev
stillet forslag om at der »ikke må sæl
ges øl og spiritus.«. Ved afstemning blev
forslaget vedtaget, 5 stemte for og 4
imod. Der vil ikke blive givet lov til salg
af øl og spiritus.
Hans Guldager og Jørgen Rasmussen
blev bedt om påny at drøfte sagen med
Jørgen Hermansen.
Juniorlederen stillede forslag om at be
styrelsen skulle stoppe ølsalg fra øl
vogn på havnepladsen. Kun formanden
og juniorlederen stemte for forslaget.
Formanden mente ikke man kunne for
byde den ene og ikke den anden.
Punkt 4. Klubhus og fester:
Den årlige julefrokost er berammet til
den 9/12-89. Juletræsfesten til den 17/
12-89.
Punkt 5. Sejlerskolen:
Det gule telt, hvor skolebådene opbeva
res i vinterhalvåret, er ved at forgå. Sko
lechefen anmoder om lov til at indkøbe
materialer til reparation, man vil selv
foretage reparationen. Skolechefen fik
tilsagn til indkøb af nødvendige mate
rialer.
Skolechefen bad endv. om lov til at ind
købe et nyt storsejl til »Øveballen«. Be
styrelsen gav, efter en flertalsafstem
ning, tilsagn til købet. Formanden
stemte imod forslaget.
Juniorafdelingen har igen i år fået lov til
at opbevare optimistjoller i det gule
telt.
Punkt 6. Juniorafdelingen:
Alle ynglingene skal have nye forsejl
(4.stk.) de vil koste ca 1.500 kr. pr. stk.,
Juniorlederen vil komme med et nøjag
tigt tilbud til næste bestyrelsesmøde.
2 medlemmer skal på opti-trænerkursus, hvilket vil koste 2.100 kr. pr. delta
ger. Bestyrelsen gav tilsagn til betaling
af kursusgebyr.
Birgitte Akkermann blev af bestyrelsen
godkendt til opti-udvalget.
Juniorlederen sluttede med at fortælle
at 3-4 af vore gamle optimistjoller træn
ger til at blive udskiftet. Sponsorer ef
terlyses.
Punkt 7. Kapsejlads:
Kapsejladschefen beder om bestyrel
sens godkendelse af Henning Lauersen

og Jens Peter Skov til kapsejladsudval
get. Begge blev godkendt.
Ole Poul Petersen er tilmeldt dommer
seminar, det koster 1.500 kr. Kapsej
ladschefen anmoder bestyrelsen om
betaling af kursusgebyr. Ole Poul har lo
vet at være dommer ved alle store stæv
ner i SSF. Bestyrelsen gav tilsagn.
Juniorlederen ønsker at deltage i et
protestseminar til januar. Bestyrelsen
gav tilsagn til betaling.
Punkt 8. Joller:
Stadsgartneren har meddelt, at man vil
stille mandskab til rådighed for repara
tion af jollebroen, Jollerepræsentanten
foreslår, at man bygger et jolleslæbested inde i havnen, han mener at den
nuværende placering er dårlig, man vil
dog forsøge at forbedre nuværende slæ
bested.
Flere medlemmer har ønsket at låne
jollehuset til en fest, mod at rydde op.
Dette har jollesejlerne ikke noget imod,
de har noget imod, at medlemmer sid
der udenfor og drikker.
Punkt 9. Motorbåde:
Intet.
Punkt 10. Sikkerhed:
Kapsejladschefen vil gerne vide hvor
når man sidst har efterset mastekra
nen. Havneudvalget oplyste at maste
kranen sidst var blevet efterset i for
året.
Punkt 11. Bladet:
Intet.
Punkt 12. Eventuelt:
Havneudvalget vil forsøge at omstruk
turere transportvognene så de bliver
mere hensigtsmæssige.
Mødet slut kl. 22.50

sign.
Preben Jacobsen
Else Thuring

Danske Optimist-sejlere
suverænt verdens bedste
Verdens bedste optimister. Fra venstre: Rasmus Terp Hansen, Troels Carlsen, Peder
Rønholt, træner Christian Larsen, Ralf Zitz, formanden for DSO Hans Ole Skovsgård, og Susanne Ward.

Der var virkelig højt humør i den dan
ske lejr ved VM for Optimist-joller den såkaldte IODA-regatta - da det
stod klart, at vort hold bestående af Su

sanne Ward (Rungsted), Troels Carlsen
(Rungsted), Peder Rønholt (Næstved),
Rasmus Terp Hansen (Rungsted) og
Ralph Zitz (Assens) ville vinde guldme

dalje ved holdsejladsen. 27 nationer
deltog og danskerne havde ingen be
svær med at sejle sejren hjem med ude
lukkende sejre i den afgørende finale
runde.
Større var spændingen imidlertid, da
sejladserne om det individuelle me
sterskab begyndte. Gennem hele se
rien kæmpede Næstveds Peder Røn
holdt med finnen R. Koskinen om før
stepladsen, og det blev danskeren der
med veldiciplineret taktisk sejlads i
sjette og sidste sejlads satte sig på gul
det.
Det betød endnu en guldmedalje til
Danmark blandt de ialt 120 deltagende
sejlere, og en klar markering af, at Dan
mark i 1989 er verdens bedste nation i
Optimist-jolle. Tidligere på sommeren
har danske optimist-jolle sejlere vun
det alle medaljer ved både Europames
terskaberne og de Nordiske mesterska
ber.
Peder Rønholt vil nu fortsætte i Euro
pa-jolle. Med sine 182 cm og 60 kg, har
han længe følt, at Optimisten var lige
lovlig trang. Han var dog begunstiget af
den friske og til tider meget hårde vind
ud for Yokohama, Japan, hvor sejlad
serne afvikledes.
De øvrige danske sejlere klarede sig li
geledes flot, idet alle 4 endte i den bed
ste halvdel, de 3 endda i den bedste fjer
dedel. Susanne Ward blev endvidere
bedste pige ved regattaen, hvor piger og
drenge konkurrerer på lige fod.
Samlet resultat af det individuelle
mesterskab:
1. Peder Rønholdt, Næstved, 22,0 p 2.
P. Koskinen, Finland, 46,7 p 3. H. Rosso, Argentina, 62,0 p 13. Troels Carl
sen, Rungsted, 122,0 p 15. Rasmus
Terp Hansen, Rungsted, 130,0 p 27.
Susanne Ward, Rungsted, 184,0 p 49.
Ralph Zitz, Assens, 244,0 p.

HELLERS YACHTVÆRFT KASTRUP
KASTRUP MARINE SERVICE*.

BÅDUDSTYR
Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup
Telefon 01 50 05 04

• Træ- og glasfiberreparationer
• Spec. OSMOSE-skader
• Install. og reparation af bådmotorer
• Forsikringsskader
• Glasfibermaterialer til selvbyggere
• Bedding til 15 tons

- gå hellere til HELLER og få et godt tilbud!
Amager Strandvej 407 - 2770 Kastrup - 01 503017
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Månedens gæsteskribent!
Eller månedens interview
Redaktionen indbyder på disse sider medlemmerne til at skrive om det der
ligger dem på hjertet - rejseoplevelser - fritidsinteresser - og iøvrigt alt mel
lem himmel og jord, og som kan være af interesse for læserne og til gavn for
Sundby Sejlforening.
Skriv med den pen eller klo, som du har, vi skal nok sætte det sammen på den
rigtige måde.
Redaktionen vil ligeledes benytte disse sider til interviews med medlemmer
Qg venner af SSF.
Bladet bliver udsendt til 1174 medlemmer, 224 sejlklubber under Dansk Sejl
union, venskabsklubber i Motorbådsunionen, svenske venskabsklubber, or
ganisationer og personer af interesse for SSF samt Københavns Kommune.

Finn Ejnar Madsen.

Sejlturen til Leningrad
Finn Ejnar Madsen, mangeårigt
medlem af Sundby Sejlforening
var initiativtager i SSF. til som
merens sejlads, der åbnede vejen
for sejlerne til Leningrad.
Finn Ejnar har sejlet i over 30 år,
og har bl.a. taget turen i en junior
båd helt til Sørlandet i Norge
med en besætning der bestod af
sine børn. Anne på 4 år, den 7 årige Carl og 11 årige Anders.
Selv om Finn Ejnar bor helt i Fa
rum og har sit arbejde på Amager,
er hans faste tilhørsforhold
Sundby Sejlforening, som han er
glad for at være medlem af.

Når han ikke var andetsteds i sigte,
kunne man se efter ham i hans lækre,
gamle, lysegrønne yacht, som lå i hav
nen.
Mødet med ham og foreningen var in
teressant og et spændende oplæg til
mødet med Rusland, fordi vi her anede
den gamle imperialistiske magt.
Trods det KDY-agtige over foretagen
det var selvorganiseringen i klubben
ganske stærk (i modsætning til det dér
med at købe arbejdskraft til det ene og
det andet). Således havde man også en
institution, jeg straks glædede mig til at
fortælle om i SSF:
Klubbens medlemmer organiserede en
årlig dag, hvor alle, der havde båd at

sælge, fremstillede dem for alle, der
ønskede at købe båd, på et bestemt
sted. Og det lød til at være et marked
med en god sejlerstemning.
Indtrykket af finsk sejlsportsliv fik også
bidrag fra en del racermaskiner til bl.a.
Whitbread-løbet. Disse så vi parkerede
i havnen. Jeg fik det generelle indtryk,
at sejlsport i Finland var for overklas
sen. En dåse Hempel i farveforretnin
gen kostede mindst det dobbelte af,
hvad vi kendte. Min 15-årige søn be
mærkede også, at det, der var reklamer
for rundt omkring, var sjældenheder,
som ikke enhver kunne tillade sig overklasseforbrugsprodukter, når man
sammenlignede med, hvad man kunne

Af Finn Einar Madsen
Artikel nr. 2.
Nyelåndska Segelselskapet
Medlemsskaren var ikke hr. og fru
hvemsomhelst. Selv i dag skulle man til
optagelsesinterview, og da var første og
vigtigste spørgsmål, om ansøgeren stod
sig godt i dialogen på svensk, thi
klubsproget er og var svensk.
Alt dette blev vi fodret med i en smuk
aftens foredrag i klubhuset af klubhu
sets mester, som er medlem af et ud
valg, der varetager det smukke, gamle
hus' vedligeholdelse. Han tog sig selv af
den daglige drift fra alle havnefunktio
ner og oversejling af gæsterne hver hal
ve time til og fra Helsinki med klubbens
lille færge til renovationen, som han
bragte med derover.

Havnemesteren foran Nyelåndska Seggelskapets klubhus, Helsinki.

se på gader og stræder. Det var et land,
som stræbte efter at vise en velstand
frem, der ikke var let at få fat på.
For første gang fik jeg rigtigt syn for,
hvad vor egen flåde bestod af. Den var
umådelig blandet. Fire klassiske jagter
eller lignende, Alotolas slanke 57 fodsskrog, hele plasticflåden ned til de små
træskibe, SSF'erne sejlede i. Men der
var også en H-båd og en Spækhugger,
som havde kappedes om at sejle hurtigt
fra fædrelandet, og der var en gammel,
modificeret folkebåd.
Nervøsitet
Det viste sig, at jeg gjorde vel i at slutte
mig til, for problemer for færden dukke
de også op i Helsinki.
»Next Stop Sovjet« havde ikke et
selvstændigt kontor i Helsinki, men et
sted i byens forretningscentrum var der
et større alternativt organisationsfore
tagende, som vi brugte som kommuni
kationscenter.
Oversendt fra København fik vi nu føl
gende telefax:
»We ask you to confirm »Armada«s leaving Copenhagen. Please tell us beforehand the day and the time of »Armada«s arrival to the place of meeting
(60° 02' N, 29° 33' O) - the light Tolbuchin«. Underskrevet vor kontakt Oleg
Gulinsky.
Svend Erik Sokkelund var lige ankom
met til Helsinki med »Mette«, og han
havde ikke rigtig fået fodfæste endnu,
men sad og vred sig i kontorets køkken
over usikkerheden i det hele. Det frem
gik, at Gulinsky stadigvæk, her mens vi
lå ved Sovjerunionens grænse, var usik
ker på, om vi ville komme. Og det så ik
ke ud, som om vi bare kunne sejle ind til
Leningrad, men efter 700 mil til søs
skulle vi angiveligt møde vore russiske
venner ved et eller andet tåbeligt fyr. Vi
havde faktisk regnet med en rar og ven
lig modtagelse i en lun havn. S.E.Sok
kelund var på fortvivlelsens rand.
Een gang til landede vi på benene. Vi så,
at der trods alt var tale om fyret lige for
an Kronstadt, som jo ligger lige foran
Leningrad, og det så da også ud, som
om man ville kunne ankre op der i pas
sende læ for de sydlige vinde og på ca. 4
meter vand. Det skulle nok gå. Vi af
sendte en telefax, hvor vi skrev, at vi vil
le mødes med russerne kl. 10 den 15. på
det foreslåede mødested.
Vi havde jo hørt alt muligt om, hvor
slemme russerne var med formaliteter,
og derfor lagde vi vægt på, at flest mu
ligt var på stedet på tidspunktet. Men
også fordi vi gerne ville lave en flot ind

sejling i havnen med mange sejlbåde.
Jeg målte distancen til 158 mil og reg
nede på, hvornår jeg mente, jeg skulle
sejle for at være der til tiden. Forsigtigt,
syntes jeg selv, beregnede jeg afgangs
tidspunktet fra Helsinki under for
udsætning af en gennemsnitshastighed
på 4 knob. Jeg havde jo heller ikke lyst
til at ligge i åbent vand i halve døgn.

andre var under dæk ved at sove sig
kræfter til til nattevagten. Jeg tog altså
selv spileren ned, satte en mindre ge
nua, og nu ræsede vi fremad i hurtigt
voksende sø, foran for tværs.
Jeg var efter de mange dage i åbent
vand vænnet til ikke at hænge over sø
kortet. Til at begynde med var jeg tryg
ved briefingen hos vores finske vært,

Sundby-mahogny med luftetøjet i Helsinki.

Tæt på
Men den hurtige, frie færd over det åb
ne vand må have gjort mig overmodig.
Vi lå nu på den rare lille ø ved træslottet
og så næsten alle både sejle afsted. Jeg
regnede med at skulle fortsætte suc
ces'en fra turen herop med at sejle sidst
og komme først frem.
Jeg snakkede sejlrute med havneme
steren og kiggede på hans detailkort.
Man kunne skære den 13 mil lange ind
sejling af og sejle mere direkte, syd-øst.
Der skulle ikke være nogen undersøiske
skær, men »rent« vand, som svenskerne
siger. Vinden før solnedgang den 13. juli
var svag og sydvestlig. Jeg priste mig
lykkelig over den store spiler, for med
den løb vi alligevel 4 knob. Vi passerede
de sidste øer ved Helsinkis kyst netop
som solen gik ned; nu skulle der være
klart vand forude til hele nattens sej
lads de næste 50 mil til Gogland og sov
jetisk søterritorium.
I det øjeblik solen gik ned, kom den
kraftige vind, og den drejede i syd. Det
var Anders' og min vagt, men Anders
var allerede ved igen at blive utilpas.De

men da vi vel havde sejlet en times tid,
følte jeg mig alligevel lidt utryg. Jeg bad
Anders overtage pinden og gik ned for
at checke kortet.
Jeg havde Finskebugten dækket af to
smukke, finske søkort. Jeg kendte alle
rede farvandet sådan, at jeg aldrig skul
le starte orienteringen fra bar bund. Al
le turens kort havde i månedsvis hængt
på mine køkkenvægge, og når jeg vinte
ren igennem lavede mad eller kaffe, tog
jeg altid et kig på kortene.
Derfor behøver jeg ikke at takke hver
ken gud eller anden magt over jord og
vand for uroen og den pludselige ind
skydelse til at kigge efter i kortene. Jeg
kom op et øjeblik senere: »Den er gal,
Anders, et eller andet sted her i nærhe
den er der bare 0,7 meter vand«.
Jeg drønede ned efter pejlekompasset,
pejlede et fyr, som måtte være Soderskår, afsatte pejlingen på kortet efter ad
dition af misvisningen på 6 grader (øst!)
og råbte fortvivlet til min søn: »Den er
sateme helt gal, Anders, det er lige her.
Glo til øjnene triller ud af hovedet,
knægt!«. Og mens jeg lallede videre
(fortsættes næste side)
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rundt med kort og tusmørkeverden om
kring mig for at finde nye pejlepunkter
til en krydspejling, hørte jeg ham råbe:
»Der står en pind lige forude!«.
Jeg op at se. »Skær op, knægt, tyve gra
der. Sejl blafrede, jeg for frem og tilbage
mellem dæk og kort, båden hopppede
og dansede i søen som på intet andet
tidspunkt under hele vores rejse - der
kom endda et skvæt indenbords. Foran
grunden rejste vandet sig, og med et
sikrere overblik, uden nervøsiteten, var
jeg vel i stedet faldet af for at gå i læ af
grunden. Instinktivt søgte jeg imidler
tid fra land. En typisk dansk reaktion.
Det var den farligste begivenhed under
vor sejlads. Den ulækre grund ligger 8
mil fra land. I de, som det viste sig, ret
store bølger var vi vel i fare for ikke bare
at glide af grunden, men at blive hæn
gende, måske endda at få knust båden.
Jeg var hårdt angrebet af skyldfølelse
og dårlig tilpas hele aftenen.
Den faste grund kan være livsfarlig for
os søfolk.
Men det blev atter dag. Jeg vågnede ved
Sovjet unionens grænse, i det aller
smukkeste solskin.
Ved Karl Marx hvor er livet dog dejligt.

Russerne
kommer.
Vi strøg frem mod Helgoland. Øen er på
størrelse med Ven.
Her - midt i Finskebugten, 79 mil fra
mødestedet, Tolbuchinfyret - ligger
det sidste rigtigt brugbare radiofyr.
Kursen var altså stensikker, selvom øen
endnu var ude af sigte. Halvvind, farten
langt over 5 knob. Igen var vi alene på
havet, men snart fik vi øje på en lang
sommere sejler forude. Atter skib fra
vor flåde, Risørskøjten »Skarven«.
Smuk så den ud med alle sejl sat. Tæt
passage, venskabsord. Een af livets
smukkeste morgener.
Gogland kom til syne, vi måtte være
ved Sovjetunionens grænse. En sejlbåd
til, den sejlede bidevind imod os. Han
gik over stag. Han ville åbentbart gerne
mødes med os. Sejlbåden bar det røde
flag. Oppe på fordækket stod en glad
mand med hænderne holdt i et hånd
tryk over hovedet. »Good morning«,
råbte han, og en anden: »Are you hap
py?«. Vi råbte »See you in Leningrad!«.
Snart var de ude af syne, og vi igen ale
ne på havet, med Gogland om bagbord,
og »Skarven« ganske lille bagude.
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Atter syntes vi at have sejlet for hurtigt.
Turen fra Helsinki og hertil havde vi
gennemført med 6,3 knob i snit. Herfra
skulle der bare sejles 3,3 knob i snit for
at nå Tolbuchinfyret betids.
Men hele denne dag blev vinden stedse
svagere, og Time for time regnede jeg
fortrøstningsfuldt den nødvendige gen
nemsnitsfart ud. Endnu kl. 16.13 (rus
sisk tid) efter en krydspejling på opduk
kede småøer, skulle der bare holdes
3,54 knob for at kunne nå det.
Men alt regneriet afslørede jo min be
gyndende nervøsitet, og snart krydse
de vi frem med ca. 2,5 knob på blankt
vand.
Vi lå næsten stille, da krigsskibet for
frem mod os. Det virker altid skræm
mende, når en sådan kæmpe holder lige
på een. På broen, mange etager oppe,
stod en officer med kasket og epaulet
ter. Han råbte russiske ord i megafonen,
men det forstod vi ikke noget af.En eta
ge længere nede stod mænd uden ka
sket i sommerheden, nogle af dem i ba
debukser. Een af dem oversatte komandoen i fingersprog, de ville gerne have
skibets navn, så holdt vi redningskransen op, mens der blev noteret passende
på inspektionsskibet, drev det lang
somt forbi os. Og set bagfra var office
ren på øverste bro mindre imponeren
de. Under uniformsskjorten med epau
letterne havde han ingen bukser på! El
ler skulle man gætte på at han dækkede
den bare numse med badebukser, lige
som hans underordnede? - så dampede
det frygtlige skib afsted mod andre
mål.
Før solnedgang måtte jeg indrømme, at
situationen var kritisk: Nu skulle der
holdes 4,2 knob, og vi krydsede stadig,
med en fart af ca. 2 knob. - Men andre
sejlere var kommet til syne, og jeg håbe
de at komme på slæb. Vi observerede
en fjern sejler stryge fokken, han satte
kursen mod Leningrad og os. - Heldet
stod os bi!

Sejleren identificeredes som 57 fods-og
kollektivskibet »Alotola«. De var klar
over vores situation. Men vi skulle pi
nes lidt, før kontrakten var hjemme.
Heldigvis havde vi øjeblikkets hårdeste
valuta ombord: Kartofler.
To dage før havde Svend Erik Sokke
lund og jeg haft en kultiveret herremid
dag ombord på »Vahine«, et større sels
kab fra »Alotola« var kommet på visit.
De havde misundeligt set os sætte gode
danske kartofler til livs, mens de fortal
te, at de for en beskeden mængde til da
gens forbrug havde betalt svarende til
135 danske kroner på markedspladsen i
Helsinki havn. 2 kilo »slæbe-kartofler«
fløj gennem luften, og så var vi klar til de
sidste 50 mil til Tolbuchinfyret.

Målet.
Uvante med motordunst, men trygt og
hyggeligt, gik vi nu den ganske nat mod
målet. Vejret skiftede til småregn. Den
15. juli om morgenen mødtes en gruppe
danske skibe ved fyret foran Kronstadt.
Ingen af skipperne havde ført deres
skibe til så fjern destination før. - Men
opstemthed og forventningsfuldhed
veg for forvirring: Der var ingen til at ta
ge imod os.
Regnen plaskede, jeg stod ud af køjen,
tog oljetøjet på og gik ombord i »Aloto
la«, som havde VHF. Kl. 10 beder vi hav
nemyndighederne om tilladelse til at
gå ind i Leningrad, men modtager ikke
klart svar. Jeg beslutter, at dersom der
ikke sker andet før 10.30, sejler vi sim
pelthen ind. Så går jeg ombord i »Vahi
ne«, kaster slæbetrossen og sætter sejl.
Alle er informeret, de fleste går for mo
tor, men kl. 10.30 flyver alle sejl op. De
sidste 20 mil ind i byen tilbagelægges i
et ræs. Solskin og skybrud veksler. Vi
farer lige ind i byens midte, og lægger til
kajs foran en løgkuplet kirkebygning.
Der strækkes ben på kajen, de 700 mil
er sejlet.

• Bådtransport •
Søsætning — Optagning
Sejl- og motorbåde indtil 6 tons

PREBEN JACOBSEN
Telefon 31 50 19 78

Russerne invaderer »Vahine«. Oleg Gulinsky er nr. 3 fra venstre, stemningen var høj, og russernes vodka flød i rigelige mængder i store og små
pokaler.

Alle har visum i lommen, men det viser
sig, at flere er kommet til Leningrad
lige så u-check'et som Andreas Rust
nåede den Røde Plads i sin lille flyver.
Der er en lykkelig stemning på kajen.
Trods alt muligt bureaukratisk rod, står
vi nu og snakker med almindelige rus
sere, som er helt uforberedte på vor an
komst. - Jeg forfølger en lille dreng
med søster og mor ind i en baggård bag
kirkebygningen, hvor drengen beundrer
en vandpyt af usædvanlig dybde i sin
nabos kældertrappe.

Kontakt.
Vi har gjort det, vi skulle, og vi har nået
vort mål. Vi enes på kajen om, at heref
ter må det være russernes problem at
finde ud af dit og dat. Bortset fra småaf
stikkere vil vi give dem en chance til
klokken 18. Hvis de kommer med diver
se embedsmænd inden da, er det godt.
Sker der ikke noget, er det også iorden,
så går vi i byen og spiser med kniv og
gaffel.
Nu vil rygtet vide, at Oleg Gulinsky,
som havde inviteret nogle danske sejle
re til Leningrad, og som havde haft
utroligt travlt med at besøge alle muli
ge officielle kontorer i mange dage, så

travlt at han havde glemt tiden (hvad
Oleg også har naturlig tilbøjelighed til,
fordi han er en noget distræt matemati
ker og ellers aldrig hænger i en klokke
streng) - rygtet vil vide, at Oleg fra en
vens lejlighed i den indre by netop er på
vej ned for at købe Ekstrabladet og 10
Kings (eller tilsvarende i russisk mønt).
Fra bladkiosken falder hans blik ud
over floden, og han får øje på en masse
sejlbåde, som ellers ikke plejer at ligge
der. De bærer danske flag. Så kommer
Oleg i tanke om noget. Han skynder sig
over på den anden side af floden. Og så
kan det nok være, vi bli'r hjerteligt mod
taget.
Olegs venner kommer også, og der er
vodka og tyndt øl på kajen. Oleg sender

bud efter de berygtede toldmyndighe
der, før der kommer for meget gang i
den. De gennemgår den første....
Afsluttes næste nummer.

Redaktionen af SSF-bladet ønsker i anledning af jul og det nye år at takke
medlemmerne for gode og saglige indlæg/artikler og billeder der i årets løb
er tilflydt os, og har muliggjort vort mål, at skabe sammenhold og kamme
ratskab trods divergerende meninger.
Ligeledes ønskes vore annoncører, læsere af bladet, en god jul og et godt
nytår.
Hans og Holger
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Hver SSF'er bruger 200 liter vand om dagen!
Vort store vandforbrug har sænket
grundvandet med op til 10 meter, med
deler vort medlem Tove Munkholm,
der mener at medlemmerne slet ikke
tænker over det store vandforbrug. To
ve Munkholm udtaler at det er grotesk
hvor meget vand fra hanerne der bruges
til at spule dæk og båd med, og som
mange gange bliver spulet uden at der
er grund til det. Ofte ses spuleslangerne
hænge ud over skibssiden med vandet
for fuld tryk, mens man spuler den næ
ste kvadratmeter.
Tove underbygger sin mening om vand
forbruget med en redegørelse af Chri
stian Skou der her bringes i uddrag.
Hver beboer i hovedstadsregionen bru
ger dagligt 200 liter vand. Forbruget
skal ned på 150 liter, hvis regionen skal
leve op til den overordnede målsætning
om at reducere forbruget af rent grund
vand med 25 pet.
Her er en oversigt over, hvad vi bruger
vandet til ifølge hovedstadsrådets mil
jøforvaltning.
1.) Personlig hygiejne (bad, tandbørst
ning, vask af hænder etc.): 70 liter.
2.) Tøjvask: 30 liter.
3.) Opvask og rengøring: 40 liter.
4.) Toiletskyl: 40 liter.
5.) Mad og drikke: 10 liter.
6.) Diverse (f.eks. dæk og båd): 10 liter.
Grundvandspejlet sænket 10 m.
Vores store vandforbrug har i løbet af de
seneste 25 år sænket grundvandspejlet
med op til 10 meter, særligt i områderne
omkring de store grundvandsboringer.
Men hvis vi fortsat prioriterer vores
eget forbrug over naturens behov for
grundvand, er der sådan set ingen pro
blemer i det store forbrug.
Der dannes nemlig årligt omkring 375
millioner kubikmeter grundvand i un
dergrunden - og vi indvinder »kun« de
200 millioner kubikmeter. De tilovers
blevne 175 millioner kubikmeter vand
er, hvad naturen får at gøre godt med til
at få åer, søer, moser og engområder til
at leve. 175 millioner kubikmeter er ba
re ikke nok til naturen.

Vand koster! Lørdag i december kunne redaktøren konstatere dette vandspild på SSF's plads.
En utæt slangeforbindelse!... og et unødvendigt vandspild, foruden at det koster ikke så få kro
ner af SSF's slunkne kasse. Så brug vandet med fornuft og omtanke.

EN HÅNDFULD FLOTTE
FORDELE HOS D:E:R
Lej med fuld kobsret
Hos D:E:R kan du både kobe og

2,

Fri service samme dag
Gar dit TV i stykker eller trænger
det f.eks. blot til at justeres en

leje. Du kan starte med at leje dit
TV med fuld kobsret fra 98 kr. pr.

smule - sa ring inden kl. 10.00 og vi

måned. Kober du sa senere, far du

loser dit problem samme dag.

3.

Kæmpe udvalg
VælgTV, Video og HiFi nyheder fra
topmærker som Bang & Olufsen,
Finlux, Philips, Pioneer, JVC m.fl.

en stor del af det sidste års leje
tilbage, ogvi ombytter det du lejer
til tilsvarende splinternyt.

Lej måned for måned
Hos D:E:R kan du leje TV, Video og
HiFi måned for måned. Det gi'r
dig mulighed for at afprove udsty

5,

Fri ret til at bytte
D:E:R's lejekontrakt binder dig
ikke til een model. Du kan om
bytte modellen, nar du vil.

ret inden du beslutter dig.

VIDEO
HI-FI-TV
Amagerbrogade 68, tlf. 31 54 40 00, Kobenhavn S.
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fra bestyrelsen

havn og plads

motorbåde

I M M

\ /

Nye medlemmer ønskes
hermed velkommen i SSF.

Havnekontoret.

A 418 Knud Lyngsø Jensen
Engvej 144, S.
A 501 Claus A. Steffensen
Dansborgallé 1,G, Hvid.
P 22 Ingrid T. Jacobsen
Restrupvej 61, Ka.
M 30 Morten Diget Andersen
Pallesvej 16A, S.
M 31 Magnus Sonne Nielsen
Kongedybet 19, S.
M 32 Sarah Bo Hansen
Grækenlandsvej 2, S.
M 33 Tania Hansen
Grækenlandsvej 2, S.

Åben:
Mandag til torsdag inden kl. 16.00.
Fredage inden kl. 14.00.

Nyt medlem af
Dansk Sejlunion.
Helgoland Windsurfers der holder til
ved Amager strand syd for broen til ba
deanstalten Helgoland og dermed vor
naboklub, er den 8. november 1989 op
taget i Dansk Sejlunion og tilsluttet
Østersøkredsen.

Benzin- og oliesalg.

Lørdage og søndage lukket.

Vagtordningen.
DMU-Formanden blev
præsident
For Nordisk Bådråd.
Formanden for DMU-danske fritidssejlere, Allan Christensen, er blevet valgt,
til præsident for Nordisk Bådråd,
Nordbåt, eller Nordic Boat Council.
Han er valgt for en to-årig periode og
afløser den norske præsident Arvid
Myrnell.
Nordbåt fejrer sin 20-års fødselsdag i
år, og DMU-danske fritidssejlere kan
også gratuleres med præsident-embedet, der ikke alene er en klar fordel for
DMU, men også vil gøre den flittige for
mand endnu mere travl.
Hermed repræsenterer Allan en kvart
million fritidssejlere i Norge, Sverige,
Finland og Danmark på et internatio
nalt plan, lige fra det blå flag til racerkø
rere, miljø og sejladspolitik m.m.

Alle spørgsmål angående vagtordning
en rettes til havnefoged Bent Petersen
på havnekontoret.
Tilmelding til vagt findes som tidligere
i klubhusets mellemgang. Tilmelding
en lægges i klubhus-kontorets brevkas
se.

Lystfiskeri for
medlemmerne.
Havnefoged Bent Petersen arrangerer i
efterårs- og vintermånederne fisketure
med foreningens båd »Bollen« på lør
dage mellem kl. 10.00 og kl. 15.00 så
længe sejlads er mulig.
Tilmelding finder sted ved at udfylde
en »vagtslip« mærket »fisketur« som
findes i klubhusets mellemgang, læg
den i kontorets brevkasse.
Max 5 personer kan deltage pr. gang.
HUSK, at medbringe redningsvest!
foruden fiskegrej.

GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR.
Klubhuset lukker i vinterperioden således:
Mandag /tirsdag /onsdag - kl. 18.30
Ingen ændringer de øvrige dage.
Juleaften åben mellem
1. juledag:
2. juledag åben mellem
Nytårsaftensdag åben mellem
1. nytårsdag åben mellem

kl. 9.00 -14.00.
Lukket hele dagen.
kl. 10.00 -18.00.
kl. 9.00 -16.00.
kl. 10.00 -18.00.

I perioden fra den 8 januar til og med den 27. januar 1990, er klubhuset lukket
på grund af reparationer, rengøring og ferie.
I den øvrige tid er vi på stikker i køkkenet med vores gode mad.
Hilsen Kirstine
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sejlerskolen

optimister

9
Nyt fra sejlerskolen
Nu er vinteren over os, og julen nærmer
sig. Derfor vil det være på sin plads, at
ønske alle elever, instruktører og andre
venner af sejlerskolen en glædelig jul og
et godt nytår.
Allerede på nuværende tidspunkt tyder
alt på, at 1990 vil blive et godt år for sej
lerskolen, med en tilslutning som vil slå
alle rekorder. Derfor skal der her nok
engang gøres opmærksom på, at tilmel
dingsblanket vil blive bragt i bladet,
som udkommer i slutningen af februar.
Husk, at alle - også »gamle« elever skal udfylde en tilmelding.
I skrivende stund er der opsat en liste i
mellemgangen vedrørende radiokur
sus. Alle interesserede anmodes om at
skrive sig på så hurtigt som muligt. Li
sten vil blive taget ind i begyndelsen af
januar, hvorefter det vil blive afgjort,
om der er basis for et kursus.
Lad mig benytte lejligheden til at løfte
sløret for nogle af de tiltrængte fornyel
ser og forbedringer, som vil være til glæ
de for elever og instruktører i 1990:
Øveballen har fået to nye vantskruer
med toglers og en ny genua, således at
den kan repræsentere Sundby Sejlfore
ning på værdig vis også i let luft.
Tyveknægten har fået to nye spil til er
statning af de to mest udtjente af de
gamle. Da de nye spil er med to gear, vil
alle fremover være i stand til at hale ge
nuaen hjem under alle vejrforhold, hvor
der sejles med genua. Samtidig vil de
nye spil blive anbragt på ruffet, således
at et tilbagevendende problem med, at
skødet bekneb sig, skulle være løst.
Storsejlet gav også problemer, når det
gjaldt om at slække hurtigt ud. Dette
problem arbejdes der stadig med.
Til slut vil jeg opfordre alle nye og gam
le elever til at benytte vinteren til at få
gode idéer til sæsonen 1990, således at
de kan bringes frem allerede ved det
første møde i april måned, eventuelt
kan man ringe til undertegnede, der
som man ønsker at drøfte tingene før de
forelægges for et større forum.
Med venlig hilsen
Kent Nielsen
skolechef
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Optimistudvalg:
Leif Henriksen
31 58 28 10
Birgitte Akkermann
31 59 79 95
Bent Bøje
31 55 27 24
Som jeg lovede Jer, er jeg ved at retable
re opti-udvalget.
Således er Birgitte Akkermann tiltrådt
med ansvar for stævnetilmeldinger og
andet administrativt arbejde.
Denne gang kan jeg byde endnu et ud
valgsmedlem velkommen. Det er Bent
Bøje, som nok er ukendt for de fleste af
Jer. Hans område er alt det andet som
lidseliner, vaskemidler, voks, og hvad
der ellers skal bruges af grej, for at I kan
sejle.
Som I kan se, er vi nu et arbejdsdueligt
udvalg, så brug det til glæde for Jer og
SSF.
Jeg vil også byde Bent velkommen i af
delingen og håbe, du vil få mange gode
stunder hernede.
Til sidst vil jeg ønske alle med tilknyt
ning til opti-afdelingen eller interesse
for samme en rigtig glædelig jul samt et
godt nytår og håbe, vi får en god sæson
1990.
Birgitte/Bent og Leif

Nyt månedligt TV-program
for sejlere
»Bådmagasinet« er et månedsmagasin
af 23 minutters varighed, som skal
beskæftige sig med de færdigheder og
rekvisitter, der knytter sig til fritidsak
tiviteter på søen. Programmet er en
produktion fra »Kanalen« - Hovedsta
dens TV. Der er endvidere truffet aftale
med 7 andre danske lokal-TV-stationer
om at stille de færdige programmer frit
til rådighed for dem, således at pro
grammet i realiteten vil kunne ses man
ge steder i landet, blot udsendt på for
skellige tidspunkter.
Det er tanken, at programmet skal have
en stor spændvidde med faste indslag
om lystfiskeri, bådpleje, søsikkerhed,
nyt grej og både, skadeforebyggelse, fi
nansiering og vejret. Redaktion og pro
gramvært bliver journalisten og sejle
ren Jakob Johannesen, som kan kon
taktes på tlf. 31 62 2036,

ynglinge

Y
Ynglingeudvalg:
Leif Henriksen
Klaus Zastrow (hjælper)

31 58 28 10
32 97 34 27

Nu, da året rinder kraftigt ud, vil jeg si
ge tak for den gode og positive modta
gelse, jeg fik som juniorleder af Jer. Jeg
håber, det gode samarbejde vil fortsæt
te fremover.
Som jeg tidligere har sagt, er det en stor
opgave at sørge for, at I kan sejle, men
da det har været håbløst at finde en el
ler to voksne til ynglingeudvalget, har
jeg besluttet at udnævne Klaus Zastrow
som min hjælper i Y-afdelingen. Hans
opgave bliver mest en art service for
Jer, idet jeg ikke altid kan være til stede,
når I skal bruge grej.
I den situation han I hente hjælp i et
begrænset omfang hos Klaus, idet han
vil kunne udstede rekvisition eller udle
vere grej fra skabene.
Klaus vil jeg gerne takke for tilsagn om
hjælp med ovenstående.
Til slut ønskes I alle en glædelig jul og
et godt nytår.
Leif

BÅDLÅN

Få en brochure
Ring på 02 996511
PRIVATfinans
- et selskab i Privatbankgruppen

kontrolleres hos klubmåleren - eller
måske en autoriseret sejlmager. Det vil
da være en god idé, at bede om at få islået en sejlknap som varigt og tydeligt
dokumenterer, at sejlet er målt.

kapsejlads

Fornyelse af
DH/LYS målebreve
Sejlknappen på størrelse med en femmer
indføres fra 1990.

Kapsejladsudvalg:
Jørgen Haar
Jens Peter Skov
Henning Lauritsen

42 90 20 34
31 50 98 39
31 51 05 37

Nye sejl-knapper.
Dansk Sejlunion har i nogen tid arbej
det med forberedelserne til indførelse
af den såkaldte sejlknap, som skal er
statte de hidtidige sejlstempler.
Det nye sejlmålingssystem betyder en
bedre service for den enkelte sejler, som
straks efter leveringen trygt kan tage
direkte ud og sejle kapsejlads med de
indmålte sejl. Endvidere opnås en stør
re sikkerhed for, at alle konkurrerer på
lige vilkår med udstyr, der er kontrolle
ret efter de gældende regler.
Hverdage
Jan

Lordage

Son-og
helligdage
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10 18
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10
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9- 15

9 15

Juni

10- 18

9 15

9-15
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10

Aug

10- 18

Sept

Der er på nuværende tidspunkt truffet
aftale med så at sige alle sejllofter i lan
det om en autorisationsordning for sejl
måling, og ordningen vil træde i kraft
ved årsskiftet 1989/90.
Autorisationsordningen indebærer, at
sejlmagere skal kontrollere og islå sejl
knapper i alle nye kapsejladssejl, som
det pågældende sejlloft leverer, når sej
let opfylder de mellem sejler og sejlma
ger aftalte specifikationer, fx maks. mål
angivet i klassebestemmelser eller DH/
LYS-målebrev.
Når det gælder gamle sejl, der ikke tid
ligere er målt til kapsejlads, kan disse
som hidtil indmåles af DH-klubmåleren, der så islår sejlknappen.
Sejl, som tidligere er indmålt og stem
plet, men hvor stemplet er væk, kan

Som det sikkert er de fleste bekendt,
skal DH/LYS-målebrevene fornyes for
en ny toårig periode ved årsskiftet. Det
vil sige at alle både, der ønsker at sejle
DH/LYS kapsejlads, skal forny måle
brevet for sæsonen 1990 og 1991.
Fornyelsen vil foregå på samme måde
som for to år siden: Alle bådejere, der
har haft et gyldigt DH/LYS målebrev i
perioden 1988-1989, vil modtage et giro
kort omkring årsskiftet. Prisen for for
nyelsen vil igen være kr. 150,- for de næ
ste 2 års kapsejladsdeltagelse. Måle
brevene fremsendes via sejlklubberne,
som skal signere alle målebreve før de
er gyldige. Dette fungerer tillige som en
kontrol af sejlklubmedlemskabet.
Samtidig skal DS gøre opmærksom på,
at alle éntypeklasser, som har fået
EDB-registrerede klassebeviser i 1989,
ikke er omfattet af DH/LYS-fornyelsen.
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LYNETTENS
BÅD SERVICE
Refshalevej 200
DK-1432 Kobenhavn K
Tlf 101) 57 61 06

I

»KRAMBODEN«
Istedgade 19 • København V

LYNETTENS BÅD SERVICE

LEVERER:
Flotte visitkort • kuglepenne • tændstikker

OPSÆTTER:
TV-antenner • TV 2-forstærkere m.m.

Sælger:
Walkie-Talkies • kom hinanden mere ved . . .
Mange brugsting - radio - TV - mikrofoner m.m.

NB! Fiskegrej og sandorme
Gør altid et billigt køb i

SÅ TÆT

31 24 35 89

KRAMBODEN

31 24 35 89

- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING
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Med Totalkonto får
økonomien vind i sejlene
På Totalkonto samles både
opsparing og lån. Det bety
der færre renteudgifter for
dig og et godt overblik over
økonomien.

Tag dine seneste kontoud
tog med i Jyske Bank og vi
regner ud, hvor meget du
kan tjene ved at skifte.

ftJYSKE

^Pbank

Amagerbrogade 67
Tlf. 01 58 60 22

Sundbyvester Plads 1
Tlf. 01 97 00 22

<§l

Arne Olsen Offset a/s
Grafisk Totalløsning
Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84

Vinterudsigt fra Nordre Mole.

FEBRUAR 1990
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49. ÅRGANG

Sidste udkald til:

Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING

radiokursus!!

Amager Strandvej, 15 2300 København S.

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejlunion
Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset
Restaurationen
Havnekontoret

31 59 35 80
31 58 32 96
31 58 14 24

VHF-certifikat
Kursus tænkes afholdt i februar.
Tilmelding på liste i mellemgangen.
Se også »Nyt fra sejlerskolen« vedr. andre
arrangementer i løbet af 1990.

Postgirokonto: 7 05 65 16
Ansvarshavende redaktør:
Hans Guldager,
Uldumvej 35, 2770 Kastrup . . .

31 50 73 23

Medarbejder ved bladet:
Holger Møller,
Postparken 30, 2770 Kastrup

31 50 41 01

Bladets ekspedition:
Annie Lindquist,
Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S .

31 58 01 76

Tryk:
SM Offset Tryk,
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup

31 51 71 79

Fotosats:
Eurosats,
Århusgade 88, 2100 Kbh. 0.

31 38 03 23

..

Torsdag den 1. marts 1990 kl. 19.00
afholder

SØ-FINANS A/S
orienteringsmøde om finansiering af lystfartøjer.
I forbindelse med mødet vises en helt ny film om
skoleskibet »Danmark«.
Mødet foregår i SSF, og alle er velkomne.

Foreningens bestyrelse:

Formand:
Preben Jacobsen

31 50 19 78

Næstformand:
Else Thuring

31 53 59 64

Sekretær:
Else Thuring

31 53 59 64

Kasserer:
Erna Christensen

31 59 39 78

Havneudvalg:
Jørgen Rasmussen
Orla With

31 59 41 67
31 55 28 70

Tilsynsførende
med klubhuset
- og festudvalg:
Bente Bang Christensen
Vagn Preisler

31 51 75 30
31 54 58 44

Kapsejladschef:
Jørgen Haar

42 90 20 34

Torsdag den 22. februar
kl. 19.30 i klubhuset:

KLUBAFTEN

Skolechef:
Kent Nielsen

31 56 05 41

Juniorleder:
Leif Henriksen

31 58 28 10

Jolle
repræsentant:
Per Wallin

31 67 89 75

Motorbådsrepræsentant:
Michael Ronild

31 53 61 95

Målere:
Fung. Karl Thorup
Fung. Frank Olesen

31 58 43 11
32 52 23 10

Radiokontakt:
Reinhardt Hansen

31 59 88 18

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30
i kontortiden træffes
formand, kasserer og havneudvalg
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Fortællinger og lysbilleder fra Leningrad-turen
til inspiration for alle, der kunne tænke sig at gøre
samme tur.
Mød op og hør de gæve gutter m/k's oplevelser
og erfaringer i det russiske samfund.

Et begivenhedsrigt
år er gået

Alle har talt om de store omvæltninger i verden, men jeg vil nu nøjes med at
koncentrere mig om vort eget område her i Sundby Sejlforening.
Her har vi også lavet systemskifte, og meget er blevet vendt og drejet forhåbentlig til det bedre!
Det er altid spændende at påtage sig nye opgaver, men nu må jeg nok holde
op med at sige jeg, for dette arbejde blev til et team, der uopholdeligt har ar
bejdet for SSF.
Vi fik opgaverne løst hen ad vejen, så mange, vi nu kunne nå, og har fod på en
hel del ting.
Det være sig økonomien, som er kørt i elevatordrift, og som dette år vil vise
sig at være holdbar.
EDB er en anden stor opgave, som nu kører derudaf.
Havnepladserne vil der også være check på inden sæsonstart.
Vi vil få gravet renden op og regulere de værste toppe i havnen. Ligeledes vil
vi få ændret en del pæle, så vi kan tilgodese det akutte behov.
Skolen har fået en masse ønsker opfyldt, og kapsejlerne er i gode hænder, og
der er planlagt kommende stævner.
Juniorerne kører udmærket.
Men - så er der vagterne: DET ER ALTSÅ ALVOR ! ! ! !
Tag nu Jeres vagter, for ellers bliver det dyrt for den enkelte, som ikke når at
gå sin vagt inden 1.5.90. Man bør orientere sig på tavlen ved kontoret,
hvornår der mangler vagter, da det er således, at også tyveknægtene orien
terer sig om, hvornår der ikke er vagter.
Det skete 3. januar. Vi fik splittet en del skabe og skuffer på kontoret, 2 spil
leautomater ødelagt, og hos Kirstine ødelagte døre og rod med deraf følgen
de reparationer, som godt nok bliver betalt af forsikringen.
Dette kunne have været undgået, hvis netop du havde gået din vagt.. .
ALTSÅ KÆRE VENNER

KOM NU!!!!

En stor velkomst skal lyde til vore nye medlemmer og vinteroplæggere. Vi
håber, I vil blive glade for at være her, når I til foråret skal klargøre Jeres bå
de og nyde godt af vore erfarne gamle medlemmers kunnen og opleve vort
specielle miljø og kammeratskab i SSF.
Spareåret 1989 er slut - og vi starter på spareåret 1990.
Mange glæder er gratis, og dem skal vi benytte os noget mere af. Det er bl.a.
kammeratskab - sammenhold - venlighed - hjælpsomhed, i det hele taget
en fredelig og fordragelig klubånd.
Lad det være vort nytårsforsæt i Sundby Sejlforening.
Alle ønskes en god sæson og et rigtigt godt nytår.
Preben Jacobsen
formand
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Månedens gæsteskribent!
Eller månedens interview
Redaktionen indbyder på disse sider medlemmerne til at skrive om det der
ligger dem på hjertet - rejseoplevelser - fritidsinteresser - og iøvrigt alt mel
lem himmel og jord, og som kan være af interesse for læserne og til gavn for
Sundby Sejlforening.
Skriv med den pen eller klo, som du har, vi skal nok sætte det sammen på den
rigtige måde.
Redaktionen vil ligeledes benytte disse sider til interviews med medlemmer
og venner af SSF.
Bladet bliver udsendt til 1174 medlemmer, 224 sejlklubber under Dansk Sejl
union, venskabsklubber i Motorbådsunionen, svenske venskabsklubber, or
ganisationer og perroner af interesse for SSF samt Københavns Kommune.

Finn Ejnar Madsen.

LENINGRAD! og atter kurs mod Danmark.
Finn Ejnar Madsen, mangeårigt
medlem af Sundby Sejlforening
var initiativtager i SSF. til som
merens sejlads, der åbnede vejen
for sejlerne til Leningrad.
Finn Ejnar har sejlet i over 30 år,
og har bl.a. taget turen i en junior
båd helt til Sørlandet i Norge
med en besætning der bestod af
sine børn. Anne på 4 år, den 7 årige Carl og 11 årige Anders.
Selv om Finn Ejnar bor helt i Fa
rum og har sit arbejde på Amager,
er hans faste tilhørsforhold
Sundby Sejlforening, som han er
glad for at være medlem af.

Af Finn Einar Madsen
Artikel nr. 3

Pornografiske billeder.
...Olegs venner kommer også, og der er
vodka og tyndt øl på kajen. Oleg sender
bud efter de berygtede toldmyndighed
er før der kommer for meget gang i den.
De gennemgår den første båd i rækken
omhyggeligt, de konfiskerer et BT med
anstødelige, pornografiske billeder. Så
skifter de stil. De sætter sig på een af
langeliniens bænke og stempler de pa
pirer vi kommer med. Foran dem sjip
per danske piger i bue, og forbipasse
rende russiske piger hopper også ind.

Tolderne er bare venlige og søde, og

bagefter får de deres baktisch = de 8
finske dåseøller, de nok hele tiden har
regnet med.
Ja. så går det derudaf. Vi finder ud af alt
muligt om Rusland anno1989. De mest
spændende observationer kommer ik
ke fra turistudflugterne til alle Peter
den Stores slotte, vore venner gerne vil
sætte igang. Dem gider vi kun een af, el
lers går vi helst for os selv og snakker
med russerne. Og korrumperes af at vi
er rige vesterlændinge.
Vi lærer et samfund at kende, hvor tin
gene ikke virker, som vi er vant til det.
Hvor man aldrig kan regne med noget.
Måske kan man købe noget, man har
behov for, måske kan man ikke. Måske
kan man opnå den telefoniske kontakt,
man havde lovet, måske ikke. Måske
kan man komme til aftalt tid, men det
kan også være at det blir umuligt p.g.a.
at man ikke kan få billet til toget. Oftest
står man bare afmægtig sammen med
alle andre i, et ikke uvenligt, men helt
anonymt og uansvarligt system. Til an
dre tider bliver man, i det stadige behovspres, mishandlet af personer, som
har magt i stort og småt.
Men vi møder også russeren selv. Der
forekommer mig at være et svælg mel
lem ham og det samfund han lever i.
Jeg sidder på een af sejlforeningen »Neva«'s både, de er sejlet med en hel lille
flåde over til den havn, vi ligger i, med
bringende det store kolde bord i russisk
udgave og den nødvendige alkohol. De
synger smukke, slaviske sange ud over
vandet i den lyse nat.
De elsker filosofiske diskussioner om
samfundslivet, og de spørger mig, hvad

jeg syntes om Sovjetunionen.
Jeg svarer dem så, at jeg oplever et dybt
svælg mellem det møde jeg havde med
garderobedamen og det, jeg har med
dem her og nu. At jeg oplever Sovjet
unionen som et sted, hvor man bliver
mishandlet af russere, og at jeg oplever
russerne som de dejligste mennesker
på jorden. De kan ikke helt forklare,
hvad denne forskel beror på.
Ham, der ejer og har bygget båden, vi
sidder på, er klaverstemmer. Jeg spør
ger ham, om han ville mishandle mig,
hvis jeg bad ham stemme mit klaver.
Mine russiske venner mener så, at det
hele beror på forskellen mellem gode og
onde mennesker, og at servicesektoren
tiltrækker alle de onde i det russiske
samfund.
Nætterne er lange og lyse på den tressindstyvende breddegrad. Der bliver
drukket for meget og lovet evige ven
skaber. Lige pludselig er vi - selv om vor
indsejling var så ubemærket - blevet of
ficielle gæster, og omtalt i det mest sete
TV-program. Og nu er tiden snart inde,
hvor vi atter skal sejle.
Russerne spørger mig, om jeg snart
kommer igen. Jeg elsker de mennesker,
men jeg syntes at de i flere henseender
lever rædselsfuldt. Jeg siger til dem, at
jeg kommer tilbage når de har lavet det
hele om. - Men måske kommer jeg alli
gevel lidt før.
Man kan ikke regne med russerne. Det
var aftalen, at Oleg og hans venner sam
men med os, skulle lave kapsejlads til

StockhoJm, hvor Next Stop Sovjet har
dialogmøde. Men nu viser det sig, at de
alligevel ikke er istand til at sejlø sam

men med os. De får først udstedt pas
samme dag, vi skal sejle, og derfor kan
de ikke nå alle de nødvendige forbere
delser. Grundlaget er faldet bort for vor
fælles sejlads, og vi aflyser turen til
Stockholm. Russerne bliver lidt sure
nu, fordi vi ikke har mulighed for at ven
te på dem, men må sejle hjem i overens
stemmelse med den plan, vi har med
delt dem flere måneder i forvejen.
Vi glæder os til at komme hjem til danmark igen.
Danmark, hvor man kan købe billetter
til toget uden at skulle møde op i dage
vis for at stå i kø efter afbestillingsbilletter. Danmark, hvor man kan få kaffe
på kaféerne. Danmark, hvor man ikke
behøver at finde sig i at afryddersken på
isbaren taler grimt til een. Vort eget
land!

Hjemturen:

par dage i Moskva med toget samme
dag, som der skulle have været en kap
sejlads i bugten. Men mit lille skib var
simpelthen groet fast i havnen. Mand
skabet ville kun kunne bringes i bevæg
else med udstrakt brug af pisk og ferle.
Jeg magtede, efter togrejsen ikke den
nødvendige brutalitet, og opgav deltag
elsen i kapsejladsen. Og det måtte jeg
høre noget for fra andre skippere.
Overfor denne alkoholiske sump virke
de Karin meget fordelagtig, og hun blev
sluttelig eenstemmigt optaget på
mandskabslisten. Hun lovede at efter
lade store bagageenheder på »Alotola«,
men installerede sig selvfølgelig siden
med nogle uanbringelige uhyrligheder.
Bortset herfra medførte hun ikke noget
dårligt, hun kom på vagt med mig, Sø
ren sammen med Petter.
Karin havde erfaring som sejler fra
SSF's sejlerskole, og er ellers studeren
de på universitetet.

Den onde skipper.
Lørdag den 22. juli dampede bådene en
keltvis mod toldstedet fra middagstid.
Men det skib, jeg var tvunget til at tage
kommandoen over, var et halvslimet fo
retagende som klæbede til kajen. Et
forsøg på som sidste båd at komme i
startposition ved forhaling, medførte
ydmygende at Søren lod gå fordi han
var for sumpet til at forstå, såvel situa
tionens logik, som klare kommandoer.
Vi måtte lægge til igen for at hente sid
ste mand. Og sådan noget hundelort
oplevede vi overalt hvor samarbejde var
nødvendigt, indtil vi havde passeret de
venlige toldere og stod ud af havnen,
sidst af alle, der skulle afsted den dag.
Karin og jeg havde første vagt, vi note
rede os afgang fra leningrads havneom
råde kl. 16.00 (Dansk tid kl. 14.00).
I bugten mellem Leningrad og Kronstadt lå to sejlbåde fra Sejlforeningen

Et slimet fartøj.
Marie skulle fortsætte med »Skarven«,
som havde planer om at sejle op ad de
russiske floder, gennem Moskva, og til
Sortehavet. Min kammerat og tidligere
svoger Petter skulle komme med of
fentlige transportmidler til Leningrad,
for at sejle med hjem.
I tresserne og halvfjerdserne havde han
sejlet som navigatør på Nordkaperen,
nu ville han tag 10 dage fri fra pligten
som dyrlæge på Møn. Anders skulle
hjem med toget. Imidlertid viste det sig
bare umuligt at købe en pladsbillet til
Helsinki før omkring den 1. august,
selvom Anders havde hovedbilletten
med hjemmefra. I stedet skaffede han
sig selv hyre på den klassiske jagt »Ka
ren«, som skulle sejle til Helsinki, mens
vi ville gå direkte til Danmark.
Søren og jeg fortsatte ombord, tegnin
gen var et skib uden kvinder. Leningrad
havde efter min smag indeholdt for
mange intriger, så det var jeg tilfreds
med.
Men netop af samme grund var Karin
fra SSF blevet ked af mosten på »Alotola«, som hun snart havde været ombord
på en måned. Hun bad inderligt om at
få hyre hjemover. Jeg trak tilsagnet ud:
Ikke fordi det var hende, som havde
pint os til søs i Finskebugten, og mod
taget slæbekartoflerne. Men fordi jeg
kendte min egen og mit mandskabs
mandsschauvinistiske tendenser. Jeg
ville have, vi alle skulle være enige først.
Jeg prøvede at sikre et fungerende fæl
leskab med demokratiske midler. Men
jeg havde en uventet stærk modspiller i
Kong Alkohol. Jeg vendte tilbage fra et

(fortsættes næste side)

Russerstemning i Østersøen.

• Bådtransport •
Søsætning — Optagning
Sejl- og motorbåde indtil 6 tons

PREBEN JACOBSEN
Telefon 31 5019 78
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»Neva«, for at følge på vej og hilse far
vel. Det var rørende. Formanden, Kozlov Gennady Timofeevich havde børne
børnene med som vinkere. Det er dem,
han drømmer om en tur til Danmark
med om et par år.
Vinden var jævn og vestsydvestlig.
Kryds, og ikke et skib mellem os og
Kronstadt. Lidt før Kronstadt et verita
belt skybrud, 7 cm regn på tre kvarter.
Vandet blev som olie af regnen. Karin
og jeg havde fået regntøjet på i tide,
men inde fra kahytten skulle man høre
på Sørens fulde lort om at det dryppede
lidt gennem ventilen.
Vi sejlede under almindelig hensynta
gen til handelsskibenes manøvremulig
heder, men var også selv lidt begrænse
de af krydsningen og ukendskabet til
farvandet. Vi blev generet groft af et lil
le russisk skib - jeg troede ellers kun,
det var nordmændene som sejlede så
sjofelt.
Det gik godt på vor vagt. Vinden rum
mede og tog til. Vi skiftede til den næst
største genua, og overlod det andet hold
vagten. Nu var vi på åbent vand, man
kunne holde den markerede, og det ville
være umuligt at forlise skibet før øen 30
mil fremme, hvor sejlruten drejer. Jeg
regnede med at Petter nok kunne disci
plinere Søren. Jeg havde allerede utve
tydigt sagt, at enhver alkoholkonsuption øjeblikkelig ville betyde de med
bragte souveniers sænkelse i havet.
Hvis man er på det niveau, tager det
nogle dage at blive afgiftet.
Og nu kom der til og med ret hård vind
på nattevagten, vinden var slået om i
nord, lad mig gætte på 15 sekundmeter.
Karin og jeg havde den vagt, hvor vi
skulle skære op til bidevind for at følge
sejlruten mod nord. Båden hoppede no
get, og det endte med at Søren røg på
dørken. Det beklagede jeg kun, fordi
man derved kunne se, at sengehesten
behøvede en reparation. Jeg var stadig
ond.
Samme nat blev vi så chikaneret af en
russisk patruljebåd, som lyste på os i en
evindelighed med en over skarp projek
tør, så selv de sovende nedenunder blev
vækket. Det var ren terror.

Opklaring.
Denne overvejende ubehagelige afsej
ling afløstes næste dag af opklarende
vejr og jævn vind. Kl. 14.30 pejlede jeg
vores position på Goglands begge end
er. Vi havde sejlet 122 mil, og trods
krydset ud af havnen holdt 5,4 knob i
snit. Mandskabets ædruelighed var
stigende, og kaptajnens humør.
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Indtil det på den følgende vagt, jeg
havde, hvor vi skulle sætte spiler, viste
sig, at spilerskøderne var bortkom
met...
Med frygtelig klarhed gik det op for
mig, at Søren måtte have formøblet
dem under en forhaling mens jeg var
Moskva, og han havde haft ansvar for
båden. Konfronteret med virkelighe
den kom han med åndssvage undskyld
ninger, og jeg vil intet sige om min tavse
sindstilstand på det tidspunkt.
Det blev alligevel til megen spilersej
lads hjem, man skulle bare slagte stor
skødet og bruge det som eet af spiler
skøderne samt montere et andet intermistisk storskøde.
Ude forbi Ristna fik vi nu det dejligste
vejr. Projektet var »Next Stop Stege«, vi
kunne jo lige så godt sætte Petter af på
vejen hjem til Sundby. I Det lettere kli
ma gættede alle på hvornår vi ville være
i Stege. Det var gået så helvedes hurtigt
indtil nu, mit eget optimistiske gæt
sagde torsdag og vi var folk nok til at
dække perioden indtil søndag.
Herefter lagde vinden sig næsten helt.
Vi brugte mange dage på de 170 mil fra
Ristna til Gotlands sydspids. Men vej
ret var vidunderligt med høj sol. Og der
kom atter fred over skibet.
Generelt havde vi usikre positionsbestemmelser. Den svage sommervind
var slået om i syd og sydvest, men uden
samme retning en hel dag. I alt krydse
riet holdt jeg ikke nøje bestik. Det blev
til nogle sekstantmålinger på solen og
nogle ret unøjagtige radiopejlinger. Radiofyrerne nåede af atmosfæriske grun
de ikke langt, og horisonten var ofte ik
ke skarp. Men vi havde det nu så godt og
tog alt afslappet. Vi skulle bare mod
sydvest, og ville nok opdage vår vi pas
serede Hoburg, Gotlands sydspids,
med dens kraftige radiofyr.

Fede tider.
Kort efter Ristna kvajede jeg mig. Vi gik
for spiler på roligt vand med god fart.
Jeg glædede mig efter et par dages til et
varmt brusebad, vores solvarmede pla
sticbeholder lå på ruffet. Under en let
krængning gled den pludselig i søen.
Jeg slap straks spileren for at vende til
bage at hente brusebadet. Men faldet
gik også. Det var selvfølgelig mig, der
skulle til tops for at sætte det igen, jeg
lod mig hejse til tops på en plasticfen
der. Det var overraskende lidt behage
ligt. Og efter således at have nydt af den
tillid, jeg havde været nødt til at vise be
sætningen (som jo helst ikke skulle lade
genuafaldet,jeghangi, gå) nød jeg turen

mere end før.
Vi havde en hel eftermiddags absolut
vindstille. En svømmetur omkring bå
den kunne bruges til at skruppe lidt al
ger af vandlinien. Efter en god middag
lå alle og dasede i solen eller under dæk.
Men mod aften mærkede jeg en ganske
svag atmosfærisk bevægelse. Man kun
ne nøjagtig se cigaretrøgen drive gen
nem luften. Jeg satte atter genuaen, og
gik bidevind. Efter lidt justeringer gik
båden med forbløffende fart over det
blikstille vand. I mange timer gik vi nu
med 5 knob bidevind, selvom man slet
ingen vind kunne se på vandet. Det var
euforiserende. Vi sejlede på vores egen
fartvind!
Jeg blev oppe efter vagtskiftet. Karin
syntes, det var lidt uhyggeligt, hun gik
ned for at sove med ordene: »Væk mig
når det igen bliver virkeligt«.
Skulle en eller anden af ukendskab til
dette fænomen, betvivle den fart vi
skød, kan jeg sige at den blev nøjagtig
målt. Men på »Vahine« er der ingen log
af indkøbt type. I skibets jargon hedder
det: »Skal vi ta' en kop?«, og det henty
der til »Koploggen«. En metalkop bun
det fast i en nøje beregnet, godt 15 me
ter lang snor. Koppen kastes overbord,
stopuret startes, det stoppes når sno
ren strammes. Antallet af sekunder di
videres op i 30, og Man har farten i knob.

Next Stop Stege.
Bortset fra den sidste dag var resten af
sejladsen vist nok bidevind. Som på tu
ren op sejlede vi øst om Gotland og til
Ølands sødra Grund, idet vi dog under
kryds langs Gotland havde landken
ding i flere perioder. Radiopejlingen
med transistorradioen var væsentlig
ste navigationsinstrument, men støtte
des af sekstantmålinger, for det meste
på solen.
Efter Ølands sødra Grund friskede vin
den meget op, og herfra til Bornholm
sejlede vi bidevind i styrbord halse i
ganske hård vind, hårdtvejrs genua og
to reb i storer, i regn og af og til ret usigt
bart vejr. Karin og jeg overtog vagten på
et checket skib i støvregn omkring mid
nat mellem fredag den 28. og lørdag den
29. juli. Fiskerbåde viste sig, jeg fangede
Hammerens radiofyr noget til styr
bord. men jeg regnede med højredrejen
de vind, selvom det tydede på at vi var
på vej syd om Bornholm, ville jeg ikke
går over stag (vejen nord om Bornholm
er kortere). Lys sås fra Bornholm, det
måtte være Nexø. Det opdukkede fyr
var altså Dueodde.
Vinden rummede, og lørdag den 29.

havde vi en dejlig morgen med Dueod
de tværs. Kl. 9.00 passerede vi Rønne
for spiler. Jeg havde lyst til at købe mor
genbrød i Rønne. Men Next Stop var
Stege, og hele dagen gik med god fart
vestover for spiler, styrbord halse.
Vi tog let på en dårlig vejrmelding, og
sejlede næsten stik vest uden landken

ding. Jeg planlagde alle tiders mest fan
tastiske sekstantpositionsbestemmelse ved tusmørke for at anduve Bøgestrømstønden præcist efter mørkets
frembrud. Men netop ved solnedgang
formørkedes himlen, snart begyndte
det at regne. Så var vi henvist til at lave
»running fix« på Falsterbo fyr, og mit

Kurs Stege non-stop.

daværende pejlekompas var elendigt til
natlig brug i søgang. Resultatet var, at
vi ikke kunne se Bøgestrømstønden,
men måtte tilbage og en halv times tid
mod nordvest, således at vi havde
Stevns fyr i den rette retning. For med
dette ret agter at kunne gå direkte på
Bøgestrømstønden, som vi så fandt ret
forude. Ikke så fikst navigeret, men sik
kert.
Ved solnedgang var vinden slået om i
nordvest og vest, og der skulle krydses
ind gennem Bøgestrømmen. Forsinkel
sen i Faksebugten havde den fordel, at
vi nu kunne se ved det tidlige morgen
lys. Klokken seks om morgenen (dansk
tid) søndag den 30. juli kom vi på klods
hold af den første sejlbåd siden Lenin
grad. Det viste sig, højst forbløffende,
at være Jørgen med LA-krydseren fra
Sundby!
Det var et førsteklasses mandskab,
som sejlede nord om Lindholm mod
Stege. Vi gik i land 7 dage og 19 timer ef
ter Leningrad. I overraskende god form,
alle mand. Og med den sommers mest
elendige vejrmelding.
Vi var sejlet sidst, og kommet først
hjem. Alle de stakler, som var gået i
land for natten rundt omkring, fik et
helvedes vejr i de følgende dage.
SLUT
Finn Ejnar Madsen

BESØG ERLING
I

»KRAMBODEN«
Istedgade 19 • København V

BLINKET midt på Amager

LEVERER:
Flotte visitkort • kuglepenne • tændstikker

Kom ind
og se

OPSÆTTER:
TV-antenner • TV 2-forstærkere m.m.

LINKET

Sælger:
Walkie-Talkies • kom hinanden mere ved . . .
Mange brugsting - radio - TV-mikrofoner m.m.

NB! Fiskegrej og sandorme
Gør altid et billigt køb i

31 24 35 89

KRAMBODEN

31 24 35 89

store
udvalg i:

ABU - DAIWA - KUNNAN
JENSEN - RYOBI - SILSTAR
OCEAN WADERS
Amagerbrogade 263 A
2300 København S

TELEFON 31 50 43 54
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Jul i Sundby Sejlforening

Nu er det overstået!!! Går vi nu og tæn
ker på, hvordan man kommer af med
nogle overflødige kilo efter julens dej
lige strabadser?
Festudvalgets to musketerer, Vagn og
Bente havde med sædvanlig rutine styr
på både julefrokosten for medlemmer
ne og juletræet for foreningens børn og
familier.
Julefrokosten havde et pænt deltager
antal, og man fik serveret god gammel
dags julemad: Sylte, ænder, flæskeste
ge, fisk under enhver form og meget
andet godt, og da den mætte fortættede
stemning efterhånden havde indfundet
sig, kom der gang i lotterierne og de
mange gaver, der skulle bortauktione
res til fordel for børnenes julstræ.
Festen sluttede med dans til det gode
orkester: Hanne og vennerne.
Børnenes juletræsfest fandt sted lør
dag den 17. december. Her var ingen
sylte, flæskestege osv, men ca. 150 børn
med fædre-mødre og bedsteforældre og
venner.
Her blev gået til sagen, da først nisse
far - kraftigt assisteret af de to ud
klædte musketerer og andre hjælpere havde fået styr på de mange tilstede
værende børn.
Efter dansen var der godteposer og bol
ler med sodavand og tid til leg, næsten
under enhver form.
Der var stemning til det sidste. Børn og
ældre var godt trætte efter en god dag
i Sundby Sejlforening.
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Indbrud i Danmarks bedst bevogtede klubhus
Hvorfor!!!
Fordi ingen tilfældigvis havde lyst eller tid til at tage vagten
natten mellem den 3. og 4. januar

Hvorfor var der ingen nattevagter
denne nat ?
Efter det oplyste står medlemmerne
ikke ligefrem i kø i øjeblikket for at tage
deres 2 nattevagter, som enhver båd
ejer er forpligtet til. Et stort flertal ven
ter åbenbart til sidste øjeblik, siger for
manden og udtaler, at med tre bådejere
pr. nat, som reglementet foreskriver, og
som der er bådejere nok til, ville alle da
ge være besat med vagter.
Om kort tid er der kun få ledige dage til
bage, og de, der ikke får gået deres vagt,
må så betale de 500 kroner pr. ikke gået
nattevagt. Så får vi måske råd til at be
tale et vagtkorps på de ledige dage.
Næste gang er det måske bådene, det
går ud over og ikke klubhuset, så tag din
vagt mens tid er.
For at ingen bådejer skal være i tvivl,
gengives derfor reglementet for vagter
ne i SSF.
Læg mærke til, at et vagthold består af
tre mand m/k.
HG

SSF's vagtordning
Pkt. 1
Et vagthold består af 3 mand. Vagten
starter kl. 22.00 og slutter kl. 06.00.
Navn og medlemsnummer indføres i
logbogen.
Pkt. 2
1 vagt opholder sig på kontoret ved tele
fon og radio, og 2 vagter afpatruljerer
området efter behov.
På første rundgang kontrolleres alle lå
ger og porte. Nr.1 nøgle passer til porte
ne, og nr. 3 nøgle passer til lågerne.
Hvis der observeres uregelmæssighe
der på de faste installationer: vand, el
m.m. samt ved bådene, herunder vælte
de bukke, presenninger, der er ved at
blæse af, o.s.v., afhjælpes det så godt,
det er muligt, og tilfældet indføres i log
bogen med sted, bådnavn o.s.v., så rette
vedkommende kan få besked.

mende afkræves legitimation (med
lemskort), og medl. nr. og navn noteres
og indføres i logbogen.
Hvis vedkommende ikke har medlems
kort, og han ikke genkendes af nogen af
vagterne, tages han med på kontoret, og
navnet checkes i kartoteket. Hvis det er
i orden noteres medl. nr. og navn i log
bogen, og sagen er i orden.
Hvis vedkommende ikke er medlem,
tilkaldes politiet for afhentning af ved
kommende.
Pkt. 4
Observeres der nogen person, der fore
tager sig noget ulovligt på området, det
være sig indbrud i klubhus, skure eller
både, hærværk eller bare mærkelig
opførsel, tilkaldes politiet,
inden nogen person antastes. Vagter
nes opgave vil da være, at forhindre den
eller de observerede personer i at forla
de området, så politiet kan få fat i dem.

Pkt. 3
Hvis der antastes nogen person, tilken
degiver du, at du er SSF-vagt og vars
koer kontoret over radioen. Vedkom

(fortsættes næste side)

Vi er ikke Danmarks største bådudstyrsbutik, men med over 20 års
virke, hvoraf de første 10 år i SSF^ er vi måske den mest erfarne.
Så kan du klare dig med omkring 10.000 artikler/dimser her og nu
- så kan vi også hurtigt - få den sidste hjem.
NB: Vi er forøvrigt heller ikke Danmarks dyreste...
Med venlig hilsen
Lise & Klaus Schlichter

LYNETTENS BÅD SERVICE
i Sejlforeningen Lynetten
Tlf.: 31 57 61 06

Åbningstider for 1990:
1990

Hverdage

Lørdage

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December

X
X
10-18
10-18
10-18
10-18
10-18
10-18
13-18
- S1 13-17
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11-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
10-15
10-15
11-15

I ! 13-17
t 13-17
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helligdage
X
X
X
9-15
9-15
9-15
X
X
X
X
X
X
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A
Y D
N
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T E
T R
E V
N 1
S
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En ihærdig tyveknægt forsøgte først at
tiltvinge sig adgang til klubhusets mere
vitale dele ved at bryde ovenlyskuplen
til det udvendige herretoilet op. Formo
dentlig ihærdigt søgende efter en dør,
der ikke var der, måtte han derpå dirke
sig ud i det fri igen. Det havde været
nemmere at lukke døren op.
Næste forsøg var bedre, idet han denne
gang havnede midt i Kirstines køkken.
Derefter foretog tyven en veritabel op
brydning af samtlige låste døre og ska
be i klubhuset - med undtagelse af dem
af jern, der modstod ethvert forsøg fra
tyveknægtens side.
Resultatet af anstrengelserne blev et
mindre beløb i byttepenge fra Kirstines
afdeling, og ligeledes et mindre beløb
fra foreningens kontor plus nogle hånd
fulde 25-ører fra en spillemaskine.
Derudover er der ret store skader på lå
se, karme og døre samt på foreningens
inventar.

Refshalevej
200
DK-1432
København K
Telefon

31 57 61 06
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Pkt.5
Vagterne må under ingen omstæn
digheder udsætte sig for fare, og den
enkelte vagt bestemmer selv, hvor
hårdt han vil gå til sagen.
Vagterne er dækket af SSF's forsikring.
Vagterne er endvidere underlagt den al
mindelige straffelov, der klart siger, at
det er forbudt at bruge nogen form for
våben - det være sig skydevåben af
enhver art, specielt fremstillede køller,
knive m.m.
I selvforsvar må der kun bruges »hvad
der tilfældigvis er ved hånden«, f.eks.
en stol, et brædt, en kæp eller lignende.
Bestyrelsen

Vindpose på flagmasten.

fra medlemmerne

Giftige malinger stadig
tilladt.
Af: Jakob Johannsen

Julen 1989
Hermed ønsker jeg alle i Sundby Sejl
forening en rigtig glædelig jul og et godt
nytår, samt en tak for hjælpen med at
sælge Blindes Jul, og med et håb om, at
I vil hjælpe mig til næste år.
Venlig hilsen
Ole Mathiesen

Selvom de danske miljømyndigheder
råber højt om, at de bl.a. med hensyn til
biler, stiller større miljømæssige krav
end andre EF-lande, så halter vi slemt
bagefter de samme lande, når det gæl
der bundmalinger til lystbåde.
I Frankrig, England, Schweiz og Sverige
er det strengt forbudt at anvende bådbundmalinger der indeholder giftigt
tin. I Tyskland er det forbudt på alle
ferskvandssøer, og i Norge ventes det

Der er også sport
i en god økonomi

n
Takket være Arne Olsen (Tryksen) er
der nu opsat en vindpose på flagmasten i
det tidsrum, hvor stander ikke er sat.

Fastelavnsfest.
med Tøndeslagning
25. februar
kl. 13.00 ,

Der er mange, fine glæder
i din sport. Og mange gode
klubkammerater, som du
har det hyggeligt med.
Men der er også sport i
at have en god økonomi.
Og i Amagerbanken kan du
tale med flinke mennesker,
der kan fortælle dig om
pengene og din fremtid.
For det er let at få en god
økonomi, når man har en
god bank.
Prøv at komme ind til os
i Amagerbanken.
Der er mere sport i os,
end du tror...

i

SVn

Amager
banken

Amagerbanken
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forbudt i løbet af nogle måneder. Men i
Danmark kan man stadig bare bruge
den maling man har lyst til uden at tage
hensyn til miljøet rundt om i havnene.
Det var nogle franske marine-undersøgelser, der for nogle år siden viste, at
bl.a. muslingebestanden i et stort om
råde rundt om en moderne lystbåde
havn, havde deformiteter, som direkte
kunne føres tilbage på de giftige malin
ger på lystbådenes bunde.
Det medførte forbud mod de tinholdige
malinger i de ovenstående lande. Men
selvom Danmark er et af de lande, der
har flest lystbåde pr. indbygger og de
næsten alle uden undtagelser er fortøj
ret i havne med stillestående vand, har
det ikke gjort indtryk på de danske
myndigheder.
Det har derimod tilsyneladende gjort
indtryk på de danske sejlere, for flere og
flere af dem er begyndt at bruge såkald
te, giftfri bundmalinger til deres både.
Først lancerede malingsfirmaet Inter
national en tinfri bundmaling, og så
fulgte Hempel Skibsfarve trop med en
ny bundmaling kaldet Mille Dynamic,
som skulle være mindst lige så god til at
holde begroning væk. Da man her an
vender kobber i stedet for tin, har man
måttet gøre bindemidlet blødere. Det
betyder, at mens den gamle Mille var en
hård maling, der ganske langsomt gik af
når båden sejlede med en eventuel be
groning. Den nye Mille Dynamic er blø
dere, og suger derfor lidt vand. Herved
kommer den såkaldte hajhudseffekt,
der opstår når en våd maling glider mod
vand - eller vand mod vand, på samme
måde som man mener bl.a. hajfisks
skin klarer vandmodstand-problemer
ne på.
Man prøvede i 1988 den nye Mille Dy
namic på 100 lystfartøjer i Danmark, og
heraf udtrykte de 96 bådejere stor til
fredshed med den nye bundmaling i
forhold til den gamle.
Mille Dynamic har dog et minus, nem
lig at den ikke kan bruges på aluminiumsfartøjer, fordi der er risiko for gal
vanisk tæring. Det samme gælder Sdrev og påhængsmotorer, som er for tæt
på en bund malet med den kobberholdige maling.

havn og plads

MMM

u

Meddelelser fra havneudvalget
Ud fra den nye ekspektanceliste er der
allerede i 1990 uddelt enkelte havne
pladser, ligesom nogle få bytninger er
foretaget. Nærmere om desangående
vil blive bragt i næste medlemsblad, li
gesom det vil blive opslået i klubhuset.
En ny og revideret ekspektanceliste vil
blive udfærdiget og offentliggjort i maj/
juni måned.
Medlemmer, der ønsker at komme i be

tragtning til en fast havneplads, skal
indgive skriftlig ansøgning til bestyrel
sen.
Særlige blanketter findes på kontoret.
For at komme i betragtning til en låne
plads i 1990 skal der indgives fornyet
skriftlig ansøgning, som skal være be
styrelsen i hænde senest den 15.4.90.
Særlige blanketter findes på kontoret.

Havnepladser, uddelt i 1990
Pladserne er uddelt af den tidligere bestyrelse/havneudvalg.
Fremover er det havneudvalgets mening at uddele alle pladser løbende. Endvidere
vil det ved opslag i klubhuset blive bekendtgjort, hvilke pladser, der bliver byttet,
bliver uddelt som lånepladser og faste pladser. Samme oplysninger vil blive givet i
medlemsbladet.

Medl. nr. 672, Jørn O. Hansen,
Medl. nr. 869, Svend Hansen,
Medl. nr. 975, Torben Tipsmark,
Medl. nr. 361, Poul Hansen,
Medl. nr. 1004, Peter Wennecke,
Medl. nr. 385, Henning Toft,
Medl.nr. 1015, Helge Strøh,
Medl. nr. 1024, Erik Henriksen,
Medl.nr. 1054, Michael Fraenkel,
Medl.nr. 1064, Kurt Hvilsom,
Medl. nr. 209, John B. Petersen,
Medl.nr. 1039, Henrik Gerhardt,
Medl.nr. 681, Jørgen Christensen
Medl.nr. 1043, Niels O. Mogensen,

indmeldt d. 24.06.71, tildelt plads nr. 188
indmeldt d. 06.04.72, tildelt plads nr. 65
indmeldt d. 12.10.72, tildelt plads nr. 214
indmeldt d. 25.05.72, tildelt plads nr. 306
indmeldt d. 09.05.74, tildelt plads nr. 308
indmeldt d. 30.05.74, tildelt plads nr. 144
indmeldt d. 15.08.74, tildelt plads nr. 75
indmeldt d. 29.08.74, tildelt plads nr. 76
indmeldt d. 01.05.75, tildelt plads nr. 285
indmeldt d. 12.06.75, tildelt plads nr. 201
indmeldt d. 22.04.76, tildelt plads nr. 180
indmeldt d. 11.11.76, tildelt plads nr. 187
indmeldt d. 21.09.78, tildelt plads nr. 69
indmeldt d. 30.10.74, tildelt plads nr. 189

Ekspektanceliste for 1990
Hermed en foreløbig ekspektanceliste for uddeling af havnepladser i 1990. Den er
udfærdiget efter vor bedste overbevisning. Er der medlemmer, der mener, at de bur
de være anført på listen, bedes dette snarest meddelt havneudvalget.

Medlem nr.
Medlem nr.
Medlem nr.
Medlem nr.
Medlem nr.
Medlem nr.

176, Niels Jønsson,
605, Lennart Thode,
572, Walther Christensen,
238, Carsten Rohde,
632, John H. Uslar,
58, Jørn Ipsen,
(fortsættes næste side)

indmeldt den 07.10.60
indmeldt den 08.04.62
indmeldt den 05.02.70
indmeldt den 04.06.70
indmeldt den 22.10.70
indmeldt den 01.04.71
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Medlem nr. 439, P. Simonsen,
Medlem nr. 254, Ib Jensen,
Medlem nr.
2, Poul Petersen,
Medlem nr. 638, Jens P. Skov,
Medlem nr. 1002, Torben Olsen,
Medlem nr. 1029, Kaare Lønholdt,
Medlem nr. 237, Janus Simonsen,
Medlem nr. 822, Jens S. Poulsen,
Medlem nr. 899, Per Weichel,
Medlem nr. 1053, Harly Høy,
Medlem nr. 747, Lars Hauschultz,
Medlem nr. 52, Einar S. Hansen,
Medlem nr. 956, John Petersen,
Medlem nr. 1061, Finn Staalfos,
Medlem nr. 412, Allan Cornelius,
Medlem nr. 924, Irmgard Nielsen,
Medlem nr. 1092, William Thomassen,
Medlem nr. 748, Jørgen Larsen,
Medlem nr. 970, Leif Jørgensen,
Medlem nr. 949, Rolf Unneland,

indmeldt den 27.01.72
indmeldt den 23.03.72
indmeldt den 19.10.72
indmeldt den 12.04.73
indmeldt den 01.11.73
indmeldt den 05.09.74
indmeldt den 03.04.75
indmeldt den 17.04.75
indmeldt den 24.04.75
indmeldt den 01.05.75
indmeldt den 15.05.75
indmeldt den 15.05.75
indmeldt den 29.05.75
indmeldt den 29.05.75
indmeldt den 12.06.75
indmeldt den 05.02.70/16.08.79
indmeldt den 07.08.75
indmeldt den 30.10.75
indmeldt den 30.10.75
indmeldt den 06.11.75

ORIENTERINGSMØDE
OM
MODERNE
NAVIGATIONSMIDLER
AP NAVIGATOR
DECCA m.v.
Afholdes i SSF en mandag i
begyndelsen af marts.
Nærmere i næste nummer af
bladet.
P.S.
Se også:
Nyt Fra Sejlerskolen

Piakatkunst
og
spekulation
Per Arnoldi har lavet plakat til
America's Cup, mens juristerne
spekulerer.
»Den skal skræmme konkurrenterne,«
sagde Per Arnoldi ved afsløringen af
den første danske America's Cup-pla
kat. Plakaten er i stort format (80 x 120
cm) i Per Arnoldis kendte farver med et
Dannebrogsrødt D på toppen af en im
ponerende blå bølge med et drabeligt
hvidt skumsprøjt.
Den store plakat er blevet til med spon
sorhjælp fra kontormøbelfirmaet Bon-

San Diego Yacht Club fik medhold med
dommerstemmerne 4 -1.
»Der er næppe tvivl om, at Fay vil søge
om appel,« siger Valdemar Bandolowski, »men det er tvivlsomt, om han får
lov.« Tilladelsen skal i givet fald kom
me fra samme appelret, som nu har
truffet en afgørelse i sagen.
Hvis der ikke kommer flere forstyrrel
ser ind i billedet, begynder sejladserne
mellem de 25 udfordrere i september
oktober 1991. Da alle både skal møde al
le i bedst-af-tre opgør, bliver det en
langvarig affære. Finalen forventes sej

let i maj 1992.
I april 1991 er der VM for den nye Ame
rica's Cup-type ved San Diego. Valde
mar Bandolowski regner med, at de
danske sejlere skal til USA allerede i fe
bruar 1991 og blive der til den - forhå
bentlig - glædelig ende engang i 1992.
Den første danskbyggede America's
Cup-båd ventes færdig sent på somme
ren næste år. Båd nummer to skal så le
veres efter VM'et i 1991.
Hvis altså juristerne ikke får held til at
holde America's Cup-kampen for sig
selv endnu engang.

Ordinært kontingent pr. halvår:
Aktive:
Kr. 250,-.
Passive:
Kr. 150,-.
Juniorer:
Kr. 200,-.
Rabat: Der betales for 2 søskende, de næste er gratis.
Mini-juniorer: (0 - 9 år) Kr. 15,Per Arnoldi, Bondo Gravesen og Valdemar
Bandolovski.

do Gravesen og sælges til fordel for
America's Cup-projektet for 148 kr.
Mens man glædede sig over plakaten
herhjemme, spekulerede new zealænderen Michael Fay på, om han skulle sø
ge om lov til at appellere den seneste af
gørelse i America's Cup-sagen, hvor
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Bådpladsleje pr. år pr. kvm.: Kr. 65,- 4- moms kr. 14,30, ialt kr. 79,30.
Vinterpladsleje: Medlemmer uden fast plads i SSF pr. kvm. kr. 32,50 -I- moms
kr. 7,15, ialt kr. 39,65. Mindste pladsleje min. 3 kvm. kr. 175,- + moms kr. 38,50,
ialt kr. 213,50.
Skurleje pr. år.: Enkeltskur: kr. 82,- -I- moms kr. 18,-, ialt kr. 100,-. Dobbeltskur:
kr. 164,- 4- moms kr. 36,-, ialt kr. 200,-. Jolleskur: kr. 61,48 + moms kr. 13,53, ialt kr.
75,-.
Haveleje: Kr. 49,18 + moms kr. 10,82, ialt kr. 60,-.

fra bestyrelsen

EN HÅNDFULD FLOTTE
FORDELE HOS D:E:R
i.

Michael Ronild var fraværende p.g.a.
andet arbejde. Bente Bang Christensen
var fraværende p.g.a. sygdom.
Punkt 1 Protokol:
Protokol fra forrige bestyrelsesmøde
blev oplæst af sekretæren og efterføl
gende godkendt af bestyrelsen.
Punkt 2 Beretning:
Formanden oplæste indkomne breve og
takkekort.
Jørgen Hermansen, der ønskede at åb
ne en »Mini-Shop«, har trukket sin
ansøgning tilbage.
Vedr. sagen Kent Robin Schou har
Dansk Sejlunion skriftligt meddelt, at
man ikke finder anledning til at reagere
over for Sundby Sejlforenings stand
punkter i sagen.
Et medlem søger p.g.a. sygdom om fri
tagelse for vagt. Bestyrelsen godkendte
fritagelsen.
Formanden mener, at vi skal forsøge at
få flere annoncer i vort medlemsblad
for yderligere at billiggøre det. Besty
relsen var enig med formanden.
Containeren, der hidtil er blevet benyt
tet af bl.a. Kirstine, koster ca. 35.000 kr.
på årsbasis. Formanden fortæller, at
han nu har afbestilt denne og i stedet
fået opstillet kasser, 2 stk. a 6001. Disse
koster kun 46, - kr. pr. tømning. Hvis det
viser sig, at der bliver behov for flere

Hos D:E:R kan du bade kobe og
leje. Du kan starte med at leje dit

Referat af bestyrelsesmøde d. 4.12.89
Dagsorden:
Punkt 1 Protokol
Punkt 2 Beretning
Punkt 3 Havn og plads
Punkt 4 Klubhus og fester
Punkt 5 Sejlerskolen
Punkt 6 Juniorafdelingen
Punkt 7 Kapsejlads
Punkt 8 Joller
Punkt 9 Motorbåde
Punkt 10 Sikkerhed
Punkt 11 Bladet
Punkt 12 Eventuelt

Lej med fuld købsret

2.

Fri service samme dag
Gar dit TV i stykker eller trænger
det f.eks. blot til at justeres en

TV med fuld kobsret fra 98 kr. pr.

smule - sa ring inden kl. 10.00 og vi

måned. Kober du sa senere, far du

loser dit problem samme dag.

3.

Kæmpe udvalg
Vælg TV, Video og HiFi nyheder fra
topmærker som Bang & Olufsen.
Finlux. Philips. Pioneer. JVC m.fl.

en stor del af det sidste ars leje
tilbage, og vi ombytter det du lejer
til tilsvarende splinternyt.

4.

Lej måned for måned
Hos D:E:R kan du leje TV, Video og
HiFi måned for måned. Det gi'r
dig mulighed for at afprove udsty

5.

Fri ret til at bytte
D:E:R's lejekontrakt binder dig

rffl

ikke til een model. Du kan om
bytte modellen, nar du vil.

ret inden du beslutter dig.

VIDEO
Hlfl-TV
Amagerbrogade 68, tlf. 31 54 40 00, København S.

kasser, vil disse blive rekvireret.
Der er nu blevet udskrevet girokort til
indbetaling ved EDB. Disse girokort
skal samtidig erstatte vore nuværende
medlemskort. Redaktøren spurgte, om
ikke der ville blive mulighed for at få et
rigtigt medlemskort ved siden af. For
manden mente, det vil kunne lade sig
gøre, så længe lager haves.
Formanden fremlagde et budgetforslag
for året 1990.
Budgetforslaget, hvori der ligger en del
besparelser, blev diskuteret. Nogle af
bestyrelsesmedlemmerne skønnede,
at flere af besparelsesforslagene er
urealistiske, og man blev derfor enige
om at afholde et ekstraordinært besty
relsesmøde den 27.12.89 med kun bud
get og regnskab på dagsordenen.
K.S.U. afholder generalforsamling den
7.1.90. Bestyrelsen godkendte en an
modning om tilladelse til at benytte
pejsestuen denne dag.
Punkt 3 Havn og plads:
Ildslukkerne er nu taget ind fra broerne.
De vil blive opsat ved skurene.
Havneudvalget vil ophænge lister med
numre på de medlemmer, der har fået
tildelt lånepladser eller havnepladser i
1989, endvidere på de medlemmer, der
ønsker at bytte havneplads.
Juniorlederen meddeler, at juniorerne
har tilbageleveret det grej, de havde

lånt af pladsmanden.
Havneudvalget foreslår, at gæstesejlere
fremover kun skal betale 10 kr. pr. døgn
for strøm. I øjeblikket kræver vi 20 kr.,
hvilket mange gæstesejlere har bekla
get sig over. Bestyrelsen skønnede, at
10 kr. er relevant.
Punkt 4 Klubhus og fester:
Klubhuset er lukket fra 8.1.90 til 27.1.90
incl. p.g.a. rengøring.
Punkt 5 Sejlerskolen:
Navigations- og towærkskursus går
fint. Skolechefen meddeler endvidere,
at man nu kan tilmelde sig radiokursus.
Tilmeldingsliste er opsat i klubhuset.
Punkt 6 Juniorafdelingen:
Juniorlederen beder om bestyrelsens
godkendelse af Bent Bøje til optiudvalget, endvidere af Claus Zastrow, der
skal være hjælper for ynglingene.
Begge blev godkendt af bestyrelsen.
Punkt 7 Kapsejlads:
Kapsejladschefen orienterede om, at
han i øjeblikket er ved at tilrettelægge
sommerens træningsaftener. Kastrup
og SSF vil slå deres træningsaftener
sammen og så skiftes til at stå for afhol
delse af sejladserne.
Sommerens øvrige stævner er tilrette(fortsættes næste side)
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Punkt 8 Joller:
Jolleslæbestedet er yderligere blevet
forringet p.g.a. højvande. Jollerepræ
sentanten fremlagde en tegning til brug
for etablering af nyt slæbested.
Bestyrelsen vil se på tegningerne og så
tage sagen op igen.
Det nuværende slæbested skal renove
res. Jollerepræsentanten vil fremlægge
tegning og efterfølgende indhente til
bud på renoveringen.
Punkt 9 Motorbåde:
Intet
Punkt 10 Sikkerhed:
Intet
Punkt 11 Bladet:
Redaktøren bad om til næste bestyre]
sesmøde at få udvalgenes datoer t:.l
brug for aktivitetskalenderen.
Punkt 12 Eventuelt:
Formanden orienterede bestyrelsen
om en skrivelse, han havde modtaget
fra firma Mogens Balslev, der fra 4.12.
til 8.12.89 vil frilægge rørledningerne på
parkeringspladsen i forbindelse med
renovering af det katodiske beskyttel
sessystem på BKL's rørledninger fra
lufthavnen til Prøvestenen.
Mødet slut kl. 24.15
sign.:
Preben Jacobsen
formand

Else Thuring
sekretær

BADLAN

havn og plads

til orientering

u
Nattevagt
For at undgå tyverier fra
bådene opfordres båd
ejere til at møde op og
tage deres 2 nattevagter,
frem for at betale sig fra
det
Tilmeldinger findes i
klubhusets mellemgang,
og hver bådejer skal gå
2 nattevagter i perioden
fra 1. oktober til 1. maj.
Det er også for din skyld,
ordningen er etableret!!
Kan du af en eller anden
grund ikke selv gå dine
2 nattevagter, så spørg
et andet klubmedlem, el
ler snak med pladsman
den, der er foreningens
vagtchef.
Tag dine nattevagter så
hurtigt som muligt!!

EDB arbejdsgruppen
meddeler:
Alle har nu forhåbentlig fået deres giro
kort.
Det fremgår ikke af kortet, hvilken pe
riode, det dækker.
Dette er en tyrkfejl!
Det gælder frem til 30.6.90, så vil et nyt
kort blive fremsendt.
Prisen på havneplads er incl. moms og
for faste pladser og gælder for hele1990.
Kontingentet er for 1. halvår.
Man kan godt betale for hele året, men
så brug et andet girokort eller kom på
kontoret om torsdagen. Vinteroplægge
re skal først betale i andet halvår, og lå
nepladser betales efter 1.4.90.
Når I har betalt på giro, fold da kortet og
put det i Jeres gamle plasticetui eller få
et nyt på kontoret. I vil da opleve, at
medlemskortet som girokort er lige så
pænt som det gamle og væsentlig lette
re for kassereren.
En anden lille fejl på Jeres del afkortet
er, at medlemsnummeret mangler.
Skriv det selv på, for allerede om få må
neder får I et nyt, og der vil vi bestræbe
os på at gøre det rigtigt.

Nattevagter!!!
Billige kvalitetstryksager
SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE
Lyntryk og fotokopier fra dag til dag
Kataloger • Faktura • Kuverter • Etiketter • Brochurer • Brevpapir • Prislister • Bøger

Få en brochure
Ring på 02 996511

Alt i bogbinderiarbejde
Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning

Fotografering til brochure brug

PRIVATfinans
- et selskab i Privatbankgruppen

Vi hjælper gerne med opsætningen. Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering.
Vi giver gerne et tilbud på Deres tryksag.

SMQffsettfyhj
v/ Tina og Søren Møller

SALTVÆRKSVEJ 134 • 2770 KASTRUP
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31 51 71 79

sejlerskolen

De eksisterende kurser i navigation og
towærksarbejde kører godt.

Nyt fra Sejlerskolen.
Vi har nu passeret vintersolhverv, og
det går igen mod lysere tider, dog går
der nok et par måneder endnu, inden forårsarbejdet for alvor kommer igang.
Disse måneder kan man passende be
nytte til at deltage i kurser m.v.
Som tidligere nævnt arbejdes der med
at få etableret er VHF certifikat-kur
sus, hvorfor jeg vil opfordre eventuelle
interesserede, som endnu ikke har
meldt sig, til straks at skrive sig på den
liste, som er opsat i mellemgangen, el
ler eventuelt ringe till undertegnede;
det kan lige netop nås endnu.
Det ligger nu fast, at der vil blive arran
geret et medlemsmøde om moderne
navigation (Decca, AP m.v.). Mødet ar
rangeres i samarbejde med navigationsholdet, og vil finde sted i slutning
en af februar eller i begyndelsen af
marts, formentlig på en mandag. Op
slag med nærmere oplysninger frem
kommer senere.
For at hjælpe foredragsholderen med at
klargøre hvilke emner, der er af særlig
interesse bedes alle interesserede tæn
ke over deres behov for information og
medbringe spørgsmål den pågældende
dag. Eventuelt kan man ringe til under
tegnede og anmelde spørgsmål. Disse
vil så blive bragt videre, således at fore
dragsholderen kender deltagernes øn
sker på forhånd.

Der har netop været juleafslutning, og
undertegnede har ved selvsyn konsta
teret at stemningen var god ogfremmødeprocenten høj.
Til sidst vil jeg minde om, at i næste
nummer af bladet bringes en »tilmel
dingsblanket«, som skal benyttes af al
le, der ønsker at deltage i sejlerskolens
sejladser i 1990.
Med venlig hilsen
Kent Nielsen
skolechef

ynglinge

kapsejlads

Kapsejladsudvalg:
Jørgen Haar
Jens Peter Skov
Henning Lauritsen

42 90 20 34
31 50 98 39
31 51 05 37

Østersøkredsen
afholder regel kursus
4 tirsdage i marts måned.
Kapsejladsreglerne
Ynglingeudvalg:
Leif Henriksen
Klaus Zastrow (hjælper)

31 58 28 10
32 97 34 27

optimister

Kursus er både for kommende domme
re, aktive kapsejlere og andre interesse
rede.
Kurset afholdes i Kastrup Sejlklub.
Tilmelding senest den 15. februar 1990
til
Mogens Fuglsang, tlf. 31 58 09 16.

Østersøkredsen afholder

Optimistudvalg:
Leif Henriksen
Birgitte Akkermann
Bent Bøje

31 58 28 10
31 59 79 95
31 55 27 24

kapsejladsmedhjælperkursus
i fællesskab med Svanemøllekredsen i
weekenden den 10. -11. februar 1990.
Kursusafgift kr. 350, incl. kapsejladsregler og kursusmate
riale.
Tilmelding senest den 2. februar 1990
til
Mogens Fuglsang, tlf. 31 58 09 16
eller
kapsejladschefen Jørgen Haar,
tlf. 42 90 20 34.

HELLERS YVCHTWERFT KASTRUP
KASTRUP MARINE SERVICE-

BÅDUDSTYR
Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup
Telefon 01 50 05 04

• Træ- og glasfiberreparationer
• Spec. OSMOSE-skader
• Install. og reparation af bådmotorer
• Forsikringsskader
• Glasfibermaterialer til selvbyggere
• Bedding til 15 tons

- gå hellere til HELLER og få et godt tilbud!
Amager Strandvej 407 - 2770 Kastrup - 01 503017
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ganske enkelt
bedst

Med Totalkonto får
økonomien vind i sejlene
På Totalkonto samles både
opsparing og lån. Det bety
der færre renteudgifter for
dig og et godt overblik over
økonomien.

Tag dine seneste kontoud
tog med i Jyske Bank og vi
regner ud, hvor meget du
kan tjene ved at skifte.

JYSKE
tf%
Wbank

Amagerbrogade 67
Tlf.01 58 60 22

Sundbyvester Plads 1
Tlf.01 97 00 22

Ikke for Bornholmerbåde!!
SANDETTIE FYRSKIB i Den engel
ske Kanal ud for Caiais er blevet erstat
tet med en såkaldt »superlystønde«.
Det er en krabat, mindre fartøjer skal
holde sig vel klar af og ikke forsøge at
sænke.
Den rager ikke mindre end 13 meter op
over havets overflade, og dens blink
hvert 5. sekund kan ses på en afstand af
2C) sømil. Den er også forsynet med Racon.
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Agnete af Sundby. Foto: Dan Stockmann, SSF

MARTS 1990
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49. ÅRGANG

Tilmelding til Sejlerskolen

Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej, 15 2300 København S.

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejlunion
Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset
Restaurationen
Havnekontoret

31 59 35 80
31 58 32 96
31 58 14 24

Postgirokonto: 7 05 65 16

Fra dags dato og indtil den 15. marts kan du tilmelde dig til Sejlerskolen ved at
udfylde og indsende nedenstående kupon til kontoret.
2. års elever og elever fra vinterens kursus vil få de første pladser.

Sejlerskolen 1990

dato:

Navn:

Person-nr.:

Adresse:

Telefon:

Har du deltaget før?

Medl.nr.:

Ansvarshavende redaktør:
Hans Guldager,
Uldumvej 35, 2770 Kastrup . . .

31 50 73 23

Medarbejder ved bladet:
Holger Møller,
Postparken 30, 2770 Kastrup

31 50 41 01

Bladets ekspedition:
Annie Lindquist,
Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S .

31 58 01 76

Alternativ dag

Tryk:
SM Offset Tryk,
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup

31 51 71 79

Bemærkninger

Fotosats:
Eurosats,
Århusgade 88, 2100 Kbh. 0.

31 38 03 23

Kurset er som sædvanlig vederlagsfrit, bortset fra dit personlige udstyr.
Skolechefen

..

Foreningens bestyrelse:

Har du den teoretiske navigationsprøve?

Hvilken ugedag vil du sejle?

Formand:

31 50 19 78

Næstformand:
Else Thuring

31 53 59 64

Sekretær:
Else Thuring

31 53 59 64

Kasserer:
Erna Christensen

31 59 39 78

Orla With

31 59 41 67
31 55 28 70

Tilsynsførende
med klubhuset
- og festudvalg:
Bente Bang Christensen
Vagn Preisler

31 51 75 30
31 54 58 44

Kapsejladschef:
Jørgen Haar

42 90 20 34

Skolechef:
Kent Nielsen

31 56 05 41

Juniorleder:
Leif Henriksen

31 58 28 10

Jolle
repræsentant:
Per Wallin

31 28 88 71

Motorbådsrepræsentant:
Michael Ronild

Så kan du klare dig med omkring 10.000 artikler/dimser her og nu
- så kan vi også hurtigt - få den sidste hjem.
NB: Vi er forøvrigt heller ikke Danmarks dyreste...

Havneudvalg:
Jørgen Rasmussen

Vi er ikke Danmarks største bådudstyrsbutik, men med over 20 års
virke, hvoraf de første 10 år i SSF; er vi måske den mest erfarne.

31 53 61 95

Med venlig hilsen
Lise & Klaus Schlichter

LYNETTENS BÅD SERVICE
i Sejlforeningen Lynetten
Tlf.: 31 57 61 06

Åbningstider for 1990:
1990

Hverdage

Lørdage

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December

X
X
10-18
10-18
10-18
10-18
10-18
10-18
13-18
- S» 13-17
| ! '3-17
•fc 13-17

11-15
11-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
10-15
10-15
11-15

Søn- og
helligdage
X
X
X
9-15
9-15
9-15
X
X
X
X
X
X

S
L A
Y D
N
E S
E
T R
T
E V
N I
S

mo

Preben Jacobsen

Refshalevej
200
DK-1432
København K
Telefon

31 57 61 06

Målere:
Fung. Karl Thorup
Fung. Frank Olesen

31 58 43 11
32 52 23 10

Radiokontakt:
Reinhardt Hansen

31 59 88 18

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30
i kontortiden træffes
formand, kasserer og havneudvalg
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Forside:
»Agnete« af Sundby. Byggeår: 1924. Halvdæksbåd, oprindelig bygget til fiskeri.
Fartøjet er et af de 47 veteranskibe, som Skibsbevaringsfonden i sin rapport finder
er bevaringsværdigt.
Ejer: Dan Stockmann, medlem nr. 147.

Månedens gæsteskribent!
Eller månedens interview.
Redaktionen indbyder på disse sider medlemmerne til at skrive om det der
ligger dem på hjertet - rejseoplevelser - fritidsinteresser - og iøvrigt alt mel
lem himmel og jord, og som kan være af interesse for læserne og til gavn for
Sundby Sejlforening.
Skriv med den pen eller klo, som du har, vi skal nok sætte det sammen på den
rigtige måde.
Redaktionen vil ligeledes benytte disse sider til interviews med medlemmer
og venner af SSF.
Bladet bliver udsendt til 1174 medlemmer, 224 sejlklubber under Dansk Sejl-'
union, venskabsklubber i Motorbådsunionen, svenske venskabsklubber , or
ganisationer og perroner af interesse for SSF samt Københavns Kommune.
Vagn Preisler

Skal SSF være en velhaverklub?
Vagn Preisler, der har været medlem
af SSF's bestyrelse siden 1967 - kun
afbrudt af få pauser - har skrevet
denne artikel om sit syn på forenin
gens økonomi.
Han er kendt som en skarp og dygtig
debattør, der siger sin mening om
tingene uden de store omsvøb.
Har han ret i sine betragtninger, eller
skal vi be' ham holde sig til det, han
er god til, nemlig klubhus og fester ?
Bedøm selv - alle seriøse kommen
tarer er velkomne.

Hvad havde vi så opnået ?
Jo, økonomien var stadig af H. til, men
mange gode, gamle medlemmer kunne
ikke længere - bl.a. grundet diverse
pakker som staten tildelte os oven i
hatten - bruge af privatkontoen til at
dyrke den hobby, som de havde haft
igennem mange år, og som var den lille
daglige opmuntring i tilværelsen.
Nye indmeldelser udeblev, vel nok på
grund af det urimeligt høje indskud,
som vi havde vedtaget, og i stedet for en
venteliste for medlemskab af klubben

var vi pludselig kun ca. 1000 -1100 med
lemmer i stedet for de gennem flere
år vedtagne 1500.
Her skal bemærkes, at de nye medlem
mer naturligvis skal være med til at be
tale for de goder, som vi andre har været
med til at skabe, men man kunne må
ske have fundet en anden form, f.eks.
ved at betale dobbelt medlemskab i 2 år
og nedsættelse af indskuddet til ex. 400
kr., så var det måske muligt at sælge
SSF med bedre resultat.
Jeg er gang på gang ved bestyrelsesmø-

Af Vagn Preisler
Igennem de seneste år har SSF's øko
nomi været mildest talt anstrengt, bl.a.
grundet nødvendige retableringer af
moler og molehoveder samt bygningen
af en ny midterbro.
Vi har længe været klar over, at vi skulle
i gang med disse arbejder, men har ud
sat det grundet andre store investerin
ger, indtil vi en dag måtte i gang, da mo
lerne truedes af gennembrydning og
midterbroen efter hver vinter lignede
midgårdsormen med alle sine pukler.
Vi valgte at betale for dette bl.a. ved en
ekstraordinær ydelse på 1000 kr. samt
ved diverse forhøjelser af pladsleje,
kontingent, skurleje og indskud for nye
medlemmer osv, og resultatet udeblev
da heller ikke.
En sand strøm af udmeldelser var sva
ret på denne politik, og det forventede
provenue var pist væk i den klare luft.
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der blevet udsat for forslag af den ene
ud på klubhuset.
eller den anden art om forhøjelser, som
Sundby Sejlforening har siden starten
jeg har advaret imod, og så sent som
omfattet folk fra alle samfundslag, dog
ved sidste møde lå der igen et forslag på
vel for det meste mennesker med ind
bordet om en eengangsydelse plus di
komst i mellemklassen, og dette inde
verse forhøjelser af skur- og ikke mindst
bar, at alle kunne tale med hinanden, så
pladsleje, så for at der ikke skal råde
lad os derfor bevare den stamme som
den mindste tvivl om min personlige
klubben er bygget på.
holdning i dette spørgsmål, skal jeg her
Vi må efter min mening finde nye og an
gøre det helt klart, at jeg med »næb og
derledes måder at skaffe medlemmer
kløer« vil modsætte mig enhver forhø på, så vi igen når det magiske tal på
jelse af i hvert fald pladslejen, og dette 1500, som gør, at vi er i stand til at drive
uanset om den er billigere end i nogle foreningen på en måde, så alle - også
andre havne.
dem for hvem »krisen kradser« - kan
Det kan efter min opfattelse ikke være have råd til at dyrke deres fritid i hav
rigtigt, at gode »gamle« medlemmer nen.
med 25 års nålen og opefter, som i alle
Vagn Preisler
årene har gjort deres til, at SSF er den
skønne klub, som den er i dag, med alle
de faciliteter (disse medlemmer er der
mange af), nu skal opgive den hobby,
som de har glædet sig over hele deres
liv. Ingen vil vel benægte, at Sundby
Sejlforening for masser af vore med
lemmer er en livsstil.
Nu kan de, hvis disse forhøjelser træder
i kraft, blive nødt til at træde ud af klub
ben og gøre plads for nye og pengestær
ke mennesker med deres store yachter
- en whiskybælte havn - hvor man blot
behøver at gøre pladserne bredere ved
at flytte på pælene.
Jeg mener, som jeg gav udtryk for på
sidste bestyrelsesmøde, at det ikke kan
være rigtigt, at byggeri i millionklassen,
som vi har haft i de sidste år, skal beta
les over 3 år af den bestående med
lemsskare.
De kommende generationer kan så
overtage det kvit og frit, medens vi an
dre her og nu skal bære hele byrden af
byggerierne. Normalt er det vel sådan,
at hvis man bygger for mange penge som i sin tid klubhuset og senere tilbyg
ningen - betales det over en årrække, og
derfor må også nye generationer, som vi
måtte i sin tid, være med til at betale for
disse fornyelser.
Nu vil man måske sige, at det vil blive
meget dyrere at bygge med lån i stedet
for at betale kontant, men det er altså
sådan, at vi ikke har kapitalen, og at vi
har skubbet de store byggerier foran os,
vel vidende, at vi måtte til det en skøn
ne dag.
At låne os frem for at holde pladsleje og
kontingent på nuværende stade vil na
turligvis være forbundet med en kraftig
renteudgift, som vi et stykke tid fremo
ver må betale, men dette var da helt na
turligt, da vi f.eks. i sin tid byggede
klubhuset, og det er da ikke så farlig
lang tid siden, vi betalte det sidste lån

Vi siger tak til
AMAGERBANKEN
Vedrørende: »Amagerbankens Ju
bilæumslegat af 14. januar 1978 til
fordel for ungdoms- og kulturelle
formål på Amager«.
Amagerbanken skriver:
Legatets bestyrelse har nu gennemgået
de i alt 212 indkomne ansøgninger, og vi
har herved den glæde at meddele, at der
er tildelt Dem en legatportion på
kr. 2.000,00.
Med venlig hilsen
På legatbestyrelsens vegne
sign.: Thorkild Feldvoss

Der er også sport
i en god økonomi

A

Der er mange, fine glæder
i din sport. Og mange gode
klubkammerater, som du
har det hyggeligt med.
Men der er også sport i
at have en god økonomi.
Og i Amagerbanken kan du
tale med flinke mennesker,
der kan fortælle dig om
pengene og din fremtid.
For det er let at få en god
økonomi, når man har en
god bank.
Prøv at komme ind til os
i Amagerbanken.
Der er mere sport i os,
end du tror...

C
HL \% £

-

L

u\r/m

TT

Amager
banken

Amagerbanken
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Følgende er på valg:

GENERALFORSAMLING
Søndag den 25. marts
kl. 9.00
i klubhuset

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Protokol og beretning
3. Regnskab
4. Valg

Sekretær: Else Thuring
Skolechef: Kent Nielsen
Et medlem af havneudvalget:
Orla With
Et medlem af klubhus- og festudvalget:
Bente Bang Christensen
Motorbådsrepræsentanten:
Michael Ronild
Suppleant: Else Grethe Jacobsen
1. revisor: Frits Kleis
2. revisor: Benny Gustafsson
Revisorsuppleant: Per Kallesøe
Redaktør: Hans Guldager
To målere:
Karl Thorup og Frank Olsen
Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal indleveres
til kontoret senest søndag den
4. marts 1990 kl. 9.00.
Bestyrelsen

5. Lovændringsforslag
6. Andre forslag
7. Eventuelt

re år har været tiltagende, og der er
kommet flere aktive piger/kvinder på
klubniveau.
Pigers/kvinders engagement på ledel
sesniveau i klubber, kredse og DS er
fortsat temmelig lille.
Dansk Idræts-Forbunds Kvindeudvalg
søger nu offensivt at afdække behovet
hos de enkelte idrætsspecialforbund og
giver tilbud om at hjælpe med rekrutte
ring af både idrætsudøvere og ledere.
DS er blandt de 10 første idrætsspecial
forbund, som udvalget er i tæt dialog
Bjørka Schandorff, SSF, medlem af Sejl
unionens udvalg for kvinder og sejlsport.

Flere piger og kvinder
i sejlsport
For blot 25-30 år siden var der ikke
mange piger/kvinder, som var aktive
medlemmer af danske sejlklubber.
Udviklingen vendte - som på så mange
andre områder - i løbet af 60'erne, men
hvor stor en del af unionens over 60.000
medlemmer udgøres af det feminine
køn - HALVDELEN?
Nej, sådan er udviklingen ikke gået - i
hvert fald ikke når man ser på medlemsstatistikken. I dag er kun ca. 14%
piger/kvinder, og det overrasker mange,
blandt andet fordi aktiviteten de sene-

med.
Hovedbestyrelsen har på sine seneste
to møder drøftet, hvordan følgende pro
blemer gribes an:
DS har ikke en speciel høj andel piger/
kvinder, når man tager sejlsportens me
get brede tilbud i betragtning, specielt
som en velegnet familieidræt.
Hvad kan der gøres hér?
Muligheden for en ændret medlems-/
kontingentstruktur i klubberne med
både par- og familiekontingenter?
Rekruttering og frafald i ungdomsåre
ne?
Mangler flertallet af klubber velegnede
bådtyper, der er attraktive for piger at
fortsætte i.

Ordinært kontingent pr. halvår:
Aktive:
Kr. 250,-.
Passive:
Kr. 150,-.
Juniorer:
Kr. 200,-.
Rabat: Der betales for 2 søskende, de næste er gratis.
Mini-juniorer: (0 - 9 år) Kr. 15,Bådpladsleje pr. år pr. kvm.: Kr. 65,- + moms kr. 14,30, ialt kr. 79,30.
Vinterpladsleje: Medlemmer uden fast plads i SSF pr. kvm. kr. 32,50 + moms
kr. 7,15, ialt kr. 39,65. Mindste pladsleje min. 3 kvm. kr. 175,- -I- moms kr. 38,50,
ialt kr. 213,50.
Skurleje pr. år.: Enkeltskur: kr. 82,- -I- moms kr. 18,-, ialt kr. 100,-. Dobbeltskur:
kr. 164,- + moms kr. 36,-, ialt kr. 200r.Jolleskur: kr. 61,48 + moms kr. 13,53, ialt kr.
75,-.
Haveleje: Kr. 49,18 4- moms kr. 10,82, ialt kr. 60,-.
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Bedstemødre

c

Med Totalkonto får
økonomien vind i sejlene
På Totalkonto samles både
opsparing og lån. Det bety
der færre renteudgifter for
dig og et godt overblik over
økonomien.

Tag dine seneste kontoud
tog med i Jyske Bank og vi
regner ud, hvor meget du
kan tjene ved at skifte.

UDSALG!!!!

JYSKE

*B #BANK

Amagerbrogade 67
Tlf.01 58 60 22

En lille 9-årig skolepige har skrevet føl
gende festlige fristil om emnet »bed
stemødre«:
»En bedstemor er en dame, som ikke
har egne børn og derfor holder af andre
menneskers piger og drenge. Bed
stemødre har ikke noget at bestille, de
findes simpelthen bare.
Hvis de går og spadserer med én, går de
langsomt, så der bliver tid til at se på
kønne træer, skibe og dyr. De siger al
drig: „Kan du se at komme" eller „For
Guds skyld, skynd dig nu lidt".
Som oftest er de lidt tykke, men ikke for
tykke til at binde ens redningsvest eller
snørebånd. De har ofte briller, og nogle
af dem kan tage tænderne ud.
De svarer på spørgsmål som: „Hvorfor
hader hunde og katte hinanden?",
„Hvorfor er der forskel på en motorbåd
og en sejlbåd" eller „Hvorfor er Gud ik
ke gift?"
De har ikke noget imod at læse det
samme eventyr om og om igen.
Alle burde forsøge at skaffe sig en bed
stemor, særlig dem, som ikke har fjern
syn!«

Sundbyvester Plads 1
Tlf.01 97 00 22

Foreningen har endnu et restlager af
de smarte trøjer med SSF stander og
navn.
Trøjerne er marineblå og kan holde
til lidt af hvert.
Udsalgspris, så længe lager haves:

Kr. 125,- pr. stk.
Kan købes på kontoret om torsdagen
mellem kl. 19.00 og 20.30.
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Torsdag den 1. marts 1990 kl. 19.30 afholder

SØ-FINANS A/S
FILMAFTEN
Danmarks premiere på den nye film om

Skoleskibet Danmark
I pausen: Orientering om problemerne ved bådkøb.
Mødet foregår i SSF, og alle er velkomne!

Sejlerskolen arrangerer:

Mandag den 26. marts 1990 kl. 19

Medlemsmøde om
moderne radionavigation
ved: Finn Hendil (AP-navigator, DECCA m.v)

Mødet foregår i SSF og alle er velkomne

BESØG ERLING
I

»KRAMBODEN«
Istedgade 19 • København V
LEVERER:
Flotte visitkort • kuglepenne • tændstikker

OPSÆTTER:
TV-antenner • TV 2-forstærkere m.m.

Sælger:
Walkie-Talkies • kom hinanden mere ved . . .
Mange brugsting - radio - TV - mikrofoner m.m.

NB! Fiskegrej og sandorme
Gør altid et billigt køb i

31 24 35 89

KRAMBODEN

31 24 35 89

HEMPEL
købes med fordel
hos
Fliigger byggefinish
Hans Guldager a/s
Amagerbrogade 164. Tlf. 31 55 73 20
Holmbladsgade 25. Tlf. 31 54 73 33
Kongelundsvej 264. Tlf. 31 51 95 95
Møllegade 4, Dragør. Tlf. 31 53 73 22
Åben 9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-14

Sundby Sejlforenings regnskab fra 1.1.89. til 31.12.89.
TRANSPORT
INDTÆGTER:
YDELSER FRA MEDLEMMER:
Indskud
KONTINGENTER:
Aktive
Bøder
Passive
Juniorer
PLADSLEJER:
Aktive
Vinteroplæggere
Nye pladser
Afgift skure + haver
Overført byggefond
UDGIFTER:
HAVN OG PLADS:
Skatter og afgifter
Materialer
Traktor
Hegn og låger
El forbrug
Affaldsbeholdere
Forsikringer
Telefon
»Bollen« & »Kirstine«
Toilet ndr. mole
Lønninger
Vogn og spil
-j-brug af spil
Indkøbt brændstof
-i- Solgt brændstof
Arbejde
Mastekran
-^Gave fra Harry
Joller
Vagtordning
-j- Indbetalte vagter
Molearbejde
-r- Ekstra byggefond
Refunderet energiafgift
Havnepenge
KLUBHUS:
Fornyelser og reparationer
Istandgørelse
Tag
Forsikring
Ejendomsskat
-r- Lejeafgift
BLADET:
Trykning
Forsendelse
TRANSPORT.
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65.575,00
315.077,78
8.450,00
35.381,70
19.255,00

378.164,48

403.231,46
64.350,53
8.400,00
35.471,88

511 -453r87

955.193,35
277.690,00
1.232.883,35

166.361,24
51.090,00
3.619,33
11.032,00
14.366,66
40.329,75
21.424,50
1.320,01
4.503,97
10.256,71
193.041,93
252,54
-j-15.307,39
54.162,27
55.593,90
629,15
1.000,00
27.768,44
29.400,00
295.973,78
169.486,50

15.054,85
-s- 1.431,63
16.648,03
370,85
13.592,23
-s- 1.631,56
126.487,28
-s- 20.566,97
-j-16.251,45

618.766,33

28.630,80
45.469,74
62.780,00
14.030,25
274,50
-H 96.962,00

54.223,29

187.760,44
15.563,36

Redaktion
Annonceindtægt
FESTER:
Standerhejsning
Afriggergilde
Diverse fester
Svagføredag
-j- Indsamling
Hornorkester
ADMINISTRATION:
Telefon
Honorar
Frimærker m.m
.
Frihavnsmærker
Kontingenter
Gaver og blomster
Kontorartikler
Generalforsamlinger
Møder + rejsepenge
Fortæring
A.T.P. + A.U.D
Målerbreve
Depositum for udlånte nøgler.
Indkøbte varer
-Usolgte varer
Tilskud fra kommunen
RENTER:
BESTYRELSESMØDER:
SEJLERSKOLE:
Undervisning
Fornyelser & reparationer
Materialer
Forsikringer
Kontingenter
Startpenge
JUNIOR:
Fornyelser & reparationer
Materialer
Brændstof
Startpenge
Træningslejr
Forsikringer
Kontingenter
Møder
Kursus
-i-Gave
KAPSEJLADS:
Materialer
Møder + fortæring
Diverse kapsejladser
Kursus
Trænerordning
+ Årets overskud

581.191,07

Status pr. 31-12-89
581.191,07
5.982,30
-H 35.707,20

173.598,90

19.987,75
6.568,50
10.615,73
4.867,10
600,00

42.639,08

11.487,30
15.745,00
5.046,18
725,00
4.309,00
7.248,65
48.375,03
6.339,50
16.413,30
4.220,05
4.845,60
-5- 180,00
-H 3.100,00
-i-

329,36
41.220,00

1.202,50
6.402,44
10.336,48
6.748,00
1.320,00
460,00
34.955,91
17.619,71
6.547,60
10.350,00
925,00
14.978,00
1.310,00
2.019,50
4.350,00
-s-8.418,00
15.258,44
1.582,75
3.758,27
4.718,60
1.830,00

79.925,25
53.880,08
4.730,75

26.469,42

84.637,72

AKTIVER:
Kassebeholdning
Girokonto
Bankbog
Bankbog
Bankbog
Bankbog
Broer & indhegninger
Vogne & skinner
Øvelsesbåde
Juniorbåde
Motorbåde
Joller
Skure
Spil
Flagmast
Klubhus & inventar

1.166.018,88
66.864,47
1.232.883.35

115.383,46

1,00
1,00

47.000,00
91.620,00
90.000,00
27.000,00
1,00

1,00
1,00
1.300.000,00
1.671.008,46

PASSIVER:
Skolefond saldo pr. 1. 1. 89
+ renter
+ bidrag
Brandforsikring saldo pr. 1.1.89
+ rente
Byggefond saldo pr. 1.1. 89
+ rente
\
+ indbetalinger
-5- overført til drift
Ekstra byggefond saldo pr. 1.1.89
+ indbetalinger
-s-udbetaling
Hoplapiger konto saldo pr. 1.1.89
+ rente
+ indbetalinger
Lån Idrætsparken
saldo pr. 1.1.89
-j-afdrag
Bankgæld
Skyldig skat
Skyldig A.T.P. og A.U.D
Moms saldo pr. 1.1.89
+ indgået moms
udgået moms
Gæld til kommunen
-i- afdrag
Depositum A.S.A
Reguleringskonto
saldo pr. 31.12.88
uberettiget tilskud mod
taget fra kommunen i 1988
Saldo pr. 1.1.89
-I- Årets overskud
Erna Christensen
Kassererske

27.148,06

1.134,79
1.193,29
8.925,04
93.988,67
4.432,27
5.709,40

5.283,37
351,71
3.289,95
88.566,90
5.421,77
175.580,82
4.431,45

8.925,03
93.988,67

102.110,00

277.690,00

4.432,27

0,00

169.486,50
-169.486,50
5.393,97
295,43
20,00

0,00

5.709,40

68.000,00
-i-8.000,00

4.756,11
226.981,21
-248.599,62
219.049,00
- 41.220,00

60.000,00
279.185,52
4.035,00
428,40
-s- 16.862,30
177.829,00
1.000,00

1.204.522,00
^219.049,00
985.473,00
66.864,47

1.052.337,47
1.671.008,46

Medlemstal:
Aktive: 837 Passive: 179 Junior: 64 Mini 33

Aftrykte regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med foreningens bøger og
bilag.
De anførte beholdningers tilstedeværelse er konstateret.
København februar 1990

Fritz Kleis
revisor

Benny Gustaf s son
revisor
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fra bestyrelsen

Nye medlemmer
bydes hermed velkommen!
A 131 Alex Søren Sander
Vagtelvej 67, 3, Frb.
A 188 Arne Leif Olsen
Skottegården 59, Kastrup

Jørgen Haar og Michael Ronild havde
begge meldt afbud p.g.a. andet arbejde.
Punkt 1 Protokol:
Protokol fra sidst afholdte bestyrel
sesmøde blev oplæst og efterfølgende
godkendt af bestyrelsen.

Referat af bestyrelsesmøde d. 8.1.90:

Hovedrengøring
Bestyrelsen retter hermed en tak til de
medlemmer, der har deltaget i hoved
rengøringen af klubhuset i januar må
ned.
Alle er velkomne til at besigtige resul
tatet af anstrengelserne.

Dagsorden:
Punkt 1 Protokol
Punkt 2 Beretning
Punkt 3 Havn og plads
Punkt 4 Klubhus og fester
Punkt 5 Sejlerskolen
Punkt 6 Juniorafdelingen
Punkt 7 Kapsejlads
Punkt 8 Joller
Punkt 9 Motorbåde
Punkt 10 Sikkerhed
Punkt 11 Bladet
Punkt 12 Eventuelt

I forbindelse med revisionen af det aflagte regnskab for 1989 har vi foretaget
en analyse af, hvorledes indtægter er brugt det forløbne år.

INDTÆGTER:
Ydelse fra medlemmer
Ekstra byggefond
Byggefond overført
Klubhus
Havnepenge
Tilskud fra kommunen

UDGIFTER:
Havn og plads
, Klubhus
Bladet
Fester
Administration
Renter
Bestyrelsesmøder
Sejlerskole
Junior
Kapsejlads
NEDBRINGELSE AF GÆLD:
Moms, skat m.m
Afdrag på lån
Kasse, bank,
girobeholdning er faldet med .

Fritz Kleis
revisor
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955.193,35
169.486,50
277.690,00
96.962,00
16.251,45
41.220,00
1.556.803,30

804.504.28
151.185.29
173.598,90
42.639,08
121.145,25
53.880,08
4.730,75
26.469,42
84.637,72
27.148,06

1.489.938,83

21.510,81
49.220,00
3.866,34

51,68%
9,72%
11,15%
2,74%
7,78%
3,46%
0,30%
1,70%
5,44%
1,74%

1,38%
3,16%
66.864,47
1.556.803,30

+0,25%

Benny Gustafsson
revisor

Punkt 2 Beretning:
Formanden oplæste indkomne breve og
takkekort.
Finn Einar Madsen, medl. nr. 151 søgte
bestyrelsen om midler stillet til rådig
hed til bespisning af sovjetiske sejlere,
der vil komme og besøge os i sommer,
beløb mellem 2000 og 3000 kr. Bestyrel
sen gav tilsagn. Det forventes, at rus
serne, ca. 25, vil gæste os i nogle dage.
Et medlem søgte om nedsættelse af
kontingent og pladsleje p.g.a. alder. Da
han i øvrigt opfylder betingelserne jvf.
vore love, gav bestyrelsen tilsagn.
Redaktøren fremlagde produktions
plan for bladet. Denne blev godkendt af
bestyrelsen.
Generalforsamlingen er fastlagt til den
25.3.90 - den dag, vi går over til som
mertid.
Punkt 3 Havn og plads:
Havneudvalget har nu udarbejdet en
ekspektanceliste. Alle, der stod på li
sten fra 1960 til 1973 er blevet forhørt,
om de fortsat er interesseret i at få en
havneplads. Det viste sig, at tre med
lemmer ikke mere var interesseret. Li
sten vil blive offentliggjort i medlems
bladet.
To medlemmer med anciennitet fra
henholdsvis 1976 og 1977 mente begge,
at de havde fået fast plads i havnen. Ved
gennemgang af listen viser det sig, at
der kun er tale om lånepladser, hvilket
er blevet dem meddelt.
Der har været usikkerhed om uddeling
af sidste plads på midterbroen, som et
medlem fra 1981 har benyttet. Hav
neudvalget vil se på sagen, da han ikke
har anciennitet til en havneplads.
Pr. 2. januar 1990 står der 334 både på
pladsen, endvidere 31 joller. På jolle
pladsen ligger der 42 joller. 11 joller lig
ger fortsat i vandet, ligesom der ligger
48 både i vandet.
Havneudvalget oplyser, at man påtæn
ker at renovere masteskuret til foråret.
Der foreligger nu tilbud på opgravning
af vor sejlrende samt på opretning og
flytning af pæle, endvidere på fjernelse
af sten i havnebassinet og på udjævning
af jolleslæbestedet. To forskellige fir
maer har givet tilbud. Det ene tilbud ly-

der på 100.000 kr., og det andet på
60.000 kr. Havneudvalget vil se nærme
re på disse tilbud inden endelig beslut
ning.
Et havneudvalgsmedlem beklager sig
over, at man ikke blev orienteret om et
aftalt møde med et af opgravningsfirmaerne.
Havneudvalgsmedlemmet
henstiller til formanden om at indkalde
udvalget til møder, der afholdes i for
bindelse med havn og plads. Forman
den tog dette ad notam.
Punkt 4 Klubhus og fester:
Der har været indbrud i klubhuset på en
aften, hvor der ikke var nattevagt. En
del skabe på kontoret og hos Kirstine er
brudt op, og herfra er stjålet vekselpen
ge. Endvidere er spillemaskinerne
brudt op.
Klubhusudvalget meddeler, at klubhu
set vil blive gjort rent i de kommende 2
weekender.
Finn Einar Madsen vil holde film- og fo
redragsaften den 22.2.90 i klubhuset
omkring turen til Sovjet.
Punkt 5 Sejlerskolen:
Finn Hendil vil holde foredrag om »Mo
derne Radiokontakt« den 12.3.90 i klub
huset.
Punkt 6 Juniorafdelingen:
Intet
Punkt 7 Kapsejlads:
Intet
Punkt 8 Joller:
Intet
Punkt 9 Motorbåde:
Intet

Vedrørende budget 1990:
Fraværende:
Bente, arbejde. Else, syg. Michael, ar
bejde.
Erna Christensen, indbudt til dette
møde, var fraværende på grund af ferie.
Stedfortræder: Grete Jacobsen, der
hjælper med regnskaberne.
Til mødet forelå et foreløbigt regnskab
for 1989, diverse oversigter samt forslag
til arbejdsbudget, udarbejdet af Erna og
Grete.
Det forelagte budget blev efter en gen
nemgang af hovedtal sat under debat.
Kent Nielsen forelagde egne beregnin
ger, der viste, at Sejlerskolen ville for
bruge kr. 7.000 mere end budgetteret.
Havneudvalget v/Jørgen Rasmussen
gennemgik havnens og pladsens totale
udgifter, hvorved fremkom, at der skul
le bruges yderligere ca. 100.000 kr. De
øvrige poster i det forelagte budget blev
ligeledes diskuteret, bl.a. udgiften til
fester.
Der blev foreslået at indføre brugerbe
taling, bl.a. på Sejlerskolen. Formanden
foreslog et gebyr på Sejlerskolen på kr.
400,00 pr. deltager.
Beslutninger:
Forslag om brugerbetaling i SSF blev
ikke vedtaget.
Forslag om gebyr på Sejlerskolen blev
ikke vedtaget.
Forslag til budget for 1990 blev vedtaget
med følgende bemærkninger:
1) Sejlerskolen tilbagemelder til be
styrelsen, hvis budgettet ikke hol
der. Bestyrelsen tager herefter bestem
melse om godkendelse af yderligere ud
gifter.

Punkt 10 Sikkerhed:
Intet
Punkt 11 Bladet:
Intet

2) Havneudvalget fremkommer med
yderligere detail-beregninger, bl.a.
vedrørende diverse arbejder i hav
nen. Bestyrelsen tager herefter stil
ling til en forøgelse af udgifterne.

Punkt 12 Eventuelt:
Budgetmøde den 17.1.90.
Mødet slut kl. 23.15.
sign.:
Preben Jacobsen
formand

Bestyrelsesmøde, onsdag den 17. ja
nuar 1990 kl. 19.00

Else Thuring
sekretær

3) Budgetkontrol: Det blev vedtaget,
at alle regninger skal påtegnes, evt.
med bemærkninger af et ansvarligt
udvalgsmedlem inden udbetaling
finder sted.
Dette i henhold til lovenes § 10.
På forespørgsel oplyste formanden, at
budgettet var renset for moms.

Eventuelt:
Jørgen Rasmussen forelagde forslag til
løsning af økonomion.
Vedlagt i kopi:
Sejlerskolens beregninger til et reali
stisk sparebudget 1990.
Jørgen Rasmussens forslag til løsning
af SSF's økonomiske problemer.
Mødet slut kl. 22.30.
sign.:
Hans Guldager
Preben Jacobsen
referent
formand
(sekretæren syg)
Referat af ekstraordinært bestyrel
sesmøde den 27.1.90:
Dagsorden: Opgravning af havnen.
Havneudvalget har gennemgået hav
nen og fundet, at man ved at flytte nog
le pæle og opgrave tre hjørner i havnen
vil kunne opnå at få ca. 6 havnepladser
mere.
Det vil blive nødvendigt at søge om
yderligere klaptilladelse, idet vi kun
har opnået tilladelse til opgravning og
klapning af sand fra indsejlingsrenden.
Havneudvalget mener, det vil dreje sig
om ca. 100 kubikmeter sand.
Bestyrelsen blev enige om at tænke
over sagen indtil 29.1., hvor man vil af
holde ordinært bestyrelsesmøde.
sign.:
Preben Jacobsen
Else Thuring
formand
sekretær

BLINKET midt på Amager
Kom ind
og se

BUNKET*

store
udvalg i:

ABU - DAIWA - KUNNAN
JENSEN - RYOBI - SILSTAR
OCEAN WADERS
Amagerbrogade 263 A
2300 København S

TELEFON 31 50 43 54
li

fra medlemmerne

• Bådtransport •
Søsætning — Optagning
I

Sejl- og motorbåde indtil 6 tons

I

PREBEN JACOBSEN

t Frits Otto

Telefon 31 50 19 78

Hjertelig tak for venlig deltagel
se ved vor kære faders død og
bisættelse.
Knud Otto
John Otto
Ina Petersen

Til orientering for SSFs
medlemmer
vedr. forslag til generalforsamlingen,
foråret 1990.
Angående:
Kent Robin Schous eksklusion af
SSF den 12.9.85.
Den 12.9.85 anmeldes indbrud i skur i
sommeren 1984. Dette er urigtige
oplysninger, da der ikke har været noget
indbrud i skuret. Det omhandlede øl
stod i baghaven, hvor man havde fri ad
gang ved at flytte en plade. Det bemær
kes også, at det er noget sent at anmel
de et indbrud 15 måneder efter, det er
sket og efter at have modtaget penge
for det »lånte« øl.

Jeg har den 1.10.89 på Kents vegne an
modet om behandling af hans eksklu
sion fra klubben. Dette var ikke med på
dagsordenen den 29.10.89. Derfor vil jeg
anmode om at få det behandlet på den
førstkommende generalforsamling i
foråret 1990.
Det opfattes af Kent, som om det slet
ikke er de 8 øl, som han har lånt af Har
ry, som er grunden til, at han er eksklu
deret, men at det er de 22.000 kr. som
forsvandt i nær tilknytning til Kents
køb af båd til 14.000 kr.. Disse penge har
Kent henholdsvis fra salg af båd, som
Harry kan bekræfte, og lån af farmor.
Bestyrelsen bar i forbindelse med den
ne sag fået oplyst farmors telefonnum
mer, og derfor troede Kent, at bestyrel
sen selv havde fået bekræftet lånet.
Farmor erindrer ikke nogen opringning
fra SSF vedrørende dette.
Kent kan jo ikke vide, før han ser refera
tet af bestyrelsesmødet fra den 9.9.85,
som jeg har modtaget, da jeg anmoder

SSF om sagens akter, at han skal frem
skaffe dokumentation for pengene til
køb af båd.
Eksklusionen lød på tyveri af 8 øl.
Jeg fortsætter denne sag, som nogle
medlemmer muligvis er trætte af at hø
re om, fordi jeg synes, det er urimeligt
at straffe en drengestreg så hårdt med
livsvarig eksklusion for en vare, man
har betalt for inden anmeldelsen.
Med venlig hilsen
Aase Schou, medl. nr. 260

HELLERS YÆHTVÆRFT KASTRUP
KASTRUP MARINE SERVICE-

BÅDUDSTYR
Saltværksvej 2. DK 2770 Kastrup
Telefon 01 50 05 04

• Træ- og glasfiberreparationer
• Spec. OSMOSE-skader
• Install. og reparation af bådmotorer
• Forsikringsskader
• Glasfibermaterialer til selvbyggere
• Bedding til 15 tons

- gå hellere til HELLER og få et godt tilbud!
Amager Strandvej 407 - 2770 Kastrup - 01 503017
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EFTERLYSNING!?!

havn og plads

Følgende skurnumre mangler ejerforhold!
Kom derfor hurtigst muligt og senest den 15. marts 1990,
hvis det er dit nummer der er efterlyst.
Findes ejeren ikke inden nævnte dato vil skurene blive solgt.
Havneudvalget
Havnekontoret.
Benzin- og oliesalg.
Åben:
Mandag til torsdag inden kl. 16.00.
Fredage inden kl. 14.00.
Lørdage og søndage lukket.

Vagtordningen.
Alle spørgsmål angående vagtordning
en rettes til havnefoged Bent Petersen
på havnekontoret.
Tilmelding til vagt findes som tidligere
i klubhusets mellemgang. Tilmelding
en lægges i klubhus-kontorets brevkas
se.

7
37
85
123
194
220
250
277
290
319
374
393
420

-

14
40
89
127
195
221
251
278
291
322
375
394
422

-

Jolleskure:
1 - 2 -

16
46
90
129
197
222
259
279
292
337
376
395
423

-

3 -

17
51
93
132
198
230
260
280
293
338
377
396
424

-

18
52
95
141
199
231
265
281
295
341
378
399
425

-

19
59
96
150
200
233
270
282
296
342
382
400
431

-

6 - 11 - 12 -

21
62
97
151
206
239
271
283
297
345
385
403
432

-

27
63
101
152
207
243
272
284
298
346
386
405
435

-

29
71
115
153
208
246
273
285
299
353
387
408
436

-

30
72
117
155
209
247
274
287
301
356
388
411
437

-

33
80
118
156
217
248
275
288
302
359
389
412
438

-

34
81
122
186
219
249
276
289
318
373
390
416

18 - 24 - 26 - 28 - 30

Højtryksspuling
Bestyrelsen gør opmærksom på, at
brugen af foreningens anlæg koster
kr. 15,00 pr. gang. Beløbet går til vedli
geholdelse og fornyelse og betales til
pladsmanden.

Torsdag den 22. februar
kl. 19.30 i klubhuset:
BÅDLÅN

Få en brochure
Ring på 02 996511

KLUBAFTEN
Fortællinger og lysbilleder fra Leningrad-turen
til inspiration for alle, der kunne tænke sig at gøre
samme tur.
Mød op og hør de gæve gutter m/k's oplevelser
og erfaringer i det russiske samfund.
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Rettelse
Ved en fejltagelse var de offentliggjorte
tildelte havnepladser i sidste nummer
af bladet anført som uddelt i 1990. Der
skulle have stået 1989.
Fejlen er redaktionens, og vi bryder
sammen og tilstår hermed og kan så al
lerede komme med listen over de ud
delte havnepladser for perioden 4. ja
nuar til 16. januar 1990. Ja, det lyder
utroligt, men havneudvalget arbejder
særdeles hurtigt, og tak for det.
HG

Billige kvalitetstryksager
SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE
Lyntryk og fotokopier fra dag til dag
Kataloger • Faktura • Kuverter • Etiketter • Brochurer • Brevpapir • Prislister • Bøger

Alt i bogbinderiarbejde
Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning

Fotografering til brochure brug
Vi hjælper gerne med opsætningen. Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering.
Vi giver gerne et tilbud på Deres tryksag.

SMOffsettiijk
v/ Tina og Søren Møller

SALTVÆRKSVEJ 134 • 2770 KASTRUP • ® 31 51 71 79

Faste havnepladser, der er uddelt i perioden fra
4. januar til 16. januar 1990
040190
040190
160190
160190
160190
160190
160190
160190

Medlem nr.
Medlem nr.
Medlem nr.
Medlem nr.
Medlem nr.
Medlem nr.
Medlem nr.
Medlem nr.

605, Lennart Thode
238, Carsten Rohde
2, Poul Pedersen
1029, Kaare Lindholdt
237, Janus Simonsen
52, Lennart Thode
924, Irmgard Nielsen
412, Allan Cornelius

Indmeldt den 080462
Indmeldt den 040670
Indmeldt den 191072
Indmeldt den 050974
Indmeldt den 030475
Indmeldt den 150575
Indmeldt den 290575/160879
Indmeldt den 120675

Tildelt plads nr. 277
Tildelt plads nr. 159
Tildelt plads nr. 297
Tildelt plads nr. 10
Tildelt plads nr. 37
Tildelt plads nr. 159
Tildelt plads nr. 286
Tildelt plads nr. 99

Til orientering ses, at plads nr. 159 umiddelbart er tildelt to gange - rette sammenhæng er, at Carsten Rohde efterfølgende har
byttet til anden plads - se nedenfor
Medlem Irmgard Nielsen ses anført med to indmeldelsesdatoer. Jvf. vore love har hun overtaget sin ægtefælles anciennitet.
040190
040190
160190

Medlem nr.
Medlem nr.
Medlem nr.

58, Jørgen A. Ipsen
582, Johs. Pihl
238, Carsten Rohde

Indmeldt den 010471
Indmeldt den 280848
Indmeldt den 040670

fra pi. 159 til pi. 323
fra pi. 297 til pi. 290
fra pi. 159 til pi. 108

De uddelte havnepladser er uddelt efter ekspektancelisten af 29.12.89, som blev bragt i sidste nummer af medlemsbladet.
De medlemmer, der er tildelt fast havneplads, bedes snarest indfinde sig på kontoret - om torsdagen - for indbetaling af kr.
600, - (Pælepenge). Pladserne kan ikke ses som endelig tildelt, før dette beløb er indbetalt. Yderligere skal der inden den 15.3.90
betales pladsleje.
Ved at sammenligne ekspektancelisten med de uddelte pladser er der måske medlemmer, der ser sig sprunget over. Det kan
skyldes, at de uddelte pladser har været for små i forhold til det, der er søgt om.
Pladserne er uddelt efter vor bedste overbevisning. Man er velkommen til at kontakte havneudvalget for yderligere oplysninger.
Under uddelingen af havnepladserne er vi stødt på mangelfulde oplysninger om medlemmernes evt. nye adresser/telefonnum
re. I egen interesse bedes man orientere kontoret om nye adresser, telefonnumre eller andre steder, man eventuelt kan træffes.
Havneudvalget
Jørgen Rasmussen
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sejlerskolen

kapsejlads

22.-23. sept.:
Weekend-stævne for Albin Express
og Ballad, T + D.
23. sept.:
Forterne ltundt, DH 88.

Indbydelse:
Nyt fra Sejlerskolen

Kapsejladsudvalg:

Kalenderforåret begynder nu i løbet af
få dage, hvorfor det er på tide at tænke
på tilmelding til Sejlerskolens sommer
kurser. I dette nummer afbladet findes
derfor en tilmeldingsblanket, som be
des udfyldt og indleveret på kontoret så
hurtigt som muligt. Sidste frist for ret
tidig tilmelding er den 15. marts.
Dersom man ikke ønsker at klippe i bla
det, kan man indsende en anden tilmel
ding, som blot skal indeholde de sam
me oplysninger.
I begyndelsen af april måned arrange
res et orienteringsmøde for alle elever
på Sejlerskolen. Herom bringes nær
mere i næste nummer af bladet.
For nærværende er der tilmeldt 14 ele
ver på listen vedrørende VHF-certifikatkursus. Derfor er det nu klart, at der
vil blive arrangeret kursus. Det er tan
ken at lade kurset finde sted i marts
måned på torsdage, formodentlig med
start den 8. marts. Deltagerne vil få
besked, når dagene ligger helt fast.
Medlemsmødet vedrørende moderne
radionavigering finder sted den 26.
marts kl. 19.00.
Navigations- og towærkskurset kører
godt, og tirsdag den 6. marts afholdes
eksamen for towærkselever kl. 19.00.
På snarlig gensyn
Kent Nielsen
skolechef

Jørgen Haar
Jens Peter Skov
Henning Lauritsen

42 90 20 34
31 50 98 39
31 51 05 37

Kapsejlads 1990

Østersøkredsen

1 1990 vil aftenkapsejladserne blive af
holdt torsdag i stedet for som hidtil
onsdag. SSF og Kastrup Sejlklub har
indgået et samarbejde om at arrangere
disse sejladser, som vil foregå på en tre
kantbane, beliggende mellem Sundby
og Kastrup.
Sejladserne i foråret starter den 3.5. og
slutter den 28.6. Torsdag den 24.5., Kri
sti Himmelfartsdag, vil der være to sej
ladser.
Ingen kapsejladser i juli måned.
Efteråret starter med sejlads torsdag
den 2.8., og fra den 18.8. til den 6.10. vil
sejladserne blive afholdt om lørdagen.
Der skal tilmeldes til alle sejladserne,
og startgebyret for SSF-sejlere vil være
280 kr., som også vil indbefatte gebyr
for deltagelse i FORTERNE RUNDT
den 23.9.
Torsdag den 5.4. kl. 20.00 er der møde i
SSF, hvor der vil blive orienteret om sæ
sonens kapsejladser.
Der vil komme nærmere vedrørende
tilmelding til aftenkapsejladserne.
Ret til ændringer forbeholdes!

afholder regelkursus
4 tirsdage i marts måned.

Herudover vil SSF i 1990 afholde føl
gende kapsejladser:

Sejlerskolen arrangerer:

RADIOKURSUS
VHF-CERTIFIKAT
om torsdagen
Kurset finder sted kl. 19.00
i marts måned.
Første gang den 8. marts.

Alle, som kunne tænke sig at være
behjælpelig med ovennævnte arrange
menter, indbydes til møde torsdag den
15.3. kl. 19.00 i SSF.
Kap sej ladschef en

26.-27. maj:
McDonald's Cup for optimistjoller,
A + B + C.
9.-10. juni:
Klassebådsstævne for Nordiske Fol
kebåde og IF'ere.
17. juni:
Familiesejlads.
11.-12. august:
Old Boys-sejladser.
18. august:
Klubmesterskab.
30.-31. august/l.-2. sept.:
D.S. Klassemesterskab
for Ynglinge - kvinder.

Kapsejladsreglerne
Kursus er både for kommende domme
re, aktive kapsejlere og andre interesse
rede.
Kurset afholdes i Kastrup Sejlklub.
Tilmelding senest den 15. februar 1990
til
Mogens Fuglsang, tlf. 31 58 09 16.

ynglinge

Ynglingeudvalg:
Leif Henriksen
Klaus Zastrow (hjælper)

31 58 28 10
32 97 34 27

optimister

Optimistudvalg:
Leif Henriksen
Birgitte Akkermann
Bent Bøje

31 58 28 10
31 59 79 95
31 55 27 24
15

1990
Aktiviteter og huskeliste
for SSF.
Rettelser og ændringer og nye
arrangementer vil tilgå senere.
HUSK! sidste dag for indbetaling er torsdag den 15. marts.
Derefter koster det 100 kroner i ekstra gebyr iflg. vedtæg
terne.
SSF er derfor den eneste klub uden restancer i regnskabet.
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Snart bliver de danske havne igen fyldt til bristepunktet

APRIL 1990
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49. ARGANG

Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej, 15 2300 Kebenhavn S.

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejlunion
Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset
Restaurationen
Havnekontoret

31 59 35 80
31 58 32 96
31 58 14 24

Postgirokonto: 7 05 65 16
Ansvarshavende redaktør:

Hans Guldager,
(dag) 31 50 73 23
Uldumvej 35, 2770 Kastrup (aften) 31 53 59 64
Medarbejder ved bladet:
Holger Møller,
Postparken 30, 2770 Kastrup

.

31 50 41 01

Bladets ekspedition:
Annie Lindquist,
Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S .

31 58 01 76

Tryk:
SM Offset Tryk,
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup

31 51 71 79

Fotosats:
Eurosats,
Århusgade 88, 2100 Kbh. 0.

..

31 38 03 23

Foreningens bestyrelse:

Formand:
Preben Jacobsen

31 50 19 78

Der er også sport
i en god økonomi
Der er mange, fine glæder
i din sport. Og mange gode
klubkammerater, som du
har det hyggeligt med.
Men der er også sport i
at have en god økonomi.
Og i Amagerbanken kan du
tale med flinke mennesker,
der kan fortælle dig om
pengene og din fremtid.
For det er let at få en god
økonomi, når man har en
god bank.
Prøv at komme ind til os
i Amagerbanken.
Der er mere sport i os,
end du tror...

TT

l£

Amager
banken

Amagerbanken

Næstformand:
Else Thuring

31 53 59 64

Billige kvalitetstryksager

Sekretær:
Else Thuring

31 53 59 64

SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE

Kasserer:
Erna Christensen

31 59 39 78

Havneudvalg:
Jørgen Rasmussen

Janus Simonsen

31 59 41 67
31 49 35 98

Tilsynsførende
med klubhuset
- og festudvalg:
Bente Bang Christensen
Vagn Preisler

31 51 75 30
31 54 58 44
42 90 20 34

Skolechef:
Kent Nielsen

Alt i bogbinderiarbejde
Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning

Kapsejladschef:
Jørgen Haar

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag
Kataloger • Faktura • Kuverter • Etiketter • Brochurer • Brevpapir • Prislister • Bøger

Fotografering til brochure brug
Vi hjælper gerne med opsætningen. Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering.
Vi giver gerne et tilbud på Deres tryksag.

SMOffsetbyk
v/ Tina og Søren Møller

31 56 05 41

SALTVÆRKSVEJ 134 • 2770 KASTRUP

31 51 71 79

Juniorleder:
Leif Henriksen

31 58 28 10

Jolle
repræsentant:
Per Wallin

31 28 88 71

• Bådtransport •

31 53 61 95

Søsætning — Optagning

31 58 43 11
32 52 23 10

Sejl- og motorbåde indtil 6 tons

31 59 88 18

PREBEN JACOBSEN

Motorbådsrepræsentant:
Michael Ronild

Målere:
Fung. Karl Thorup
Fung. Frank Olesen

Radiokontakt:
Reinhardt Hansen

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30
i kontortiden træffes
formand, kasserer og havneudvalg

Telefon 31 5019 78

Fedt flæsk og velhaverklub!!!

Svend Malm giver med dette indlæg Vagn
Preisler svar på hans artikel i forrige num
mer af SSF-bladet med overskriften »Skal
SSF være en velhaver klub«.

af Sven Malm
Sikken en gang »øllet« ævl at komme
med i vores medlemsblad under
overskriften »Skal SSF være en vel
haverklub?«
Men det er vel de sædvanlige store ord,
fedt flæsk og høje armbevægelser fra
din side.
Når man nærlæser din artikel, går den
jo stort set ud på, at du skal have andre
til at betale for dig og din bådplads, som
du jo ikke bruger alligevel.
Hvis dine ønsker om 1500 medlemmer
eller flere skulle gå i opfyldelse, bliver
SSF et offentligt værtshus, hvor der ik
ke bliver plads til medlemmerne, der er
i havnen. Så må vi overdække terrassen
og flytte havemøblerne ud på midter
broen.
Er det det, du vil ?
I betragtning af - og her ligger SSF's
begrænsning - at der i havnen er ca.
360 bådpladser plus lidt joller, må et
medlemstal på ca. 900 -1000 da være et
godt resultat og endda i overkant, da
der så konstant er ca. 550 - 600 medlem
mer, som ikke vil kunne lægge deres båd
i havnen, men kun er med til at betale
for dig.
Du kommer igen med den »gamle tra
ver« om de gamle pensionister osv, men
de får jo nedslag i prisen i henhold til lo
vene, så her kan du jo med rimelighed

sætte ind med måske større lettelser
eller evt. en fastlåsning af deres bidrag i
en eller anden årrække, til man har
udregnet en evt. stigning i pensionerne.
At staten, som du skriver, pålægger øge
de byrder, skulle vel ikke berettige dig
til at lave vores havn om til en »forly
stelsespark«, hvor bådejerne er udstil
lede abekatte.
Du burde om sommeren passe dit ar
bejde og sørge for, at det er sejlklubbens
medlemmer, der benytter SSF.
Det kunne måske tænkes, at nogle af
dem, du jagede ud, fandt på at melde sig
ind, så de ikke følte sig som »nassere«.
Vagn! Vi valgte selvfølgelig at betale
det arbejde, der skulle udføres, næsten
kontant. Tænk vel over, hvad en kasse
kredit koster i rente i dag, så du og an
dre »lånegale« kan prise jer lykkelige
over, at der dengang var fornuftige men
nesker i SSF.
Du skriver, at der var nogle, der meldte
sig ud, fordi de skulle betale 1000 kr.
over et par år. De medlemmer var nok
alligevel ikke besjælet af den rette ånd,
så »skidevære« med dem.
Se lige, hvad et kontingent er. Kr. 250, halvårligt eller 1 3/4 kasse øl. Tænk så
bare på, hvad medlemsbladet koster pr.
nr., så kan du hurtigt se, om vores kon
tingent er for højt.
Hvor stor en forening kan man køre
uden betalt leder og kasserer?
Din idé med nedsættelse af indskud er
latterlig. Du har selv bemærket de store
anlægsudgifter og de mange faciliteter,
goder som nye medlemmer træder lige
ind i. Vil du forære det væk?
Hvorfor skal man lave bredere pladser i
havnen og hist og pist hive en pæl?
En af grundene kan jo være, at bådkon
struktionerne er blevet bredere med ti
den.
Hvis du havde fulgt lidt med, havde du
lagt mærke til, at man ikke længere
bygger smalle chalupper til lystsejlads
og ej heller W-både og 6-metere osv,
men du synes måske, at SSF's medlem
mer stadig skal sejle i gamle, smalle
træmotorbåde og sejlbåde fra 1930.
Dette har ikke noget at gøre med »whiskybæltehavn«. På Amager har vi kun
»Patronbæltet« (Christiania).
Næh, Vagn. Lad os holde foden under
eget bord. SSF kommer ikke til at

mangle medlemmer, når - og sålænge SSF drives under mottoet »Sundt købmandsskab«.
De medlemmer, du kunne samle op
med dine forslag, ville stort set kun væ
re værtshuskandidater og drukanemo
ner.
Skulle du selv komme til at betale lidt
for at være i »Paradisets have«, så husk,
at det eneste, der kommer af sig selv,
det er lommeuld. Og så synes jeg, du
skulle bruge din tid på det, du er god til:
fester og kun fester, som der stod i ind
ledningen af din artikel.
Her er et citat fra Stubbekøbing Råd
hus:
»Lad dem styre, som har forstand
derpå«.
Man kunne henstille til formanden om
at samle klubhusudvalget og restauratricen til højtlæsning. Formanden kun
ne så med sin kraftige bulderstemme
læse op af foreningens love, nemlig
klubhusreglement, § 1.
Sven Malm
Og hvad siger så klubreglementets § 1:
Kun medlemmer af Sundby Sejlforening,
gæster, som er i følge med medlemmer, samt
medlemmer af andre sejl- og motorbådsklub
ber har adgang til klublokalerne.

Må Vagn Preisler lægge hovedet på ølankeret og blive ved det, han er god til? »eller
hvad«?
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Koncert - Koncert
Sundby Sejlforenings
Hornorkester

~0

afholder 8 års fødselsdags
koncert i klubhuset fredag
den 6. april kl. 19.00
Repertoiret består af blandt andet:
Musik med maritimt præg og andre lystige numre
og guf for ørerne
Hornorkesteret

yL

Til orientering vedrørende
ændringer i havnen
Når dette læses, er vi formentlig færdi
ge med en del omrokeringer af pælene i
havnen, ligesom vi har frilagt fire hjør
ner med henblik på en bedre udnyttelse
af disse.
I nordre og søndre bassin fandtes 21
pladser å 2 m i bredden. Disse 2 m plad
ser er nu ændret til 17 pladser, fordelt
på pladser å 2,5 m og 2,7 m mellem pæ
lene - altså større pladser. Og tilsynela
dende har vi mistet fire pladser.
Men ved at udnytte fire hjørner i hav
nen genvinder vi disse fire pladser, plus
at vi indvinder 4-6 helt nye pladser i
havnen.
For at udnytte hjørnerne har det været
nødvendigt at hive 2 - 3 pæle op i hvert
hjørne. Det er herefter meningen, at bå
dene i hjørnerne skal fortøjes til bøjer.
På denne måde opnår vi også nogle me
re fleksible pladser i hjørnerne.
Vi opnår dog ikke en 100% udnyttelse
af hjørnerne i denne sæson grundet lav
dybde. Af forskellige årsager kunne vi
ikke nå at få uddybet/udgravet hjørner
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ne i denne omgang, så nu indhenter vi et
erfaringsgrundlag i denne sæson, hvor
efter hjørnerne formentlig vil blive ud
gravet til efteråret.
Der er både fordele og ulemper ved at
bruge hjørnerne, men mon ikke de fle
ste på ekspektancelisterne - i hvert
fald for en periode - vil være tilfredse
med at få en plads dér.
Havneudvalget
Jørgen Rasmussen

Fra formanden:
Jeg må konstatere, at Jørgen Rasmus
sen er gået bag ryggen af bestyrelsen og
har givet ordre til udførelse af arbejder,
som bestyrelsen ikke har godkendt.
Arbejdsordre med pæleoptrækning og
rokering af hjørnerne med deraf følgen
de manglende pladser, da vi ikke kan
grave hjørnerne op.
Derudover forbigår han generalforsam
lingsbeslutning i efteråret om, at der
ved pælerokering skal være nogle 3 me
ter pladser.

Det kan også konstateres, at Jørgen
Rasmussen uden bestyrelsens godken
delse har taget tilbud på gravemaskine
til opretning af kanten fra broen over
kanalen til klubhuset, selv om det er af
talt med pladsmanden, at det skulle
indgå i hans daglige arbejde med hjælp
fra frivillige medlemmer.
Endvidere har Miljøministeriet rykket
for ansøgning om klaptilladelse og prø
ver fra hjørnerne. Dette er heller ikke
godkendt af bestyrelsen, tværtimod var
bestyrelsen enige om, at dette projekt
skulle henlægges, da det ville få uover
skuelige økonomiske følger.
Da J. R. heller ikke tilbagemelder til be
styrelsen, må jeg konstatere, at det er
en grov tilsidesættelse af bestyrelsen.
Jeg må derfor anmode bestyrelsen om
at fratage J.R. beføjelser med hensyn
til at igangsæteiser og tilsyn med arbej
der i SSF.
Preben Jacobsen
formand

GENERALFORSAMLING
søndag den 25. marts kl.09.00 i klubhuset
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

ad dagsordenens, punkt 5

Forslag fra bestyrelsen:
Ændringsforslag til foreningens love vedr.
§12 i kap. »Havnen«.
I fortsættelse af ordlyden i 2. afsnit i §12:
»hvis ægtefællen ønsker overtagelse« tilføj
es:
A) Sidestillet med dette er også rettigheden
til at overtage en afdød ægtefælles medlem
skab/anciennitet med henblik på tildeling af
en fremtidig havneplads. Når overtagelse el
ler 1. tildeling af havneplads har fundet sted,
kan havnepladsen kun byttes til en anden
havneplads, såfremt egen anciennitet giver
ret til pladsen.
Begæring om retten til overtagelse af havne
plads/fremtidig havneplads skal indgives til
bestyrelsen senest 1/2 år efter dødsfaldet.
Motivering:
I bestyrelsen er der forskellig opfattelse af,
hvordan §12 i kapitlet »Havnen« skal fortol
kes.
For at få helt klare og præcise regler at arbej
de efter på dette område bedes generalfor
samlingen vedtage dette forslag.
ad dagsordenens punkt 6

Forslag fra Ole Rønnow Olsen,
medl. nr. 535.
Angående havn og plads:
Skilt med teksten »Max 3 knob i havn og ren
de« foreslås opsat som før i tiden.
Skilt med teksten »Fortøjning forbudt« fo
reslås opsat for enden af midterbroen.
Afmærkning af indsejlingsrende:
I Komma's Havnelods for 1989/90 står angi
vet:
»Sideafmærkninger er udlagt fra 1. april til
15. november«.
Disse datoer foreslås overholdt.
Aflåsning af havn og plads:
1. Kæderne på de »små« låger foreslås op
sat hele vinteren.
2. Hovedlågens bilindkørsel foreslås låst,
også i dagtimerne.
3. Forslag vedr. tildeling af skure:
Fordelingen af skurene foreslås foreta

FØLGENDE ER PÅ VALG:
Sekretær Else Thuring
Skolechef Kent Nielsen
Et medlem af havneudvalget:
Orla With (modtager ikke valg)
Et medl. af klubhus- & festudvalg:
Bente Bang Christensen
Motorbådsrepr.: Michael Ronild

Suppleant: Else Grethe Jacobsen
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get således, at der til hver bådplads også hø
rer et skur.

som vi ikke har, altså skal vi ud at låne!
Dvs, at selv om vi i 1990 betaler 100.000 kr. af
på vor gæld, så skylder vi stadig - når vi kom
mer frem til 1991 570.000 kr. Og renteudgif
ten vil fortsat være 50.000 kr. i 1991.
Det er en uholdbar situation!
Det er en snebold, vi ruller foran os, og som
bliver større og større.
For i de kommende år vil der være nye og an
dre påkrævede vedligeholdelsesarbejder, der
skal foretages. Har vi ikke pengene, skal vi lå
ne. Dvs, at gælden bliver større og større,
hvis vi ikke griber fat om nælden NU!
Jeg mener, at vi er nødt til at tage endnu et
stort hug - også selv om det gør ondt.
Jeg mener også, at de 50.000 kr. vi skal betale
i renter i 1990 - og igen i 1991, altså 100.000 kr.
ialt, kan gøre mere gavn i SSF's slunkne kas
se end i bankernes!
Derfor dette forslag.
P.S. Man skal ikke tro, at med vedtagelsen af
dette forslag, så ånder alt ro og fred.
Nej! Realiteterne er desværre sådan, at man
fremover skal regne med årlige og løbende måske kraftige - justeringer af kontingenter,
skurleje og pladsleje, hvis man vil drive en
forening/havn af SSF's størrelse.

ad dagsordenens punkt 6
Vedr.: Sejlerskolen

Forslag stillet af:
Rasmus Beck, medl. nr, 244 og
Juul Andersen, medl. nr. 515.
Det foreslås herved, at elever, der tilmelder
sig Sejlerskolen, indbetaler skolepenge ved
tilmeldingen, f.eks. i størrelsesordenen 3400 kr. pr. elev, på grund af foreningens dårli
ge økonomi.
ad dagsordenens punkt 6

Forslag stillet af Jørgen Rasmussen,
medl. nr. A-61.
A) Ekstrakontingent
Alle aktive medlemmer betaler i 1990 et ek
strakontingent på kr. 250,-, som skal være
indbetalt til foreningen senest d. 1. maj1990.
Beregnet på 750 medlemmer
kr. 187.500
B) Ekstra skur- og haveleje:
Der betales en ekstra skur- og haveleje, be
regnet med 100% på den nuværende leje.
(Det svarer til 100, - kr. ekstra pr. skur).
Ekstra-lejen betales til foreningen senest d.
1. juni;1990.
Beregnet på 1988 regnskabet
kr. 32.841
Ekstra pladsleje på alle havnepladser
Alle medlemmer med fast havneplads el. lå
neplads får forhøjet deres helårlige pladsleje
med 50% for året 1990.
Ekstralejen kan deles i 4 lige store rater, som
betales til foreningen senest d. 1. aug., d. 1.
sept., d. 1. okt. og d. 1. nov. 1990.
Beregnet på 1988 regnskabet
kr. 190.569
Ekstra indtægt i 1990
ialt kr. 410.569
De samlede ekstra-indtægter går ubeskåret
til at nedbringe foreningens gæld.
Motivering:
Økonomien i SSF skranter, temmelig meget
'endda. V har en gæld på 570.000 kr., som vi lø
bende betaler af på.
I 1990 skal vi betale et afdrag på kr. 100.000
samt en renteudgift på ca. 50.000 kr., dvs ialt
150.000 kr.
1 1990 skal der foretages en del absolut nød
vendige reparationer i havnen. Det løber op i
udgifter på 100.000 -150.000 kr. Det er penge,

ad dagsordenens punkt 6

Forslag stillet af
Finn V. Petersen, medl. nr. A 234.
Undertegnede medlem nr. A 234, Finn V. Pe
tersen begærer sagen om Kent Robin Schous
eksklusion af klubben behandlet som et
punkt på generalforsamlingen den 25. marts

1990.
Begrundelse:
Nævnte Kent Robin Schou ønskes optaget i
klubben igen som medlem.
Redaktionen henviser i øvrigt til medlem nr.
260, Aase Schou's indlæg om samme sag i for
rige nummer af bladet.

Bestyrelsen må atter afvise ovennævnte
forslag med den begrundelse som tidligere er
forelagt ifølge vore love.
Denne holdning vil blive yderligere motive
ret på generalforsamlingen.
Bestyrelsen
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Lystfartøjstoldsedlen

Sidste frist 1. maj

- et frivilligt dokument

Søfartsstyrelsens forskrift vedr. gasap
parater, spritapparater og petroleumsbrændere i fritidsfartøjer hen
vender sig alene til fritidsfartøjer med
en tonnage på under 20 BRT. Heri slås
fast:
Alle gasanlæg, der installeres den 1. maj
1989 eller derefter, skal opfylde de nye
bestemmelser. De eksisterende gas
anlæg skal fra den 1. maj 1990 opfylde
den nye forskrift. Hvad angår spritap
parater og petroleumsbrændere trådte
de nye bestemmelser i kraft allerede
den 1. maj 1989!
Ejeren/føreren har pligt til, inden for de
givne tidsfrister, at drage omsorg for, at
bestemmelserne overholdes. Fartøjets
ejer såvel som fører er ansvarlige!
Det henstilles, at alle fartøjsejere sna
rest muligt drager omsorg for, at re
spektive anlæg bringes i overensstem
melse med de nye forskrifter.
Manglende overholdelse kan - ud over
liv og død - blive af afgørende betyd
ning i forsikringsmæssig henseende.
Søfartsstyrelsens tekniske forskrifter
gengives løbende i »Meddelelser fra
Søfartsstyrelsen« og enkeltnumre kan
købes fra Weilbach & Co., tlf.
33 13 59 27.

Lystfartøjstoldsedlen kan nu også ud
stedes ved det distriktstoldkammer,
hvor bådejeren er hjemmehørende.
Endvidere kan ansøgningen, formular
0 402, udleveres gennem sejlklubber
ne, der kan afgive bestilling til DS om
det antal eksemplarer, klubben mener
at have brug for.
1 forbindelse med drøftelserne med DS
har Direktoratet for Toldvæsenet med
delt følgende:
»Når toldsedlen opretholdes, skal
Toldvæsenet sikre, at oplysninger til
identifikation af fartøjet er ajourførte,
hvilket ikke alene drejer sig om ejerfor
hold, idet den nye toldseddel indehol
der flere oplysninger til identifikation
af fartøjet i forhold til den gamle told
seddel.
Det er derfor nødvendigt, at toldsedlen
fornyes med passende intervaller. På
baggrund af udskiftninger m.v. har man
ment, at en gyldighedsperiode på 3 år er
passende. Sejlunionen anmoder endvi
dere om at få bekræftet, at der ved ud
stedelse, af lystfartøjstoldsedlen ud
over dokumentation af ejerforhold ikke
skal afkræves dokumentation vedrø
rende forsikring.
Direktoratet kan herved bekræfte, at
dokumentation vedrørende forsikring
ikke er nødvendig for udstedelse af
toldseddel, når anden dokumentation
for ejerforhold og om nødvendigt for at
fartøjet er told- og afgiftsberigtiget, fo
religger. Disse dokumentationer skal
fremlægges i form af kvittering, skøde,
toldkvittering eller anden dokumenta
tion. Det skal dog bemærkes, at en for

SSFs HOPLAPIGER
sat på Sundholm
Så galt var det dog ikke! Men derimod
var der hopla i Sundholms aktivitets
center forleden aften. Her blev der sun
get på livet løs, spist kager og drukket
spandevis af kaffe.
Det var de færreste beboere på Sund
holm der vidste, at Sundby Sejlforening
har nogle piger, der kan andet end at
sejle motor- eller sejlbåd; de kan også
synge, og det beviste vore friske hoplapiger.
At denne aften kom til at stå i sangens
tegn på Sundholm var vore hoplapigers
skyld. De blev nemlig ringet op af en af
Sundholms beboere, Finn Jensen, der
spurgte, om vore piger trængte til en
festlig aften med sang, musik og Sund
holms gode humør.
»Dette tilbud kunne jeres piger ikke sige
nej tak til. De lovede oven i købet også at
tage kager med, hvis vi ville sørge for
kaffen og et oplagt publikum.
Det blev en festlig aften for os alle«,
fortæller Finn Jensen.

sikringstager, der har tegnet en forsik

ring i udlandet, på toldvæsenets forlan
gende skal forevise forsikringspolicen
samt dokumentere forsikringssum
mens størrelse, jf. bekendtgørelse om
afgift af lystfartøjsforsikringer, der teg
nes i udlandet, nr. 346 af 23. juni 1982«.
For en ordéns skyld gøres opmærksom
på, at en sejler ikke i henhold til lovgiv
ningen har pligt til at forsikre sit fartøj.
DS er dog af den opfattelse, at en far
tøjsejer i det mindste bør have en an
svarsforsikring.
Det understreges, at lystfartøjstold
sedlen er et frivilligt dokument, men at
enkelte lande, f.eks. Polen, kræver en
lystfartøjstoldseddel.
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Alle gasanlæg i lystbåde skal opfylde de nye bestemmelser fra
Søfartsstyrelsen. Det indebærer, at man bl.a. skal have en tæt
heds-tester (tv), en stophane (th), slanger og tætningsringe
godkendt af Danmarks Gasmateriel Prøvning.

Fastelavn i Sundby Sejlforening

I stormende kuling blev fastelavnstønderne en efter en slået til pindebrænde i
ordets bogstaveligste forstand.
De mange kraftfulde slag på tønderne
gav følgende resultater ifølge festud
valgets hastigt nedskrevne notater:
Tønde for små børn
Bundkonge: Tine
Kattekonge: Simon Steffensen
Tønde for store børn
Bundkonge: Nicolai Storm
Kattekonge: Jesper Scallst
Tønde for store og små herrer
Bundkonge: Tage Wolthemath
Kattekonge: Bent Bøje
Tønde for store og små damer
Bundkonge: Grethe Jacobsen
Kattedronning: Tito
Kattekonge: Annie Hiljander

Her er powerboat for hele familien!
Sådan laver man en familiebåd, når man er amerikaner de kunne nemlig ikke
drømme om at undvære mikrobølgeovnen, farve-TV eller fryser til søs.
To råstærke V-8 motorer sørger for, at Chaparral Laser 32 også kan flytte sig.

Måske skulle vi bede Tato Svend teste den ?
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Månedens gæsteskribent!
Eller månedens interview.
Redaktionen indbyder på disse sider medlemmerne til at skrive om det der
ligger dem på hjertet - rejseoplevelser - fritidsinteresser - og iøvrigt alt mel
lem himmel og jord, og som kan være af interesse for læserne og til gavn for
Sundby Sejlforening.
Skriv med den pen eller klo, som du har, vi skal nok sætte det sammen på den
rigtige måde.
Redaktionen vil ligeledes benytte disse sider til interviews med medlemmer
og venner af SSF.
Bladet bliver udsendt til 1174 medlemmer, 224 sejlklubber under Dansk Sejl
union, venskabsklubber i Motorbådsunionen, svenske venskabsklubber , or
ganisationer og personer af interesse for SSF samt Københavns Kommune.
Solveig og Mogens

Sveriges vestlige skærgård sommeren 1989
LA-150 »Rio Dorado«
Solveig og Mogens Iversen har været
medlemmer af SSF siden 1988 og er
således efter Sundby forhold særde
les nye i vor forening.
Dette kan dog ikke forhindre dem i
at være endog særdeles aktive sejlere.
De har således i 1989 for deres lang
tur i den svenske skærgård fået til
delt LA-Laugets vandrepokal for den
længst sejlende LA krydser.
Den ligger om sommeren i Langeliniehavnen.
Af Solveig og Mogens Iversen

I sommeren 1979 havde jeg den store
oplevelse for første gang at sejle i den
svenske skærgård nord for Goteborg.
Det var i en 606 jolle fra Hellerup Sejl
klub.
Det var en uforglemmelig oplevelse, så
da chancen igen bød sig, det var en hel
måned i 1983, sejlede min kone og jeg
derop i et gammelt sejlskib, som forin
den havde gået 15 år på Biscayen og i
Middelhavet.
Efter den tur svor vi, at nu ville vi selv
have et sejlskib, og i 1986 købte vi LAkrydseren nr. 150, Rio Dorado.
Hun har nu vist os alle de danske og
svenske Øresundshavne på utallige
weekendture samt vugget os rundt i det
sydfynske Øhav sidste år.
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I vintermånederne 88/89 blev beslut
ningen taget. Vi ville igen op igennem
skærgården, og målet skulle være Ko
ster øarna. Disse øer ligger vest for
Stromstad, et par sømil syd for den
norske søgrænse ved Oslofjorden.
Derfra i to stræk til Skagen, videre til
Hirsholmene, Læsø, Anholt, Gilleleje
og hjem igen til Langelinie Lystbåde
havn.
Vi mente nok, at det kunne lade sig gøre
på de fire og en halv uge, vi satte af til
togtet.
Rio Dorado blev klargjort i det fine
martsvejr, og den 31. marts var hun sø

Molldsund

sat, og den 1. april var riggen sat med go
de venners hjælp i SSF. Prikken over i'et
var et nyt splitflag og en ny SSF stan
der.
Øresundshavnene på begge sider blev
igen besøgt, og i tiden op til juli måned
blev hun udrustet til den lange tur.
En beskrivelse af, hvad der er nødven
digt at have med af navigationsudstyr,
udover det nødvendige sikkerhedsud
styr, er let nok, nemlig et sæt nye
skærgårdskort, et fast kompas, et pejle
kompas, et ur og masser af papirkugler
til at smide over bord for sammen med
uret at beregne skibets fart gennem

vandet.
På turen i 1983 havde vi nemlig ikke me
re.
Hvad der er behageligt at have med af
grej kan der skrives bøger om, jeg vil tro,
at beskrivelsen af vort grej kan indehol
des i eet bind.
Endelig kunne vi kaste fortøjningerne
fredag formiddag den 30. juni.

Nu skulle vi derudad ...
Men da vi havde sejlet i to timer, havde
vi faktisk fået nok. Alle forberedelserne
og forventningerne til togtet havde ta
get så meget på os, at tiden forekom
uendelig lang.
Vi besluttede derfor at gå ind til Båckviken på Ven, for ligesom at akklimati
sere os der.
Mange før os har oplevet denne til
stand, nå man skal nå en masse den før
ste dag.
Så rådet er, at man skal nøjes med små
slag i hvert fald den første dag for at
vænne sig til den nye livsstil, som et
længerevarende ophold på et skib jo er.
Næste morgen den 1. juli satte vi stor
sejl og en genua på 21 kvm.

Kursen direkte på Kronborg
af to grunde
For det første, fordi det altid er en sær
lig oplevelse at forlade eller komme
hjem til de hjemlige farvande med
Kronborg tæt på bagbord eller styr
bord, og for det andet for at gå fri af de
nord-/sydgående storskibssejlruter.
Derfor lagde vi kursen om til ca. 280
grader ca. 1,5 sm syd for Helsingør for
at gå tværs af den sydgående storskibsrute og dermed passere den så hurtigt
som muligt.
Småskibe, som sejler på langs i storskibsruterne, er i flere tilfælde beretti
get blevet meldt af storskibskaptajnerne med efterfølgende bøder.
Da vi nærmede os Helsingør havn for
nordgående og uden for storskibsruten,
men i færgernes sejlrute, kom en af
DSB-færgerne, efter at hun havde æn
dret kurs, stik imod os og på kollisions
kurs. Vinden var løjet af, så vi avancere
de kun ganske lidt til med sikkerhed at
kunne ændre kurs på en markant måde
for at gå af vejen.
I kikkerten konstaterede jeg DSB-færgens navn og kaldte hende op på VHF
kanal 16.
Hun kom hurtigt ind, og jeg spurgte, om
hun ville gå for eller agten om os.
Hvor ligger I, var spørgsmålet. Hun
havde ikke set os!

Keø

Vi ligger 150 m foran dig.
OK, vi går agten om, hvorefter hun slog
i en pæn bue agten om os.
Jeg nævner denne lille, men måske be
tydningsfulde hændelse, fordi jeg tror,
at mange ikke synes, at de kan, tør, eller
måske føler de sig usikker på at kalde
store skibe op.
I virkeligheden er VHF-radioen et hjæl
pe- og sikkerhedsmiddel, som sejlskibe
i langt højere grad burde anvende i for
skellige situationer til havs og i havne
ne.
De kommercielle skibe, havnemyndig
heder og alle med tilknytning til havet
anvender VHF'eren indbyrdes i alle si
tuationer.
Søsportsfolket har nøjagtig de samme
rettigheder, hverken mere eller mindre,
til at gøre brug af VHF'eren i en hvilkensomhelst situation. Jeg er helt sikker
på, at erhvervsfartøjernes skibsførere
vil sætte pris derpå.
Kronborg blev rundet og kursen lagt om
ud for Ålsgårde for at gå tværs af storskibsruterne og videre op til Svinbådan
fyr.

Vejret og vinden var
alletiders...
Kursen blev lagt tæt om Kullen, og vi
mindedes DFDS færgens grundstød
ning.
Derfra i lige linie til Torekov sydøst for
Vådero.
De sidste fem sømil var på det nærme
ste vindstille, så vi besluttede os for at
gå for motor resten af vejen.
Torekov kan absolut anbefales som en
rigtig god og hyggelig havn med alle
moderne faciliteter.

Næste morgen tidlig gik turen over Laholms Bugten, forbi det store og mar
kante fyr lidt syd for Glommen for at gå
i havn i Tråslovslage.
Den 3. juli gik turen videre nordpå med
let genkendelige sømærker som check
punkter for at se, om AP-navigatoren
med automatisk sejlplan nu også funge
rede så godt, som man siger.
Det gør den!
Med et par enkelte undtagelser.
Undtagelser, som stort set er perma
nente og derfor forudsigelige, hvorfor
navigatøren kan tage sine forholdsreg
ler.
I øvrigt blev der på hele turen navigeret
på god gammeldage vis, som om vi ikke
havde AP'eren om bord.
Det viste sig i to tilfælde at være en god
beslutning, som jeg senere skal beskri
ve.
Vi passerede Varberg, Klåback, Nidin
gen, Onsla Sando, Riseberget, den røde
bøje sydøst for Vrango, og vi var inde i
skærgården syd for Goteborg.
Her lagde vi mærke til, at AP'eren viste
fejl position, vel et par hundrede meter,
medens kurserne var i orden. Det er al
mindelig kendt, at der altid er lidt fejl
visning her.
Her oplevede vi det, svenskerne kalder
en søbrise. Det er en let brise på 12-18
sekundmeter vind. Tag ikke fejl af den,
når den varsles!
Vi sejlede videre og ind i Alvsborgsfjor
den, som er indgangen til Gotaelven, og
fandt en god havneplads.
Næste dag sejlede vi gennem kanalen
ind til Marstrand og videre ud for at gå
til en lille, men beboet ø, Åstol.
(fortsættes næste side)
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Derfra var der ikke så langt
til Koster øerne.
Disse øer domineres af to hovedøer,
Nord- og Syd Koster, som er adskilt af
et sund. I dette sund er der en livlig tra
fik af færger med særdeles livlige
svenskere fra fastlandet.
Det betyder, at der er temmelig støjen
de på visse tidspunkter af døgnet.
Stedet er meget velbesøgt af sejlbåde,
og der ligges i lag på 10 -15 både. Derfor
er det en fordel at kaste anker og benyt
te sig af gummibåden til landbesøg.
Imidlertid kan strømmen til tider være
meget stærk, og det anbefales at bruge
det tungeste grej, der er til rådighed,
samt at udsøge sig det sikreste anker
sted.
Allerede næste dag forlod vi sundet og
gik for motor til Bopalen på Syd Koster.
Her var der stille og roligt, men særde
les velbesøgt.
Dog er det muligt at finde nogle småvi
ge, som er i læ, til at ankre op i med
stævnen forankret til land og et hækan
ker ude.
Efter et par dage ville vi ud til Våderoarna, som er en ubeboet øgruppe ca. 15
sm ude i Skagerak. En tur på ca. 20 sm.
Vejrudsigten lovede godt vejr indtil ved
middagstid, hvorefter det ville blæse op
til kuling. Efter tre timers sejlads blæ
ste det op til stiv kuling, og vejrudsigten
havde ændret sig til stiv kuling til
storm.
Under de forhold besluttede vi os til ik
ke at gå i naturhavn på Våderøarna,
men i stedet for at gå ind til Fjållbacka.
Som sagt navigerede vi på god, gammaldags vis ved siden af AP'eren. Det
viste sig her at være af uvurderlig be
tydning.
Havde vi fulgt AP'eren, var vi havareret
på klipperne i et farvand, hvor der på
dette tidspunkt ikke var et eneste skib.
Min kone, som i øvrigt navigerede på
hele turen, havde også her lagt kurserne
ind på søkortet, og på et tidspunkt, hvor
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vi skulle passere igennem et smalt
indløb med undersøiske skær lige i hav
overfladen til bagbord på positionen
58.36.10 N, 11.12.70 E, viste AP Naviga
tøren 30 - 40 grader galt.
Vejret var hårdt, og der var ikke tid til at
fundere over noget som helst, vi var i
skærgården med klipper og skær til alle
sider.
Der var kun een ting at gøre, det var at
holde kursen efter kompasset og læse
loggen af.
Som sagt, så gjort. Vi kom sikkert ind til
den vidunderlige og meget kønne ind
sejling til Fjållbacka og fandt en god
fortøjningsplads i læ for stormen.
Næste dag hørte vi, at der havde været
30 sekundmeter i området.
Årsagen til AP'erens misvisning må
skyldes de mange klipper, som omgav
os, eller også er positionen uheldig i for
hold til master og slavesenderne.
Endelig kan det også være de atmosfæ
riske forhold, som har gjort sig gælden
de, idet der var torden på vej.
Bortset fra denne hændelse med AP'e
ren fungerer den perfekt, og den er til
meget stor hjælp og letter navigatøren
meget, selv om der navigeres på gam
meldags vis.
Efter et par dage i Fjållbacka, som
stærkt anbefales, gik turen igen til
Åstol et par dage.
Vi lå og ventede på det helt rigtige vejr
for at gå til Skagen, og det kom.

En fantastisk tur for en halv vind. Mas
ser af først svenske trawlere, derefter
danske. Mange skønne sejlbåde, som
krydsede over den dag.
En sø og himmel og en begyndende sol
nedgang, som altsammen hver gang er
ubeskriveligt smukt.
Skagen var som altid fyldt til briste
punktet. Vi fik plads midt i havnen,
klemt godt sammen mellem alle de an
dre både. Men humøret var højt hos al
le, og det gik fint.
Efter at have været til fiskeauktion næ
ste morgen sejlede vi til Hirsholmene.
Her blev vi i tre dage med meget fint
vejr.
Du kan intet købe her. Ikke engang en
tår fersk vand. Så alt må medbringes,
hvis man vil tage derop på en forlænget
weekend-tur.

Herfra til Østerby på Læsø
og et par dage på Anholt
Derfra til Gilleleje, hvor vi så et godt
skægget ansigt komme ind i havnen i en
anden LA-krydser, som lagde sig 2 posi
tioner uden på os. Efter nærmere besig
tigelse viste det sig at være Knud i LA
116, og da hans kone viste sig, var der in
gen tvivl.
De var på vej hjem efter deres togt i
danske farvande.
Allerede næst.e dag drog vi videre for at
gå ind til Humlebæk. Det gik imidlertid
(fortsættes næste side)

Vi er ikke Danmarks største bådudstyrsbutik, men med over 20 års
virke, hvoraf de første 10 år i SSF; er vi måske den mest erfarne.
Så kan du klare dig med omkring 10.000 artikler/dimser her og nu
- så kan vi også hurtigt - få den sidste hjem.
NB: Vi er forøvrigt heller ikke Danmarks dyreste...
Med venlig hilsen
Lise & Klaus Schlichter

LYNETTENS BÅD SERVICE
i Sejlforeningen Lynetten
Tlf.: 31 57 61 06

Åbningstider for 1990:
1990

Hverdage

Lørdage

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December

X
X
10-18
10-18
10-18
10-18
10-18
10-18
13-18
- S» *13-17
1* 13-17
- 13-17

11-15
11-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
10-15
10-15
11-15

Søn- og
helligdage
X
X
X
9-15
9-15
9-15
X
X
X
X
X
X

L
Y
N
E
T
T
E
N
S

?A

D
S
E
R

V
1

mo

Åstol har vi anløbet to gange tidligere,
og vi kan anbefale øen.Øen var oprinde
lig et gammelt fiskersamfund.
Alle de gamle huse er velbevarede, og
der er alle de faciliteter, man har brug
for, incl. en god købmand.
Efter et par afslapningsdage på Åstol
gik turen til Mollosund. Fra Mollosund
til en ubeboet skærgårdsø Keo.
Derfra til Smogen, som er Dyrehavs
bakken om igen, når den er værst.
Smogen - Havstensund, hvor vi blæste
inde et par dage.

Refshalevej
200
DK-1432
København K
Telefon

31 57 61 06

så godt, så vi tog resten af vejen med til
hjemstavnen, Langelinie, den 28. juli.
Selv om vi kun har ti minutters gang
hjem, blev vi i båden de to næste dage
med. Det er umuligt at rive sig selv op
med rode efter en måned på langfart.
Ligesom i starten på turen skal man
også helst slutte langsomt af.
Vi havde nu god tid til at tømme båden
for alt feriegrej, proviant med meget
mere og endelig få gjort hende ren for
nullermænd efter en måned og 650 sø
mil.
Som afslutning kan jeg kun anbefale al
le, som ikke har været oppe i den sven
ske skærgård, at prøve dette.
Med en god tilrettelægning, det basale
navigations- og sikkerhedsgrej og sund
fornuft med på turen, venter der en me
get stor oplevelse forude.
LA-150, Rio Dorado
Solveig og Mogens Iversen

i.

EN HÅNDFULD FLOTTE
FORDELE HOS D:E:R
3.
2.

Lej med fuld kobsret

Fri service samme dag

Kæmpe udvalg

Hos D:E:R kan du både kobe og

Gar dit TV i stykker eller trænger

VælgTV, Video og H I F I nyheder fra

leje. Du kan starte med at leje dit

det f.eks. blot til at justeres en

topmærker som Bang & Olufsen,

TV med fuld kobsret fra 98 kr. pr.

smule - sa ring inden kl. 10.00 og vi

Finlux, Philips. Pioneer, JVC m.fl.

måned. Kober du sa senere, far du

loser dit problem samme dag.

en stor del af det sidste ars leje
tilbage, og vi ombytter det du lejer
til tilsvarende splinternyt.

4.

Lej måned for måned
Hos D:E:R kan du leje TV, Video og
HiFi måned for måned. Det gi'r
dig mulighed for at afprove udsty

5.

Fri ret til at bytte
D:E:R's lejekontrakt binder di
ikke til een model. Du kan om
bytte modellen, nar du vil.

ret inden du beslutter dig.

VIDEO
HI-FI-TV
Amagerbrogade 68, tlf. 31 54 40 00, Kobenhavn S.

BESØG ERLING
I

»KRAMBODEN«
Istedgade 19 • København V
LEVERER:
Flotte visitkort • kuglepenne • tændstikker

OPSÆTTER:
TV-antenner • TV 2-forstærkere m.m.

Sælger:
Walkie-Talkies • kom hinanden mere ved . . .
Mange brugsting - radio - TV - mikrofoner m.m.

NB! Fiskegrej og sandorme
Gør altid et billigt køb i

31 24 35 89

KRAMBODEN

31 24 35 89

HEMPEL
købes med fordel
hos
Flligger byggefinish
Hans Guldager a/s
Amagerbrogade 164. Tlf. 31 55 73 20
Holmbladsgade 25. Tlf. 31 54 73 33
Kongelundsvej 264. Tlf. 31 51 95 95
Møllegade 4, Dragør. Tlf. 31 53 73 22
en 9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-14
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En rigtig klubaften: Leningrad og retur
Langtursaften i SSF
Torsdag den 22. februar mødte næsten
samtlige deltagere fra København og
omegn op for at fortælle om deres man
ge og til tider særprægede oplevelser på
den store langtur til Leningrad.
Pejsestuen var fyldt til sidste plads, og
mange måtte stå op i det efterhånden
rygende varme lokale, alt imens lysbil
lederne viste den ene oplevelse efter
den anden.
Snak og fortællinger gik derudad.
For nærmere belysning af sagen, brin
ger vi her uddrag af en artikel af
H. P. Laursen. Artiklen har været bragt i
Sovjetunionens Ambassades tidsskrift
i Danmark »Fakta om Sovjet/Unio
nen«.
(Det er sandelig nye tider østpå, red.)
P.H.Laursen skriver bl.a.:
Første år med vestlige lystsejlere
Patruljebådene ved den sovjetiske ter
ritorialgrænse ude i Finskebugten fik et
par travle døgn med at identificere de
danske både, der dryssede over græn
sen ad mere eller mindre autoriserede
ruter. Med enkelte undtagelser, blandt
andet sidste års fredskonvoj fra Lenin
grad til Åland, er det først i år, vestlige
lystsejlere har fået lov til at anløbe sov
jetiske havne.
Fra Danmark har der foruden Next
Stop-flåden været en gruppe både fra
Kongelig Dansk Yachtklub i Tallinn ef
ter indbydelse fra den stedlige yacht
klub, og i Klajpeda var Den Sovjetiske
Fredskomite vært for årets fredskonvoj,
der sluttede her efter en tur rundt i den
sydlige Østersø med start i København.
Utilsigtet åbenhed
Da de første 11 både med Next Stop
vimplen i hækstaget var kommet fra
mødestedet ved fæstningsøen Kronstadt ad den lange »havkanal« ind i Le
ningrads havn, blev det effektivt, men
nok noget utilsigtet, demonstreret, at
Sovjetunionen ikke længere er det luk
kede samfund, det har været. Kun en
enkelt båd, hvor jeg havde det held at
være om bord, fandt frem til grænse- og
toldkontrollen og den ventende modtagelseskomite ved Passagerterminalen.
Resten af flåden var sporløst forsvun
det midt i havnen under en kraftig tor
denbyge, der satte sigtbarheden ned til
få meter.
Hverken havnemyndigheder eller
grænsevagter kunne fortælle, hvor de ti
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Lystbådehavnen i Leningrad

skibe var blevet af. Før i tiden ville der
have været panik og stramme miner,
men nu så de ud til at tage det roligt.
I ventetiden fik vi andre hilst på de lo
kale Next Stoppere, repræsentanten
for sejlføderationen og Oleg Kulinskij,
en energisk, sejltosset matematiker fra
Moskva med Next Stop-kontakter dér,
som sammen med nogle lige så energi
ske og dertil velbeslåede venner fra et
af de ny kooperativer havde ryddet de
sidste hindringer for vor modtagelse af
vejen.
Det var også dem, der til sidst fandt de
andre på absolut forbudt område ved
Løjtnant Schmidts Bro et godt stykke
oppe ad Neva-floden, kun et par sten
kast fra Vinterpaladset, og fik toldere
og grænsesoldater til at tage med op og
klare indrejseformaliteterne på kajen
dér. Den var ikke gået før glasnost!

Gæster hos marinen
Den afslappede og imødekommende
stil fra modtagelsen prægede hele den
uge, de danske sejlere var i Leningrad.
Den medførte også, at hele gruppen
blev gæster hos den sovjetiske marine!
Egentlig meget belejligt for en fredssejlads, som projektet jo også var, selv om
der ikke blev slået så hårdt på de poli
tiske trommer.
Oleg og hans venner havde skaffet os
plads i Kirov-værkernes store og fine
sejlklub i Strelna, syd forbyen, men det
var for lavvandet til de store skibe, så
det endte med, at hele flåden blev in
stalleret i den sovjetiske marines Sejl
klub nr. 55 på Vasilij-øen midt i byen.
Klubben var under ombygning, så faci
liteterne var mildt sagt ringe, men
gæstfriheden til gengæld stor.
Og sådan fortsatte hele denne dejlige
langtursaften i SSF's klubhus.

Sejlerskolen arrangerer:

mandag den 26. marts 1990 kl. 1900
medlemsmøde om
MODERNE RADIONAVIGATION
ved: Finn Hendill (AP-navigator, Decca mv.)

Mødet foregår i SSF, og alle er velkomne

fra bestyrelsen

Et medlem har søgt om nedsættelse af
kontingent, men da han ikke opfylder
betingelserne jvf. vore love, blev der
meddelt afslag.

Referat af bestyrelsesmøde d. 29.1.90
Dagsorden:
Punkt 1 Protokol
Punkt 2 Beretning
Punkt 3 Havn og plads
Punkt 4 Klubhus og fester
Punkt 5 Sejlerskolen
Punkt 6 Juniorafdelingen
Punkt 7 Kapsejlads
Punkt 8 Joller
Punkt 9 Motorbåde
Punkt 10 Sikkerhed
Punkt 11 Bladet
Punkt 12 Eventuelt
Punkt 1 Protokol:
Protokol fra bestyrelsesmøderne af
holdt den 8.1., 17.1. og 27.1.90 blev
oplæst og efterfølgende godkendt af be
styrelsen.
Punkt 2 Beretning:
Formanden oplæste indkomne breve og
takkekort.
Sundby Sejlforening har modtaget en
check, stor kr. 2.000, fra Amagerban
kens jubilæumsfond til brug i vort ung
domsarbejde.
Formanden orienterede om, at der nu er
lagt asfalt i vor rundkørsel, pris kr.
12.500. Efterfølgende vil der blive lagt
et slidlag på.
Der er bestilt nye standere hos et firma
i Lyngby.

Punkt 3 Havn og plads:
Havneudvalget fremlagde en liste over
uddelte havnepladser i 1990. Ekspek
tanceliste er blevet trykt i medlemsbla
det.
Havneudvalget mener, at der i lovens
§ 12 vedr. overtagelse af havneplads er
et fortolkningsproblem.
Bestyrelsen diskuterede fortolkningen
af §12. Et flertal fortolkede lovene såle
des, at f.eks. en hustru også kunne over
tage en afdød ægtefælles anciennitet
med henblik på tildeling af fremtidig
havneplads. Der blev stillet forslag om,
at bestyrelsen på generalforsamlingen
fremsætter forslag, så vore love bliver
præciseret på dette punkt.
Havneudvalget fremlagde tegninger og
forslag til bedre udnyttelse af vor havn
med hensyn til havnepladser.
De foreslår hjørnerne opgravet, endvi
dere omrokering af en del pæle.
Opgravning af havnen kræver en yderli
gere tilladelse til klapning, og bestyrel
sen blev derfor enige om, at man ville
vente med at søge til efteråret for ikke
at forsinke opgravning af indsejlingsrenden.
Havneudvalget mener, at man ved op
gravning af hjørnerne og rokering af pæ
le vil vinde 6 nye havnepladser, jvf.
fremlagte skitsetegning.
Bestyrelsen vurderede de indkomne
tilbud på opgravning af vor indsejlingsrende, og man blev enige om at tage
mod det billigste tilbud, der er kommet
fra Ole Palm Petersen, Dragør.
Bestyrelsen blev i øvrigt enige om at re
tablere de tværbjælker, der før var opsat
for enden af vor midterbro, for at forhin

dre påsejling af de der fortøjede både
ved indsejling.
Punkt 4 Klubhus og fester:
Fastelavnsfest holdes på sædvanlig vis
med tøndeslagning for både børn og
voksne.
Punkt 5 Sejlerskolen:
VHF radiocertifikat-kursus vil blive
etableret, idet der nu har tilmeldt sig 14
elever.
Punkt 6 Juniorafdelingen:
Forårsklargøringen af ynglingebådene
går planmæssigt. Juniorlederen er glad
for sine nye opti-trænere. De er fulde af
idéer til nye aktiviteter til sommer.
Punkt 7 Kapsejlads:
Intet
Punkt 8 Joller:
Intet
Punkt 9 Motorbåde:
Motorbådsrepræsentanten fremlagde
en ønskeseddel på forskelligt værktøj
til brug i motorskuret. Værktøjet skal
låses inde i et skab i skuret, og nøglen
skal opbevares hos pladsmanden. End
videre foreslår motorbåderepræsen
tanten, at man holder en fælles grill
fest for alle medlemmer.
Bestyrelsen kunne gå ind for idéerne.
Punkt 10 Sikkerhed:
Intet
Punkt 11 Bladet:
Intet
Punkt 12 Eventuelt:
Intet
Mødet slut kl. 23.10
sign.:
Preben Jacobsen
formand

Else Thuring
sekretær

HELLERS YVCHTVÆRFT KASTRUP
KASTRUP MARINE SERVICE*.

BÅDUDSTYR
Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup
Telefon 01 50 05 04

• Træ- og glasfiberreparationer
• Spec. OSMOSE-skader
• Install. og reparation af bådmotorer
• Forsikringsskader
• Glasfibermaterialer til selvbyggere
• Bedding til 15 tons

- gå hellere til HELLER og få et godt tilbud!
Amager Strandvej 407 - 2770 Kastrup - 01 503017

fra medlemmerne

til orientering

havn og plads

\ /
85 år
Tak for opmærksomheden ved min 85
års fødselsdag til alle venner og be
kendte i SSF.
Vognmand Dress

Sælges:
1 stk MISTRAL STEAMER,
3 - 4 mm våddragt,
str. 48, (175 cm)
Pris kr. 800,1 stk MISTRAL LONG JOHN
5 mm våddragt,
str. 50, (180 cm)
Pris kr. 500, Ring på tlf. 31 49 35 98/Janus

Hermed byder Sundby Sejl
forening følgende nye med
lemmer velkommen
A 156 Ole Wallin
Brofogedvej 2, NV.
A 188 Arne Bech
Holmbladsgade 62, S.
A 280 Lars Heerwagen
Amager Boulevard 125, S.
A 335 Kim Hjorth Schytt Petersen
Bremensgade 36, S.

Til medlemmerne:
Grundet havneudvalgsmedlem Orla
Withs sygdom er første suppleant Ja
nus Simonsen indtrådt i bestyrelsen
som afløser for Orla With.

BADLAN

Få en brochure
Ring på 02 996511
PRIVATfinans
- et selskab i Privatbankgruppen

Bestyrelse, redaktion og samtlige medlem
mer ønsker Orla With god bedring og på
snarligt gensyn.

Motorbådsrepræsentanten
meddeler:

Fra Festudvalget
En tak til vor bager Klaus, bageriet Na
poli i Holmbladsgade, for de dejlige bol
ler han forsynede os med til vore børn
ved fastelavnsfesten.
De vakte (som også til jul) stor begej
string hos ungerne.
Bente og Vagn
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GRILL-FEST
lørdag den 19. maj kl. 14.00.
Her er så dagen, hvor alle SSF-medlemmer på tværs af bådtyper og moler kan
mødes til en festlig eftermiddag med
grill, sang og musik.
Husk allerede nu at notere datoen i
din kalender!
Nærmere i næste blad.

Havnekontoret.
Benzin- og oliesalg.
Åben:
Mandag til torsdag inden kl. 16.00.
Fredage inden kl. 14.00.
Lørdage og søndage lukket.

Vedr. op- og nedtagning af
både
Tilsyneladende har der hersket en del
tvivl edrørende optagning/søsætning af
både ved pladsmanden og foreningens
grej - samt priserne for dette.
Følgende er gældende for alle:
Kun pladsmanden eller hans sted
fortræder må betjene foreningens spil
og traktor.
For brug af pladsmand eller stedfortræ
der, spil og traktor på hverdage i tids
rummet kl. 0800 -1600 betales følgende
priser:
Både i størrelsen
op til 20 kvm
betales kr. 75,fra 20 - 30 kvm
betales kr. 100, fra 30 kvm og større betales kr. 150,»At stå på vogn«, for vask af bund eller
reparation betales kr. 100, Pladsmanden er villig til på enkelte
weekender at samle et antal både for
søsætning/optagning. Bådejeren beta
ler da ovenfor nævnte priser samt mer
udgiften til søn- og helligdagsbetaling,
som for lørdage udgør et tillæg på 50%
af pladsmandens normale timeløn og
for søn- og helligdage udgør et tillæg på
100% af pladsmandens normale ti
meløn.
Alle nævnte beløb afregnes via plads
manden/stedfortræderen til forenin
gen.
Nævnte priser er gældende, når bådeje
ren selv hjælper til eller stiller 1-2 hjæl
pere til rådighed - alt efter aftale med
pladsmanden.
Det er atter gratis at benytte højtryksspuleren.
Havneudvalget/Jørgen Rasmussen

ynglinge

optimister

Ynglingeudvalg:

Optimistudvalg:

Leif Henriksen
Klaus Zastrow (hjælper)

31 58 28 10
32 97 34 27

Leif Henriksen
Birgitte Akkermann
Bent Bøje

sejlerskolen

Nyt fra sejlerskolen
31 58 28 10
31 59 79 95
31 55 27 24

Opti afdelingen

Juniorer
Ynglinge
Hjælper: Claus Zastrow
På ynglingemøde den 4.3., hvor ca. en
trediedel af Jer mødte op, blev sejlerdage fordelt.
I, der ikke kunne komme, har nu kun
den mulighed for at komme ud at sejle:
Ring til mig og få en sejlerdag.
Desværre er det ikke muligt for alle at
få deres ønsker opfyldt.
Første sejlerdag den 30.4.
Angående tidspunkt: Snak med din fø
rer.
Mød op - vær aktiv og få mere ud af
din sport.
Leif

Nu går vinteren på hæld, og sejlsæso
nen står for døren. Vinterundervisnin
gen er snart slut, det har været en sjov
tid med mange nybegyndere, hvilket er
lovende for fremtiden i Opti-afdelingen.
Husk den 7.4. kl.10.00 - fordeling af jol
ler, medbring gerne dine forældre, idet
de muligvis vil være behjælpelige med
at få Jer på vandet eller med andre
praktiske gøremål.
Vel mødt!
B irgitte/B ent/Leif
Mød op - vær aktiv - få mere ud af din
sport!

BLINKET midt på Amager
Kom ind
og se
det
SruNKETå^
store
^
udvalg i:
ABU - DAIWA - KUNNAN
JENSEN - RYOBI - SILSTAR
OCEAN WADERS
Amagerbrogade 263 A
2300 København S

TELEFON 31 50 43 54

Sejlerskolen indkalder til:
Orienteringsmøde for

Nu er foråret over os, og sommertiden
indføres i den nærmeste fremtid, derfor
er det på tide at komme i gang med
klargøring af skolebådene, hvorfor alle
sejlerskolens elever indkaldes til møde
lørdag den 7. april kl. 10.30.
På mødet vil der blive orienteret om ar
bejdet og den kommende sæson; ligele
des vil eleverne blive fordelt på de en
kelte hold, og bådene vil blive forevist.
Skullé enkelte være forhindret i at mø
de frem, bedes dette meddelt skolechefen.
Klargøringsarbejdet vil for den enkelte
foregå på den ugedag, hun eller han skal
sejle på. Arbejdet vil blive ledet af en af
de instruktører, som sejler den pågæl
dende dag. Herudover anbefales det at
deltage i arbejdet på lørdage, søndage
og helligdage. Dette arbejde kan erstat
te arbejde på hverdage og vil blive ledet
af undertegnede. Der er arbejdspligt for
alle.
Vintersæsonen er forløbet tilfredsstil
lende og er endnu ikke helt forbi. Såle
des afholdes eksamen i navigation
mandag den 9. april kl. 19.00. Ligeledes
vil VHF kurset blive afsluttet i april må
ned, og endelig afholdes medlemsmøde
om moderne radionavigation mandag
den 26. april.
Med venlig hilsen
Kent Nielsen
skolechef

kapsejlads

ALLE
SEJLERSKOLEELEVER
lørdag den 7. april
kl. 1030
i Pejsestuen
Kapsejladsudvalg:
DER ER MØDEPLIGT

Jørgen Haar
Jens Peter Skov
Henning Lauritsen

42 90 20 34
31 50 98 39
31 51 05 37
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'/total

konto
-ganske enkelt
bedst

Med Totalkonto får
økonomien vind i sejlene
På Totalkonto samles både
opsparing og lån. Det betyder færre renteudgifter for
dig og et godt overblik over
økonomien.

©

Tag dine seneste kontoudtog med i Jyske Bank og vi
regner ud, hvor meget du
kan tjene ved at skifte,

JYSKE
BANK

Amagerbrogade 67
Tlf. 01 58 60 22

Sundbyvester Plads 1
Tlf. 01 97 00 22

<§l

Arne Olsen Offset a/s
Grafisk Totalløsning
Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84

Husk den ekstraordinære generalforsamling den 22. april kl. 9.00
MAJ 1990
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Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej, 15 2300 Kebenhavn S.

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejlunion
Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset
Restaurationen
Havnekontoret

31 59 35 00
31 50 32 96
31 50 14 24

Postgirokonto: 7 05 65 16
Ansvarshavende redaktør:

Hans Guldager,
(dag) 31 50 73 23
Uldumvej 35, 2770 Kastrup (aften) 31 53 59 64
Medarbejder ved bladet:
Holger Møller,
Postparken 30, 2770 Kastrup
Bladets ekspedition:
Annie Lindquist,
Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S

Der er mange, fine glæder
i din sport. Og mange gode
klubkammerater, som du
har det hyggeligt med.
Men der er også sport i
at have en god økonomi.
Og i Amagerbanken kan du
tale med flinke mennesker,
der kan fortælle dig om
pengene og din fremtid.
For det er let at få en god
økonomi, når man har en
god bank.
Prøv at komme ind til os
i Amagerbanken.
Der er mere sport i os,
end du tror...

31 50 41 01

.

31 50 01 76

Tryk:
SM Offset Tryk,
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup

31 51 71 79

Fotosats:
Eurosats,
Århusgade 88, 2100 Kbh. 0.

31 30 03 23

..

TT

l£

Amager
banken

Amagerbanken

Foreningens bestyrelse:

Formand:
Preben Jacobsen

Der er også sport
i en god økonomi

31 50 19 70

Næstformand:
Else Thuring

31 53 59 64

Sekretær:
Else Thuring

31 53 59 64

Kasserer:
Erna Christensen

31 59 39 70

Havneudvalg:
Jørgen Rasmussen

Janus Simonsen

31 59 41 67
31 49 35 90

42 90 20 34

Skolechef:
Kent Nielsen

Kataloger • Faktura • Kuverter • Etiketter • Brochurer • Brevpapir • Prislister • Bøger

Alt i bogbinderiarbejde
Fotografering til brochure brug

31 51 75 30
31 54 58 44

Kapsejladschef:
Jørgen Haar

SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE
Lyntryk og fotokopier fra dag til dag

Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning

Tilsynsførende
med klubhuset
- og festudvalg:
Bente Bang Christensen
Vagn Preisler

Billige kvalitetstryksager

Vi hjælper gerne med opsætningen. Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering.
Vi giver gerne et tilbud på Deres tryksag.

SMOffsettriik
v/ Tina og Søren Møller

31 56 05 41

SALTVÆRKSVEJ 134 • 2770 KASTRUP

31 51 71 79

Juniorleder:
Leif Henriksen

31 50 28 10

Jolle
repræsentant:
Per Wallin

31 20 00 71

• Bådtransport •

31 53 61 95

Søsætning — Optagning

31 50 43 11
32 52 23 10

Sejl- og motorbåde indtil 6 tons

31 59 88 18

PREBEN JACOBSEN

Motorbådsrepræsentant:
Michael Ronild

Målere:
Fung. Karl Thorup
Fung. Frank Olesen

Radiokontakt:
Reinhardt Hansen

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30
i kontortiden træffes
formand, kasserer og havneudvalg

2

Telefon 31 5019 78

Nyt fra Sejlerskolen
Når dette læses, vil vi netop have
overstået en ekstraordinær generalfor
samling eller stå umiddelbart foran en.
På denne generalforsamling skal der
vælges en næsten total ny bestyrelse.
Derfor er det nedennævnte skrevet,
uden at undertegnede ved, hvem der er
skolechef, når bladet udkommer. Det
skal dog her fremhæves, at den, der
måtte blive valgt til skolechef, vil blive
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mødt med samarbejdsvilje fra samtlige
lærere ved Sejlerskolen.
Samtidig vil arbejdet med klargøringen
af skolebådene være så langt fremme,
at selve undervisningen bør kunne star
te helt planmæssigt. Det forventes, at
vi kan starte sejladserne i uge 20.
I læsende stund vil samtlige vinterens
kurser være afsluttede, og jeg vil her be
nytte lejligheden til at takke alle delta
gere såvel som alle lærere for en god og
udbytterig sæson.
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Til slut vil jeg bede alle med interesse
for Sejlerskolen om at slutte op om at
bevare den i den positive SSF-ånd, som
har været til stede i Sejlerskolen i mere
end et halvt århundrede. En sådan op
slutning er særlig vigtig i den kommen
de tid, som kan gå hen og blive en pro
blemfyldt periode for SSF, selv om jeg
naturligvis ikke håber det.
Med venlig hilsen
Kent Nielsen, skolechef.
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STANDER
HEJSNING
Lørdag den 5. maj, kl. 16.00.
Q_ —
Til de fremmødte serveres 1 øl eller vand i klubhuset, ganske gratis. - SSF's Hornor
kester spiller. - SSF's Hopla Piger optræder. - Dans til orkester resten af aftenen.

Bordbestilling hos Kirstine i klubhusets restaurant.

KOM TIL EN FESTLIG DAG og AFTEN VED FLAGMAST OG I KLUBHUSET
Bestyrelsen.
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Alle gode gange 19
Kvindelig Sejlklub afholder for 19. gang
i træk:

Ladies Cup
søndag den 13. maj 1990
Kapsejladsen, som er åben for alle - na
turligvis også formandlige sejlere - har
en distance på 35 sømil.
Starten går kl. 9.00 ud for Tuborg
Havn, hvor dommerskibet markerer så
vel start som mållinie.
Banesystemet er blevet udvidet med
flere rundingsmærker i forhold til
tidligere.

i
Angivelse af navigationsretning vil
fremgå af vort program.
Ladies Cup - en smuk messing skibs
klokke - er en vandrepokal, som den
sejler, der har vundet i alt 3 gange, får til
ejendom.
Der udsættes en præmie for hver femte
tilmeldte båd, og præmieuddelingen
finder sted samme aften - altså søndag
den 13. maj i Kvindelig Sejlklubs klub
hus, Skudehavnsvej 40, 2100 Køben
havn 0.
Startpengene er kun 60, - kr.,
og klubberne får tilsendt tilmeldings
blanketter omkring den 7. april.
Sidste frist for tilmelding er torsdag
den 3. maj 1990.

i
Desværre er det ikke muligt at modtage
eftertilmeldinger.
Kopi af målebrev tilsendes sammen
med tilmeldingsblanketten.
Selve programmet samt statutterne for
Ladies Cup bliver tilsendt. Derfor er det
vigtigt, at man skriver tydelig afsender
adresse. Skulle posten svigte, kan pro
grammet afhentes på selve løbsdagen
fra kl. 7.00 i bureauet hos Kvindelig
Sejlklub.
Og i øvrigt - go' fornøjelse og go'
vind!
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Formandens beretning til generalforsamlingen
søndag den 25. marts 1990
Der er med tungt hjerte, at jeg må med
dele generalforsamlingen, at vi har mi
stet to af vore gode medlemmer.
Frits Otto, som vi husker som en venlig
mand, som stille og roligt hyggede sig
med sit skiv og alle sine mange venner
her i havnen.
Poul Rytter Nielsen måtte give op for
en svær sygdom. Han var altid den
hjælpsomme sundbyer, der forstod at
gyde olie på vandene med sin meget
menneskekærlige og konstruktive ind
stilling.
Vi vil savne dem begge.
Æret være deres minde!
Et andet menneskeligt problem er, at
Orla With blev syg, og jeg vil her fra ta
lerstolen sende en hilsen og ønske om
snarlig bedring til Orla, som altid har
været en af SSF's gode støtter, og utalli
ge er de ting, som Orla i tidens løb har
taget sig af.
Derfor er suppleant Janus Simonsen
indkaldt for at hjælpe til i havneudval
get.
Vivi-Leif er også på hospitalet.
Jeg vil herefter gå over til at fortælle om
det forgangne halvår.
Her vil jeg starte med juniorerne med
Leif som leder. De har i vinterens løb
klargjort og udbedret skader på deres
både til en meget lille pris. Med hjælp
fra Poul Zastrow har de repareret yng
linge, og i dag er de fleste søsat og klar
til brug. Flot klaret og tak for det. Det er
en af de største glæder for mig at se,
hvordan vore unge tager fat. De sparer,
hvor de kan, uden at det går ud over ma
teriellet, og de finder nye veje til forbed
ringer og besparelser.
Fra Amagerbankens jubilæumsfond er
der kommet en check på 2.000 kr. til vo
re unge. Det hjælper jo altsammen på,
at også de kan få nogle ønsker opfyldt.
Der har været stor aktivitet i vinter hos
de unge, så de er rustet til at tage kam
pen op på banen.
Klubhuset fik en ordentlig omgang i ja
nuar, hvor Lotte og Jul Rasmus Bech,
Hoplapigerne og få bestyrelsesmed
lemmer gjorde hovedrent. Bente styre
de arbejdet, og flot blev resultatet. Det
er en fornøjelse at se et samarbejdsre
sultat. Malerfirma Hans Guldager ma
lede i køkkenet, og disken blev malet lil
la - herom var der megen diskussion,
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men da smag og behag er forskellig, kan
vi jo stadig diskutere, om den er grim el
ler pæn. Den er i hvert fald ren og hel.
Festerne er forløbet efter planen. Bente
styrter som sædvanlig rundt efter spon
sorer, og det håber jeg, hun vil blive ved
med at gøre.
Sejlerskolen har klaret alle sine gø
remål til fuld tilfredshed.
Der er allerede nu tilrettelagt somme
rens sejlerskole, og vinterens aktivite
ter er tilendebragt. Tak til Kent for et
godt stykke arbejde på Sejlerskolen.
Fra J ørgen Haar har jeg fået tilbagemel
ding om, at sommerens sejladser er på
plads og at onsdagssejladserne bliver
til sejladser i samarbejde med Kastrup
Sejlklub.
Ib Petersen har som SSF's repræsen
tant deltaget i DMU Danske Fritidssejleres generalforsamling, og hvis no
gen ønsker at vide mere, kan de trygt
henvende sig til Ib om Motorbådsunionens arbejde.
Vi har fået efterset og ordnet vore ild
slukkere her i havnen, og i den forbin
delse vil jeg gerne gøre opmærksom på,
at der er nye regler vedrørende gas
anlægget i vore både. Der er sikkert
nogle, som skal have rettet deres gas
anlæg.
Bladet styres af Hans Guldager, som
holder sit budget og kommer med me
get stof. Tak til Hans og hans stab.
Jollerne er jeg mindre glad for. Efter at
have talt med et par jollesejlere har jeg
fået opfattelsen af, at de ikke aner no
get om, hvad der foregår i deres afde
ling. Der har ikke endnu været noget
jollemøde, og med de oplysninger, jeg
får fra jollerepræsentanten, kanjeg ikke
rigtig se, hvad det er, han vil. De tegnin
ger, han har forelagt bestyrelsen uden
at få dem til afstemning, er efter min
mening skudt over målet med en udgift,
der efter mit skøn beløber sig til over
50.000 kroner. Og da jollesejlerne
fortæller, at det drejer sig om ca. 10 akti
ve sejlere, mener jeg, at en billigere løs
ning må være på sin plads.
I øvrigt bruger optimisterne også jolleslæbestedet, og disse må naturligvis
også tages med på råd. Men det skal
være snart, da vi også der forventer stor
aktivitet i den kommende sæson.
På S ejlerdagen, hvor jeg desværre var
forhindret i at deltage grundet for

længst planlagt ferie, har jeg fået tilba
gemelding om, at DS efter manges øn
ske har oprettet en afdeling for tursejle
re, som Jens Green leder her i kredsen,
og det venter man sig meget af.
Det vil sige, at hele den store skare af
medlemmer skulle kunne nyde godt af
Dansk Sejlunion i fremtiden.
Man har også oprettet en kvindeafde
ling.
Bjørka, som sidder i dette nye udvalg,
gør et godt stykke arbejde på den front;
nu mangler vi bare flere piger i SSF's
bestyrelse.
Tak til Bjørka!
Der er en ændring på vej i tilskudsord
ningen, så der må vi bare vente på den
endelige afgørelse fra Regeringen.
Der har været nogle problemer med be
taling til DS, der omhandlede, hvor
mange medlemmer, vi skulle betale for,
men det klarer EDB-maskinen for os.
Vi skal jo ikke betale for flere medlem
mer, end vi er.
Vagtordningen har fungeret i de fleste
tilfælde.
Dog manglede vi vagter 10 dage i januar,
og det medførte tyveri og hærværk på
kontoret og hos Kirstine.
Orla og jeg blev enige i efteråret i, at der
kun var plads til at bruge tre vagter pr.
gang, og Orla førte statistik over, hvor
mange der var i alt og hvor mange, der
var tilbage.
Der savner jeg selvsagt en tilbagemel
ding.
Men kontoret har oplyst, at 67 vagter
har været ledige pr. 4. februar.
Et kan vi blive enige om:
Vagtordningen er god, folk skal bare
være der.
Den sag vil vi arbejde videre med, så vi
kan få bedre styr på de manglende vag
ter til efteråret.
EDB er gudskelov et glædeligt kapitel.
Pengene er strømmet ind på giro.
Og Erna glæder sig over, hvor meget let
tere det er blevet at køre SSF fra hen
des stol.
Da pengene er kommet meget hurtige
re ind, er det blevet muligt at få kasse
kreditten næsten i bund.
Og vi har betalt Københavns Dykkeren
treprise før tid, så vi i dag står nogen
lunde gældfri og ikke skal betale alle de
dyre renter.
Vi vil beholde kassekreditten, så vi

har mulighed for at trække på den må
ske i juli, august og november. Men det
te er kun muligt, hvis vi ikke sætter unø
dige arbejder i gang og tænker os om,
hver gang der skal bruges ekstra penge
ud over den daglige drift.
Jeg har til samtlige bestyrelsesmøder
sagt, at jeg ikke vil anbefale forhøjelser i
år, da vi gerne skulle prøve at køre et år
med de midler, vi har og får ind, og så ef
ter dette prøveår blive enige om der er
nok, eller om der skal mindre forhøjel
ser til. Efter dette års regnskab, hvor vi
har overskud på ca. 66.000 kr. mod forri
ge års underskud på ca. 150.000 kr. kan
jeg ikke se andet, end at det er muligt at
klare os med det nuværende budget, vel
at mærke, hvis det bliver overholdt bare
nogenlunde. Bestyrelsen var næsten
enige om dette, og alligevel skal vi an
detsteds finde ca. 40% forhøjelse på vo
re kontingenter og pladslejer.
I øvrigt behandles regnskabet som et
punkt på dagsordenen.
Efter en, efter min mening, snorlige ge
neralforsamling i efteråret må jeg nok
sige, at jeg i bestyrelsen fik min sag for.
Og efterhånden som dette halvår gik,
fandt jeg ud af, at det var ikke samarbej
det, der var fremherskende, men må
nedlig censur af, hvad jeg foretog mig.
Første eksempel var, da vi skulle stem
me om den nye shopmand. Der var
stemmelighed, og ind ad døren træder
et medlem af bestyrelsen, som får en
kort briefing - og vupti: Sagen ned
stemt!
Vi fik ingen ny shop, hvilket har
medført, at vi i dag står uden hjælp til
pasning af vor benzintank, da Orla, som
hidtil har passet den gratis i mange ti
mer, ikke vil være i stand til at passe
den i år. At jeg igen prøvede at få shop
pen op at stå, var sådant set ligegyldig,
for Jørgen Hermansen trak sig ud af
denne heksekedel.
En anden sag var rundkørslen. Efter at
være blevet enige om at udføre asfaltar
bejdet i regning og ikke på tilbudsarbejde, blev der fra et bestyrelsesmedlems
side udtalt, at så fik jeg også lidt til lom
men, stoppede jeg midlertidig med ar
bejdet og ventede, til jeg havde fået
grønt lys fra bestyrelsen og en oplys
ning om, at sådan havde dette bestyrel
sesmedlem aldrig sagt. Rundkørslen
blev lavet af tre mand? Jul Andersen,
pladsmanden og jeg i januar, og nu ven
ter vi bare på tørt vejr, så vi kan lægge
sidste slidlag på.
Det er også senere fortalt mig, at da det
er mig, der ødelægger asfalten, er det
også mig, der skal lave arbejdet, derfor

Generalforsamlingens tre hovedpersoner:
Dirigenten Gustav, formanden og Jørgen Rasmussen.
ingen indblanding fra havneudvalgets
side.
Det vil føre for vidt at fortælle om alle
de gange, jeg er nedstemt i bestyrelsen,
så derfor vil jeg gå videre i min beretnint med at fortælle om min opfattelse
af, hvad der er foregået.
Opgravning af renden var en af de opga
ver, som skulle løses. De fornødne tilla
delser kom i hus, og vi fandt ud af, at Ole
Palm Petersen var billigst til arbejdet.
Så langt, så godt!
Vi var enige om at rokere ca. 15 pæle og
fik også tilbud på dette, ca. 1000 kr. pr.
pæl, men nu opstår problemet:
Jørgen Rasmussen, Havneudvalget,
der vil have gravet ud i hjørnerne, så der
i alt kan blive 6 pladser mere, henven
der sig til Miljøkontrollen og får oplyst,
at for at få gravetilladelse skal vi sende
prøver ind for at få endnu en klaptilla
delse. Dette bliver stoppet af et ek
straordinært bestyrelsesmøde, hvor

det bliver besluttet at vente til efterå
ret, da vi i øjeblikket ikke har de ekstra
penge til dette arbejde. Alligevel bliver
vi først i marts kontaktet af Miljøkon
trollen om, hvor vore prøver bliver af!
Dette var ikke stoppet af havneudval
get.
Jeg bliver i bladet under referatet be
brejdet, at jeg ikke har et havneudvalgs
medlem med til møder med graveme
steren. Vedkommende var blevet advi
seret, men kunne ikke komme. Det an
det havneudvalgsmedlem var mødt op.
Efter dette tager Jørgen Rasmussen
over, indkalder til møde med graveme
steren, giver ham en arbejdsbeskrivelse
og siger, at sådan bliver det. Der føler
jeg mig sat helt ud af spillet og går hjem
og læser beskrivelsen af grave- og pælearbejdet. Der skal nu op- og nedsæt
tes ca. 40-50 pæle. Dette er i sig selv
en forhøjelse af prisen, og i hjørnerne
skal der optages pæle, så vi i sommer
(Fortsættes næste side)
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stede, kunne styre bestyrelsesarbejdet
via fjernbetjening og en masse papir.
Ekstraordinært bestyrelsesmøde lør
dag den 10.3. var efter min mening på et
forkert grundlag. Vi skulle ikke diskute
re forslag til rokeringer, men blot god
kende Jørgen Rasmussens planer.
Jeg foreholdt bestyrelsen flere gange,
at de gik imod generalforsamlingsbe
slutninger vedr. bundfortøjninger, fjer
ne medlemmers pæle og 2,0 m til 2,70 m
pladser.
Et godt stykke ind i dette møde stod
det mig klart, at jeg ingen vegne kom
med min forslag og blot skulle stille til
skideballe for at have skrevet brev i bla
det om JR og give ok for hans planer.
Dette udmundede i følgende erklæring:
Jeg må derfor henstille til jer at afgøre,
om disse seks skal fortsætte i bestyrel
sen og fremover tilsidesætte general
forsamlingsbeslutninger!
Hvis ja, stem da min beretning ned, og
jeg forlader omgående formandspo
sten.
Hvis I derimod stemmer for min beret
ning, må de seks gå, og vi må vælge seks
andre, og jeg vil gerne fortsætte mit ar
bejde for SSF.
Det er med stor beklagelse, at jeg har
måttet være meget negativ i denne be
retning, men det ser ikke sort ud med
SSF's økonomi, det ser med mine øjne
ikke sort ud med arbejdet i SSF, men
samarbejdet med enkelte bestyrelses
medlemmer gør, at vi ikke kan få arbejdsfred, så jeg må derfor overlade til

generalforsamlingen, om dette samar
bejde skal ophøre, og om jeg skal
fortsætte arbejdet som formand med
en mig mere venlig stemt bestyrelse.
Preben Jacobsen

Referat fra
generalforsamlingen
er ved redaktionens slutning endnu
ikke blevet godkendt af dirigenten
og bringes derfor i næste nummer.
På grundlag af formandens beret
ning trak hele bestyrelsen minus for
mand og juniorleder sig tilbage.
Et flertal i bestyrelsen vedtog der
efter at indkalde til en ekstraordi
nær generalforsamling, der finder
sted søndag den 22. april 1990 kl.
9.00.
Redaktionen

Vi er ikke Danmarks største bådudstyrsbutik, men med over 20 års
virke, hvoraf de første 10 år i SSR er vi måske den mest erfarne.
Så kan du klare dig med omkring 10.000 artikler/dimser her og nu
- så kan vi også hurtigt - få den sidste hjem.
NB: Vi er forøvrigt heller ikke Danmarks dyreste...
Med venlig hilsen
Lise & Klaus Schlichter

LYNETTENS BÅD SERVICE
i Sejlforeningen Lynetten
Tlf.: 31 57 61 06

Åbningstider for 1990:
Hverdage

Lørdage

Søn- og
helliqdaqe

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December

X
X
10-18
10-18
10-18
10-18
10-18
10-18
13-18

11-15
11-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
10-15
10-15
11-15

X
X
X
9-15
9-15
9-15
X
X
X
X
X
X

1
1
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1990

Hver
fredag

kommer til at mangle seks pladser, som
er uddelt til medlemmer. På min fo
respørgsel om hjørneplanerne svarer
JR, at det har jeg selv forkludret, så det
bliver, som han vil have det, da det er
godkendt af bestyrelsen. Her ligner jeg
et stort spørgsmålstegn, for så måtte
jeg jo have sovet i timerne. Det viser sig
heldigvis ikke at være tilfældet, og jeg
kigger nærmere i hans arbejdsbeskri
velse. Ingen pladser over 2,70 meter.
Igen spørger jeg JR, om ikke der på efterårsgeneralforsamlingen var vedta
get pladser mellem 2,5 og 3 meter. Her
til svarer han, at hvis det var, som jeg
sagde i min beretning, var der ikke ved
taget noget, og i øvrigt havde han fod på,
hvilke pladser, der skulle uddeles de
næste 10 år, så det skulle jeg bare blan
de mig uden om, men det er jo svært for
mig, da jeg kan remse de første 14-15
både op, som i de kommende år skal
bruge store pladser. Endvidere mener
jeg, at det er meget svært at spå, om no
gen her i foreningen påtænker at bytte
en mindre båd ud med en større, og hvis
en LM 27 og en Ballad ikke kan få plads
i havnen, og vi allesammen skal til at
sejle i folkebådsstørrelse, så må vi have
lavet lovene om.
Vi skal ikke lave frivilligt arbejde, når
det gælder større arbejder som opgrav
ning og desl. Alt skal udføres professio
nelt.
Jeg fandt så ikke nogen anden udvej
end at skrive i bladet, at jeg fratog ham
beføjélser m.h.t. igangsættelser og til
syn med arbejderne.
Vi har en stram økonomi, og da jeg iflg.
lovene er underskriver af regninger, kan
jeg ikke med min bedste vilje forsvare
så store overskridelser, som Jørgen
Rasmussen vil påføre os.
Det er jo sådan her i foreningen, at vi
har en spærretid på tre uger inden gene
ralforsamlingen, og da vi havde det be
styrelsesmøde, hvor vi skulle behandle
generalforsamlingsforslag 5.3.90, kom
Kent Nielsen med en stak papirer, om
handlende alt dét, Jørgen Rasmussen
skulle have forelagt, da han var forhin
dret i at være til stede. Dette medførte,
at Vagn sagde, at alt det kunne vi ikke
nå, så vi måtte tage et ekstra bestyrel
sesmøde følgende lørdag. Selv om jeg
sagde, at så længe kunne vi ikke vente
med at behandle Jørgen Rasmussens
mange forslag, da der var ting i disse,
som måske skulle ud til medlemmerne
inden at bladet næste dag gik i trykken.
Men nej, det var ikke nødvendigt. I sig
selv var det ret fantastisk, at Jørgen
Rasmussen, selv om han ikke var til
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Referat af bestyrelsesmøde d. 5.3.90
Oplæst ved generalforsamlingen.
Dagsorden:
Punkt 1 Protokol
Punkt 2 Beretning,
herunder generalforsamling
Punkt 3 Havn og plads
Punkt 4 Klubhus og fester
Punkt 5 Sejlerskolen
Punkt 6 Juniorafdelingen
Punkt 7 Kapsejlads
Punkt 8 Joller
Punkt 9 Motorbåde
Punkt 10 Sikkerhed
Punkt 11 Bladet
Punkt 12 Eventuelt
Jørgen Rasmussen var fraværende
p.g.a ferie.
Punkt 1 Protokol:
Protokol fra sidst afholdte bestyrel
sesmøde blev oplæst og efterfølgende
godkendt af bestyrelsen.
Punkt 2 Beretning:
Formanden oplæste indkomne breve og
takkekort. Et medlem søgte om frita
gelse af vagtordningen samt om
nedsættelse af pladsleje og kontingent.
Da medlemmet opfylder betingelserne
jvf. vore love, gav bestyrelsen tilsagn.
Hans Guldager orienterede bestyrel
sen om, at alle forslag, der var fremlagt
på S ejlerdagen, blev vedtaget. Endvi
dere blev der i forbindelse med Sejlerdagen afholdt forskellige seminarer,
bl.a. et, hvor man orienterede om følger
af den nye Folkeoplysningslov, der træ
der i kraft den 1.1.91. Ingen ved endnu,
hvordan Københavns Kommune vil tol
ke loven, men bestyrelsen er enige om,
at vi skal være hurtigt ude med ansøg
ning om tilskud for at komme med i pul
jen.
Formanden foreslog, at vi inviterer
overborgmesteren med til vor stander
hejsning.
Else Thuring deltog for kredsen i semi
nar omkring tursejlads. Indlæg om det
te vil komme i medlemsbladet.
Leif Henriksen deltog i seminar om
kring ungdomssejlere. Her diskuterede
man bl.a., hvorfor brætsejlerne melder
sig ud af de forskellige sejlklubber. Man
kom frem til, at årsagen må være, at
klubberne er for »tunge« samtidig med,
at det er for dyrt, idet klubberne ikke er
bygget op omkring brætsejlere.
Generalforsamlingen:
Formanden forespurgte de bestyrelses

medlemmer, der er på valg, om de øns
ker genvalg. Alle var villige til at lade sig
genopstille.Der var rettidig ingivet
forslag til generalforsamlingen fra
A234 vedrørende genoptagelse af Kent
Robin Schous sag.
Fra A244 og A 515 vedrørende betaling
af undervisning på Sejlerskolen og fra
A61 vedrørende forhøjelse af have- og
skurleje samt ekstra pladsleje.
Endvidere fra A535 vedrørende regler
omkring aflåsning af hovedport samt
tildelingsregler for skure.
Bestyrelsen diskuterede de indkomne
forslag, og holdningen i bestyrelsen var,
at flertallet ikke kunne gå ind for forhø
jelsen af have- og skurleje samt ekstra
pladsleje. Et flertal af bestyrelsen kun
ne heller ikke gå ind for betaling af un
dervisning på Sejlerskolen.
Punkt 3 Havn og plads:
Pladsmanden har gennemgået alle de
elektriske installationer på pladsen og
har fundet en del mangler og defekte in
stallationer. Havneudvalget har bedt
pladsmanden kontakte elektriker.
Pladsmanden er endvidere blevet bedt
om at lave nye kasser til containerplad
sen.
Havneudvalget har udarbejdet en pris
liste og nogle retningslinier omkring
brug af foreningens grej ved ophaling og
udsætning af fartøjer. Priser og ret
ningslinier vil blive trykt i næste med
lemsblad.
Havneudvalget foreslår nødvendig re
paration af molen neden for klubhuset.
Det drejer sig om ca. 50 meter.
Et havneudvalgsmedlem fremlagde to
forslag til brug for dette arbejde.
Bestyrelsen er enig i, at molen skal re
noveres. Flere bestyrelsesmedlemmer
kom med andre forslag til udbedring af
molen. Jollerepræsentanten var af den
mening, at man bør lade en bygningsin
geniør se på molen. Bestyrelsen tog ik
ke stilling til sagen ved dette møde.
Et medlem har bedt om lov til at flytte
en af sine fortøjningspæle mod selv at
betale omkostningerne. En enig besty
relse - bortset fra formanden og junior
lederen - var imod. Medlemmet vil bli
ve bedt om at lade sig skrive op til en
større plads.
Bestyrelsen tog igen spørgsmålet op
vedrørende rokering af pæle. I den for
bindelse har havneudvalget udarbejdet
en liste over størrelsen på de både, de
medlemmer, der står på ekspektanceli
ste, har.
Ved den af et havneudvalgsmedlem fo
reslåede rokering af pæle, vil der frem

komme adskillige pladser på 2,70 me
ter, hvilket flere i bestyrelsen mener er
for små. Da det ene udvalgsmedlem ik
ke var til stede, blev man enige om at ta
ge diskussionen op igen på et ekstraor
dinært bestyrelsesmøde med kun dette
punkt på dagsordenen.
Havneudvalget stillede sig uforstående
overfor, at formanden havde givet
pladsmanden besked på at afbrænde
malerester i stedet for at få det kørt til
Kommunekemi, som aftalt med besty
relsen. Formanden fortalte, at det kun
var malerbøtter og grenrester, der var
afbrændt. Affaldet var blevet sorteret,
og malerester var blevet kørt afsted.
Formanden mente i øvrigt, at vi frem
over skal pålægge medlemmerne selv
at sørge for at komme af med deres ma
lerbøtter og malerester. Bestyrelsen
var enig: Man vil pålægge medlemmer
ne at fjerne alle malerester, der ikke er
på vandbasis.
Punkt 4 Klubhus og fester:
Et medlem beder skriftligt bestyrelsen
om lov til at benytte den store sal den
16.9.90 til konfirmationsfest, Pejsesa
len er for lille. Da dato for afholdelse af
festen falder i sejlsæsonen, er bestyrel
sen enige om at meddele afslag.
Fastelavnsfesten blev afviklet meget
fint med fuldt hus.
Punkt 5 Sejlerskolen:
Den 6.3.90 afholdes der eksamen i
tovværk. Den 9.4. i navigation.
Den 8.3. begynder VHF-kursus.
Den 26.2. blev der afholdt instruktørmøde. Alle instruktørerne har
lovet at undervise igen i år. Der er d.d.
tilmeldt 22 elever til Sejlerskolen. Skolechefen mener, det vil blive nødven
digt med to ekstra instruktører.
Punkt 6 Juniorafdelingen:
Den 4.3. var der indkaldt til ynglingemøde. Kun en trediedel mødte op. På
mødet blev ferie- og weekend-ture plan
lagt. Første sejldag bliver den 30.4.
Opti-sejlerne er ved at være færdige
med vinterundervisningen. Juniorlede
ren orienterede om Opti-avis, som
Dansk Sejlunion har udgivet. Avisen
skal bruges som led i en hvervekampag
ne. Juniorlederen har lagt aviserne ud
på skolerne sammen med en skrivelse,
der omtaler SSF's ungdomsaktiviteter.
Optisejlerne begynder ligeledes træ
ningsdage den 30.4.
Punkt 7 Kapsejlads:
Den 14.3. afholdes møde med Kastrup
(Fortsættes næste side)
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Sejlklub. Man skal tilrettelægge de fæl
les træningsaftener, der i år bliver på
tirsdage.
Punkt 8 Joller:
Jollerepræsentanten oplyste, at spillet
på jollepladsen er livsfarligt p.g.a. dårli
ge, ulovlige kontakter. Et nyt spil vil ko
ste omkring 20.000 kr., hvis det skal væ
re el-drevet.
Jollerepræsentanten fremlagde endvi
dere tegninger til brug for renovering af
nuværende jolleslæbested. Jollerepræ
sentanten blev bedt om at indhente pri
ser. Bestyrelsen vil efterfølgende tage
stilling.
Punkt 9 Motorbåde:
Den 19.5. vil der blive holdt grill-fest for
alle medlemmer.
De medlemmer, der opbevarer gamle
motorer i motorskuret, er blevet bedt
om at fjerne dem.
Punkt 10 Sikkerhed:
Intet
Punkt 11 Bladet:
Intet
Punkt 12 Eventuelt:
Vagn Preisler spørger, om ikke vi kan få
efterset kopimaskinen. Han blev bedt
om at ringe til en servicemand.
Formanden sluttede mødet med en
orientering om, at foreningen har mod
taget et tilbud fra Handelsbanken, der
ønsker at overtage vore bankforretnin
ger.
Mødet slut kl. 23.55.
sign:
Preben Jacobsen
Else Thuring
formand
sekretær

Har formanden for SSF sovet
i timerne?
Hermed et svar på formanden, Preben
Jacobsens, indlæg i sidste medlems
blad.
Jeg kan konstatere, at formanden har
udeladt mange væsentlige punkter. Jeg
kender ikke begrundelsen for dette jeg kan kun gætte. Jeg skal derfor i det
følgende forsøge, punkt for punkt, at
gøre rede for, hvad der er sket, så med
lemmerne kan se, hvad der er rigtigt
- og ikke mindst urigtigt.
JR »har uden bestyrelsens godken
delse taget tilbud på en gravemaski
ne«.
Jeg kan kun sige, at det er korrekt, at jeg
har indhentet et sådant tilbud. Det for
holder sig sådan, at alle har ret til at
indhente et tilbud for at se, hvad det ko
ster - det er helt uforbindende.
Forholdet er, at jeg fredag den 2. marts
1990 sammen med formanden og vores
entreprenør stod ved kanalen og besig
tigede jordvolden, som er ved at skride
sammen. Jeg bad entreprenøren om at
udregne et tilbud på, hvad det ville ko
ste at få en gravemaskine til at grave
jorden væk, så pladsmanden kunne ud
bedre træpæle og træbeklædning.
Når man er i en bestyrelse - og når stør
re reparationsarbejder skal udføres i
havnen - er det en helt naturlig ting, at
man først undersøger tingene for at til
vejebringe priser og belyse de mulighe
der, der foreligger. Ud fra disse mulighe
der kan en bestyrelse så træffe et valg.
Det er dét, der er sket!
Generalforsamlingsbeslutning om
3-meter pladser.

En sådan beslutning foreligger ikke!
Det, formanden tænker på, er, at han på
generalforsamlingen i efteråret 89 i sin
beretning kom ind på regulering af pæle
og 3-meter pladser.
Af hensyn til formanden skal jeg oplyse,
at en generalforsamlingsbeslutning er
et konkret forslag, der er indsendt i ti
de, som er optaget på dagsordenen - og
som der særskilt er stemt om.
Miljøkontrollen rykker for ansøg
ning om klaptilladelse og prøver fra
hjørnerne.
Den 19. januar 90 rettede jeg en telefo
nisk henvendelse til Miljøkontrollen i
København for at orientere mig om de
betingelser, der knyttede sig til en evt.
ansøgning om udgravning af hjørnerne i
havnen. Formanden blev samme dag
telefonisk orienteret - sekretær Else
Thuring nogle dage senere.
Af bestyrelsesreferaterne af den 27. og
29. januar1990 fremgår det, at bestyrel
sen er orienteret omkring disse ting.
På baggrund af formandens indlæg til
bladet blev der den 10. marts holdt et
ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor
formanden blev bedt om at redegøre
for, hvem der havde rykket for ansøg
ning om klaptilladelse og prøver fra
hjørnerne. Formanden kunne intet sva
re om dette punkt.
Forespurgt oplyste, formanden, at han
ikke havde noget brev, hvori Miljøsty
relsen rykkede - han havde heller ikke
talt med nogen fra Miljøkontrollen.
Som det eneste kunne formandens hu
stru oplyse, at Miljøkontrollen havde
været hos Kirstine.
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Kirstine blev herefter indkaldt til mø
det, hvor hun oplyste, at Miljøkontrol
len nogle dage før havde ringet for at ta
le med vores entreprenør, som imidler
tid ikke havde været til stede.
Det var, hvad der forelå. Hvordan for
manden så kunne skrive i sit indlæg,
som han gjorde, det kunne vi ikke få no
get svar på.
Det var derfor med nogen forbløffelse,
at jeg på generalforsamlingen, søndag
den 25. marts 1990, hørte formanden
udtale, at han havde talt med Miljøkon
trollen, som havde rykket for ansøgning
om klaptilladelse til hjørnerne.
Jeg synes, at formanden nu én gang for
alle må redegøre for her i bladet, hvem
han har talt med, hvornår, og hvad der
konkret er sagt!
JR er gået bag ryggen af bestyrelsen
og har iværksat diverse arbejder, som
bestyrelsen ikke har godkendt.
Jeg må sige, jeg er forbløffet - men så
må jeg hjælpe formanden lidt på vej.
Han kan starte med at læse bestyrelsesreferaterne af den 27. og 29. januar
90 - de er trykt i medlemsbladene fra
marts og april måned 1990.
På disse møder blev bestyrelsen orien
teret om min henvendelse til Miljøkon
trollen, og på mødet den 29. januar be
sluttede et flertal i bestyrelsen at
iværksætte arbejdet med de tegninger,
som jeg havde fremlagt - med undta
gelse af udgravningen af hjørnerne.
Dette arbejde blev udsat til efteråret.
Formanden har deltaget i begge nævnte
møder, men måske sov formanden
under møderne ?
Og det er måske også i sovende til
stand, at formanden har underskre
vet begge referaterne ?
Den 7. februar 1990 (en uge efter at be
styrelsen havde vedtaget nævnte arbej
de) bleb kontrakten mellem entre
prenør Ole Palm Petersen og SSF un
derskrevet. I kontrakten står bl.a. føl
gende ordlyd:
»Etablering af pæle/hjørner jvf. vedlag
te tegninger«.
Der er tale om de tegninger, som jeg har
fået vedtaget af bestyrelsen den 29. ja
nuar 1990. Tegningerne blev ved kon
traktens underskrivelse overdraget Ole
Palm Petersen.
Kontrakten er gengivet her i bladet (Bi
lag 1). Den er underskrevet af Ole Palm
Petersen, Jørgen Rasmussen og Pre
ben Jacobsen.
Ud fra formandens indlæg i sidste num
mer af bladet melder følgende
spørgsmål sig:

Er formanden for Sundby Sejlfore
ning, Preben Jacobsen, i stand til at
følge med i almindeligt bestyrelses
arbejde og de beslutninger, der træf
fes?
Og ikke mindst: Er han i det hele ta
get klar over, hvad han skriver under
på??
Til sidst skal kun nævnes et tilbud af
den 24. januar 90 fra entreprenør Ole
Palm Petersen. I tilbuddet står der
bl.a.:
»Omrokering af ca. 18 skinner kr.
15.000,-«.
Nævnte tilbud er gengivet her i bladet
som bilag 2.
Det er formanden, der har haft møder
ne med tilbudsgiverne - det er forman
den, der har indhentet dette tilbud.

BLINKET på Amager

1?

Kom ind
og se
store

var noget, han havde misforstået.
Hvis der skal være bare lidt fornuft i det
hele, så må man kunne kræve af en for
mand, at han selv ved, hvad det er, han
har indhentet tilbud på!
Angående punktet: Manglende tilba
gemeldinger til bestyrelsen, så tror
jeg egentlig, der allerede er svaret på
dette spørgsmål.
København, den 2. april 1990.
sign.:
Jørgen Rasmussen
Bilag 1: (i afskrift)
København, den 7. februar 1990
Følgende kontrakt er indgået mel
lem Sundby Sejlforening og Ole
Palm Petersen, Grønnevej 1,
2791 Dragør:
Sejlrenden graves til dybde af 2,50
til 2,70 meter.
Etablering af pæle/hjørner jvf. ved
lagte tegninger.
Pris ifølge tilbud af 17.1.90.
Arbejdet påbegyndes senest 1. marts
og er færdigt senest 25. marts 1990.
Bilag: Tilbud af 17.1.90
Pæletegning
sign.:
Ole Palm Petersen
Jørgen Rasmussen/Preben Jacobsen
Bilag 2: (i afskrift)

ABU - DAIWA - KUNNAN
JENSEN - RYOBI - SILSTAR
OCEAN WADERS
Amagerbrogade 263 A
2300 København S

TELEFON 31 50 43 54
På et bestyrelsesmøde den 5, marts 90,
hvor jeg ikke deltog, lavede formanden
pludselig dette tilbud om til følgende:
1ste omrokering = 1 pæl hevet op
2den omrokering = den samme pæl
banket ned igen
et andet sted.
På den måde blev det udlagt til, at det
rent faktisk var 9 pæle, der skulle gen
nem 18 arbejdsoperationer til en pris af
kr. 15.000. Og da mine vedtagne tegnin
ger indeholdt flytning af 22 pæle = 44
arbejdsoperationer, blev det væsentlig
dyrere end først antaget.
På det ekstraordinære møde den 10.
marts blev dette punkt også bragt på
plads ved en opringning til entreprenø
ren, som oplyste, at tilbuddet gjaldt
flytning af 18 pæle.
Formanden undskyldte sig med, at der

København, den 24.1.1990
Sundby Sejlforening
Att. hr. Preben Jacobsen
Vægtergangen 32 B
2770 Kastrup
Tilbud på oprensning af sejlløb.
Oprensning af sejlløbet til en dybde
af ca. 2,5 m.
Pris pr. kubikmeter kr. 26,00.
Omrokering af 18 skinner
Kr. 15.000,00.
Timelønsarbejde å 600 kr. pr. time
med M/S »Buster«.
Alle priser er excl. moms.
Ovennævnte priser er kun gældende,
såfremt arbejdet kan påbegyndes se
nest 1.3.90 og afsluttes senest den
25.3.90.
Ved påbegyndelse og afslutning se
nere end ovennævnte datoer vil der
blive beregnet anstillingsgebyr og
ske regulering af priserne.
Dette tilbud erstatter tilbud af 17.
januar 1990.
Det skulle glæde mig at modtage
Deres accept.
Med venlig hilsen
Ole Palm Petersen
Grønnevej 1, 2791 Dragør.
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Søfartsstyrelsens tekniske forskrift nr. 2 af 13. marts 1989
Teknisk forskrift for gasapparatur, spritapparater og petroleumsbrændere i fritidsfartøjer
Uasapparat

Uddrag af bestemmelserne fra
søfartsstyrelsen:

Sikkerhed i fritidsfartøjer
Det offentlige stiller meget få krav til
fritidsfartøjer, der ikke anvendes er
hvervsmæssigt.
En af undtagelserne har hidtil været
bestemmelserne vedrørende gasin
stallationer, der blev udsendt i 1970,
som også gælder alle fritidsfartøjer.
Disse bestemmelser er nu blevet re
videret, og samtidig har man taget
begrebet sprit og petroleum med ind
under reglerne.
Brand om bord i fritidsbåde er noget
af det farligste, man kan opleve som
fritidssejler. Næstefter Maskininstallationer er kabysinstallationer
den hyppigste årsag til brand i en fritidsbåd, og Søsportens Sikken
hedsråd anbefaler derfor på det
kraftigste, at bestemmelserne i den
nye meddelelse fra Søfartsstyrelsen
følges af alle fritidssejlere.
Er uheldet ude, kan undladelse af
dette bl.a. medføre konsekvenser i
relation til det forsikringsselskab,
som båden er forsikret i, i form af
manglende udbetaling af erstatning.
Definitioner:
1.1 Gasapparatur:
Ethvert apparatur bestående af
et eller flere gasblus der ved for
brænding eller katalyse anven
der F-gas (flaskegas).
1.2 Spritapparat:
Apparat der forbrænder sprit, og
som er beregnet til tilberedning
af mad.
1.3 Petroleumsbrænder:
Apparat der forbrænder petro
leum, og som er beregnet til tilbe
redning af mad.
1.4 Gaskomfur:
Apparat der forbrænder gas, og
som er beregnet til kogning, steg
ning og bagning.
1.5 Gasblus:
Apparat der forbrænder gas, og
som er beregnet til kogning, steg
ning og bagning.
1.6 Gasovn:
Apparat der forbrænder gas, og
som er beregnet til bagning.
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flaske

Pos. 2

Pos. 6

Gasapparatur, generelt:
1.7 Gasapparat:
Gaskomfur, gasblus eller gasovn.
1.8 Gasanlæg:
Et anlæg bestående af følgende i
rækkefølge sammensatte kom
ponenter: Gasflaske med påsat
lavtryksregulator,
gasslange,
tæthedstester, gasrør, stophane/ventil, gasslange og1 gasapparat
med påmonteret tændblussikringsventiler. Se vejledning i bi
lag 1.
1.9 Større gasanlæg:
Et anlæg der består af andet end
det i pkt.1.8 nævnte, eller som ik
ke kan opfylde forskrifterne i af
snittene 4 til 12.
1.10 Gaskomponent:
Gasflaske,
lavtryksregulator,
gasslange, tæthedstester, gasrør,
stophane og gasapparat med
tændblussikringsventil.
1.11 DGP:
Danmarks
ning.

Gasmateriel

Prøv

1.12 Godkendt:
Godkendt af søfartsstyrelsen.
Anvendelsesområde:
2

Forskriften gælder for anvendel
se af enhver form for gasappara
tur, spritapparatur og petro
leumsbrændere om bord i fritids
fartøjer med en bruttotonnage
under 20.

3

Enhver anden form for anvendel
se af gasapparatur end gaskom
furer, gasblus og gasovne er for
budt, jfr. dog afsnit 14.
Bestemmelser vedr. gasflasker:
4.1 Gasflasker skal være af standard
type (der kan fyldes i Danmark)
og må ikke indeholde mere end 6
kg gas samlet om bord.
Der må højst være 2 flasker om
bord. Gasflasker med tilhørende
ventiler m.v. skal være beskyttet
mod mekanisk overlast.
4.2 Flasker skal opbevares opret
stående i et dertil egnet rum, hvo
ri der ikke kan forekomme gnist
dannelser, eller i en kasse forsy
net med låg.
Bunden af rummet eller kassen
skal være over vandlinien.
Rummet eller kassen skal altid
være gastæt mod bådens øvrige
rum.
Gastæt fra bunden skal der være
et afløbsrør med en lysning på
mindst 12,7 mm (1/2"). Røret skal
have retlinet fald mod borde og
udmunde over vandlinien.
4.3 Den flaske, der ikke er i anven
delse, skal være påmonteret hæt
te.
4.4 Gaskasser og gasflasker skal væ
re forsvarligt fastgjorte, men gas
flasker skal let kunne fjernes i til
fælde af uheld.

Bestemmelser for
lavtryksregulator:
5

Lavtryksregulatoren til monte
ring på forbrugsflasken skal redu
cere trykket til 3 kPa (30 mbar,
300 mVs).

Bestemmelser for gasslanger:
6.1 Fra stophane/-ventil til gasappa
rat og fra lavtryksregulator til tæthedstester/gaskasse må føres en
gasslange på højst 0,8 m.
Det skal være muligt at inspicere
slangerne.
6.2 Spændebånd til gasslanger skal
være af god kvalitet og passe i
diameter til slangen.
Nipler til gasslanger skal have
mindst én vulst og passe stramt
til slangens diameter.
6.3 Tæthedstester og stophane/-ventil skal forbindes med et gasrør.
Er afstanden fra gaskasse/rum til
gasapparatet mindre end 1,2 m,
kan forbindelsen mellem tæt
hedstester og stophane/-ventil
føres som slange, hvis slangen
kan føres synligt og uden at blive
udsat for slid eller mekanisk
overlast.
Kun én skod/skabsgennemføring
må anvendes, forudsat denne er
forsynet med en glat bøsning af
plast eller lignende, som slangen
ubesværet kan føres igennem.
Gennemføringen
skal
være
mindst 5 cm over lavtryksregula
toren.
Bestemmelser for tæthedstester.
7.1 Tæthedstesterer skal være mon
teret mellem lavtryksregulato
ren og gasrør/gasslange. Teste
ren skal være manuelt betjent.
7.2 Mindst én gang månedligt samt
ved hvert flaskeskift skal gasan
læggets tæthed kontrolleres med
tæthedstesteren.
Bestemmelser for gasrør:
8.1 Gasrøret skal være udført af ud
glødede (bløde) trukne kobberrør
efter DS 2109 eller tilsvarende
standard.
Godstykkelsen skal være mindst
1 mm.
Rørlængden må ikke overstige 9
m og skal have mindst 6 mm lys
ning.

8.2 Gasrøret skal være ført i ét styk
ke uden samlinger fra gaskasse/
gasrum til stophane ved gasappa
rat.
8.3 Hvis tæthedstesteren ikke kan
sidde i gaskasse/rum, kan røret
tillades delt, således at testeren
kan monteres i røret uden for gas
kasse/rum.
8.4 Tilslutning af rørets ender til sto
phane, tæthedstester og slangenippel skal ske ved brug af spe
cielle gaskompressionsfittings,
og der skal anvendes indvendige
støttebøsninger, mens almindeli
ge olierørsfittings ikke må anven
des.
8.5 Gasrør skal være fastmonterede,
med gummibelagte bøjler eller li
gnende.
Alle gennemføringer skal udføres
med plast/gummibøsninger eller
silicone.
På gasrør over 1 m's længde skal
laves en opretstående ekspansionssløjfe.
Røret må ikke kunne udsættes
for bøjninger, slitage eller anden
overlast.
Bestemmelser for stophane:
9.1 Stophanen/ventilen skal være
forsvarligt fastmonteret og lettil
gængelig.
9.2 Består gasanlægget af adskildt
gasblus og gasovn, skal stopha
nen være dobbelt.
Bestemmelser for gasapparater:
10.1 Ethvert gasapparat skal være for
synet med en tændblussikringsventil, der automatisk og hurtigt
afspærer for gassen, hvis flam
men slukker.
10.2 Sikkerhedsafstandene, som vist i
bilag 2, skal overholdes.
10.3 Gasapparater skal placeres, så
der er tilstrækkelig naturlig ven
tilation og aftræk. I mindre fartø
jer, f.eks. ved nedgange, skydekapper, i cockpit e.l.
Installationsforskrifter
for gasanlæg:
11.1 Gasflasker, gasrør, stophane/ventil og gasapparater skal være
forsvarligt fastgjort, så de ikke ri
ves løs ved fartøjets bevægelser i
søen.

Bestemmelser om, hvilke gaskom
ponenter der må anvendes.
11.1 Alle gasapparater inklusive
tændblussikringsventil, tæthedstestere,
lavtryksregulatorer,
stophaner/-ventiler og gasslan
ger skal være beregnet til F-gas og
være DG-mærket eller CE-mærket i henhold til direktiv om gas
forbrugende apparater, udstedt
af De Europæiske Fællesskaber
eller godkendt af Søfartsstyrel
sen, og forsynet med mærkning,
der er publiceret i Meddelelser
fra Søfartsstyrelsen.
Komponenterne skal på holdbar
og synlig måde være mærket med
fabrikat, typebetegnelse, DGmærkning og/eller anden god
kendt mærkning.
Bestemmelser om eftersyn
og vedligeholdelse:
13

Alle gasslanger, spændebånd,
lavtryksregulatorer, apparater,
tæthedstestere og haner m.v.
skal efterses jævnligt og udskif
tes/repareres ved mindste tegn
på deformitet, tæring, revner el
ler andre fejl.

Større gasanlæg:
14.1 Større gasanlæg (jfr. pkt. 1.9) skal
opfylde reglerne i Skibstilsynets
Meddelelser F og skal være kon
trolleret af en DGP-autoriseret
gasmester.
14.2 Dokumentation for, at anlægget
er kontrolleret, skal forefindes
ombord, og kopi skal opbevares af
vedkommende gasmester i min
dst 5 år.
Spritapparater:
15.1 Spritapparater med sprit under
tryk må ikke anvendes.
15.2 Sikkerhedsafstandene vist i bilag
2 skal overholdes.
15.3 Apparater med flydende brænd
stof skal placeres på et ikke
brandbart materiale med kant,
så der dannes en spildbakke, hvor
brændstofspild ved påfyldning/
forvarmning/utætheder
kan
samles og eventuelt brænde væk
uden risiko.

(Fortsættes på bagsiden)
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Medlemsmøde om moderne
radionavigation.
Mandag den 26. marts havde Sejlersko
len arrangeret medlemsmøde om mo
derne radionavigation, Decca, AP m.v.
Mødet var velbesøgt, og det er mit ind
tryk, at alle fik et stort udbytte.
Aftenens foredragsholder var Finn
Hendill, og hvad den mand ikke ved om
navigatorer, er ikke værd at vide.
Arrangementet var delt i to dele, hvor
Finn i første del kom med en indføring i
principperne for radionavigation, en
gennemgang af, hvordan små, moderne
navigationsapparater virker og en mere
konkret forklaring vedr. de enkelte ty
per og deres muligheder.
Efter en pause var der lejlighed til at
stille spørgsmål, og mange benyttede
sig af lejligheden til at få mere at vide og
få råd og vejledning vedr. både store og
små problemer.
Alt i alt et godt arrangement, som for
tjener en gentagelse.
Kent Nielsen
skolechef

Redaktionen beklager, at bladet ikke
holder den sædvanlige standard.
Dette skyldes usædvanlig meget stof.

Fra Motorbådsrepræsentanten:

GRILLFEST
den 19 maj 1990 kl. 14.00

85 år
Som nævnt i forrige nummer afbladet,
blev vognmand Dress 85 år.
Fotobranchen er knapt så hurtig som
vognmandens venner, så derfor
fremtræder Dress her still-goingstrong ved festlighederne, som afhol
des i jollehuset.
Endnu engang til lykke!

Alle, der vil til grillfest møder ved
teltet på søndre plads nær klubhu
set.
Man medbringer selv grillmaden og
det sædvanlige gode humør samt 20
kr. pr. deltager til indkøb af kul, mu
sik o.s.v.
01 og vand kan købes hos Kirstine.
Der vil blive stillet en stor grill op
samt borde og stole til fri afbenyttel
se.

Sælges:
1 stk MISTRAL STEAMER,
3-4 mm våddragt,
str. 48, (1,75 cm)
Pris kr. 800,1 stk MISTRAL LONG JOHN
5 mm våddragt,
str. 50, (180 cm)
Pris kr. 500, Ring på tlf. 3149 35 08 / Janus

Skriv jer på listen i mellemgangen i
klubhuset. Listen vil være opsat fra
den 1. maj til og med den 17. maj.
Vel mødt til godt samvær
M. Ronild
Motorbådsrepræsentant

BESØG ERLING
I

»KRAMBODEN«
Istedgade 19 * København V
LEVERER:
Flotte visitkort • kuglepenne • tændstikker

HEMPEL
købes med fordel
hos
Flligger byggefinish
Hans Guldager a/s
Amagerbrogade 164. Tlf. 31 55 73 20
Holmbladsgade 25. Tlf. 31 54 73 33
Kongelundsvej 264. Tlf. 31 51 95 95
Møllegade 4, Dragør. Tlf. 31 53 73 22
Åben 9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-14
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OPS/ETTER:
TV-antenner • TV 2-forstærkere m.m.

Sælger:
Walkie-Talkies • kom hinanden mere ved . . .
Mange brugsting - radio - TV - mikrofoner m.m.

NB! Fiskegrej og sandorme
Gør altid et billigt køb i

31 24 35 89

KRAMBODEN

31 24 35 89

rh
Redaktøren går
Til oplysning for alle skal det herved
meddeles, at jeg skriftligt ved det or
dinære bestyrelsesmøde mandag den
2. april har meddelt formanden og be
styrelsen, at jeg fratræder ved først
kommende ordinære valg af redaktør.
Årsagen er, at formanden nægtede at
udlevere en kopi til bladet af sin skrev
ne beretning til generalforsamlingen,
en beretning, der indeholdt vigtige
afgørelser, som skulle tages både af
medlemmer og den siddende bestyrel
se, og som blev taget ud fra den aflagte
beretning.
Siden Svend Larsens tid som formand
har det været en regel, at beretningen
blev udleveret til redaktøren, hvilket
Preben Jacobsen også gjorde ved sin
første ordinære generalforsamling i ef
teråret som formand.
Jeg finder denne form for ledelse og for
mandens øvrige førelse af foreningen
for lidet betryggende - totalt blottet for
foreningsdemokrati, diktatorisk, og
langt fra mine egne personlige princip
per om samme.
Jeg benytter samtidig lejligheden til at
takke medlemmer og andre for deres
mange og ofte fyldige bidrag til bladet,
hvilket har gjort det interessant og
spændende at arbejde med. Ligeledes
en tak til sætter og trykker for den altid
præcise udgivelse ad SSF bladet.
Hans Guldager

C

Med Totalkonto får
økonomien vind i sejlene
På Totalkonto samles både
opsparing og lån. Det bety
der færre renteudgifter for
dig og et godt overblik over
økonomien.

Tag dine seneste kontoud
tog med i Jyske Bank og vi
regner ud, hvor meget du
kan tjene ved at skifte.

tf^JYSKE
WrBANK
Amagerbrogade 67
Tlf.01 58 60 22

Sundbyvester Plads 1
Tlf.01 97 00 22

PS. Det kan meddeles, at efter endnu
en protest blev beretningen afleveret
mandag den 2. april ved dead-line, 9 da
ge efter generalforsamlingen.

HELLERS YVCHTVÆRFT KASTRUP
KASTRUP MARINE SERVICE^

BÅDUDSTYR
Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup
Telefon 01 50 05 04

• Træ- og glasfiberreparationer
• Spec. OSMOSE-skader
• Install. og reparation af bådmotorer
• Forsikringsskader
• Glasfibermaterialer til selvbyggere
• Bedding til 15 tons

- gå hellere til HELLER og få et godt tilbud!
Amager Strandvej 407 - 2770 Kastrup - 01 503017
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kapsejlads

Kapsejladsudvalg:
Jørgen Haar
Jens Peter Skov
Henning Lauritsen

ynglinge

optimister

42 90 20 34
31 50 98 39
31 51 05 37

Optimistudvalg:

Ynglingeudvalg:

Leif Henriksen
Birgitte Akkermann
Bent Bøje

31 58 28 10
31 59 79 95
31 55 27 24

Leif Henriksen
Claus Zastrow (hjælper)

31 58 28 10
32 97 34 27

Hr. redaktør Hans Guldager
Var det muligt, at du kunne gøre mig en
tjeneste at optage følgende i SSF's
klubblad i maj, selv om jeg ikke er med
lem:
Vel vidende, at I i Sundby Sejlforening
råder over mange dygtige folkebådssejlere og dermed også mange folkebåde,
vil jeg på denne måde spørge, om en af
disse ville låne/leje mig sin folkebåd til
årets DM sejladser. Ejeren må gerne
deltage som besætning.
Min baggrund er, at jeg i 1959 og 1960 i
folkebåden »Påfuglen« vandt DM tit
len (i 1960 med 6 førstepladser), men ik
ke siden har haft tid til at deltage.
Har du en »up to date« båd og går med
på min idé, hører jeg gerne fra dig på te
lefon 42 88 59 00 eller bådtelefon
30 22 91 40.
Knud Thybo
Carlshøjvej 49
2800 Lyngby.
PS. Jeg regner med selv at skaffe nye
sejl.

FRIHAVNSORDNINGEN

FH 90

376-380

366-372

927-928
343-346

339-341

353

b
920-923
486-491

357.
800 803
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FRIHAVNSORDNINGEN FH 90
Administration/
Tilmelding:
Skive Søsports Havn
Strandvejen 26, 7800 Skive
Telefon 97 52 73 33

Formand:
Jan P. Mærsk-Møller
Violvej 61, 7800 Skive
Telefon 97 52 38 05

Sekretær:

Regionale kontaktpersoner:

Fyn:

Øerne øst for Storebælt:

Hans Heilbo
Bøgevangen 18, 5462 Morud
Telefon 65 96 49 40

Benny Nielsen
Bådehavnsgade 19, vej 3.
2450 København SV
Telefon 31 16 61 94
Uffe Skadegaard
Kronprinsesse Sofiesvej 13,1. th.
2000 Frederiksberg
Telefon 31 19 60 54

Sverige:

Anders Brefelt, O. Bernadottesgatan 36A,
S 216 16 Malmo. Tlf 040 15 96 12.
Tyskland:

Erwin Heiland, Ballastbrucke 22,
D 2390 Flensburg. Tlf. 0461 23 373.

Finn Sørensen
Nautrupvej 37, 7870 Roslev
97 59 28 17

Deltagerhavne:
Jyllands vestkyst
101 Højer Bådeklub
102 Bådeklubben Vidå »LÆGAN«, Tønder
103 Ribe Sejlklub
104 Fanø Sejlklub
105 Esbjerg Søsportshavn
106 Varde Sejlklub
107 Bork Bådelaug
108 Stauning Bådklub
109 Ringkøbing Sejlklub
110 Hvide Sande Sejlklub
111 Thyborøn-Harboøre Bådelaug
112 Skaven Havn
Limfjorden
216 Lemvig Sejlklub, Marinaen
217 Tambohuse Bådelaug
218 Sallingsund Sejlklub, Glyngøre
219 Skive Søsports Havn
220 Virksund Havn
221 Viborg Sejlklub, Hjarbæk
222 Thisted Sejlklub
223 Haverslev Bådelaug
224 Ryå Bådelaug
225 Sejlklubben »Limfjorden«, Aalborg
226 Vestre Bådelaug, Aalborg
227 Aalborg Sejlklub
228 Nr. Sundby Sejlklub
229 Sundby-Hvorup Sejlklub
230 Mou Bådelaug
231 Fiskerklyngen, Skudehavnen, Aalborg
232 Holstebro/Struer Havn
233 Nautilus-Hvalpsund
234 Attrup Havn
235 Thisted Havn

369
370
371
372

Sejlklubben »Fjorden«
Sønderhald Sejlklub
Randers MBK
MBK af 1943

Mariager Fjord

376
377
378
379
380

Hadsund Sejlklub
Mariager Sejlklub
Mariager Kommunale Havn
Hobro Sejlklub
Kongsdal Baadelaug

Fyn

486
487
488
490
491
492

Odense Sejlklub, Stige 0
Odense MBK
Sejl- og MBK »Frem«, Odense
Odense Yachtklub
Sejlklubben Fjorden, Odense
Varbjerg Motorbådsklub. Baaring Vig

Roskilde Fjord

506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518

Frederiksværk Sejlklub
Frederiksværk Motorbådsklub
Frederikssund Lystbådehavn
Kignæs Lystbådehavn, Jægerspris
Veddelev Strands Bådelaug
Jyllinge Lystbådehavn
Skuldelev Bådelaug
Jyllinge Nordhavn, Sejlklubben »Nord«
Neder Dråby Bådehavn, Jægerspris
Marbæk Lystbådehavn
Herslev Strand Sejlklub
Frederiksværk Havn
Set. Jørgens Bjerg Bådelaug, Roskilde

Sjælland, Lolland, Falster

Jyllands østkyst
336 Frederikshavn Søsportshavn
337 Kaløvig Bådelaug
338 Egå Marina
339 Horsens BådeMub
340 Horsens MBK
341 Horsens Sejlklub
342 Vejle Lystbådehavn
343 Ry Marina, Ry Bådelaug
344 Silkeborg MBK
345 Skanderborg Sejl- og MBK
346 Silkeborg Sejlklub
347 Haderslev Sejlklub
348 Haderslev Sejlforening
349 Aabenraa Bådeklub, ABC
350 Stevningnor Bådelaug, Als
351 Sønderballe Bådelaug, Genner bugt
352 Ry Sejlklub
353 Bådelauget »Krogen« Århus
354 Langå Bådelaug
355 Stevelt Bådelaug, Haderslev
356 Graasten Sejlklub
357 Egernsund Brolaug af 1985
358 Rønnerhavnen, Frederikshavn N
359 Gråsten Havn
360 Kolding Syd
361 De Tre, Egernsund
Randers Fjord
366 Lystbådehavnen Udbyhøj S
367 Dronningborg Bådelaug
368 Randers Sejlklub

626
627
628
629
630
631
632
633
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648

Færgestedets Bådelaug, Hørby Havn
Skælskør Amatør Sejlklub
Appenæs Bådelaug, Næstved
Nakskov Sejlklub
Toreby Sejlklub
Guldborgland Bådelaug
Kramnitze Havneforening
Sakskøbing Bådelaug
Jungshoved Kirkehavn, Præstø
Yachtklubben »Furesøen«
Lergravens Sejl- og MBK, Nyk. F
Holbæk Marina
Arresø Sejlklub
Blans Bådeklub, Maribo
Skudelauget Sydvest, Holbæk Havn
Poulsvig Bådelaug, Ydernæs, Næstved
Langø Bådelaug, Nakskov
Nysted Sejlklub
Rosnæs Bådelaug, Nakskov
Bisserup Sejlklub
Gåbense Bådelaug
Nyk. F. Fiskeriforening

Københavnsområdet

766
767
768
769
770
771
772
773

Hvidovre Sejlklub, Suset
Københavns Motorbådsklub
Christianshavn Bådelaug
Sejlklubben »Lynetten«
Sejlklubben »Sundet«, Skudehavnen
Brøndby Strands Sejlklub
Bådelauget »Søhesten«, Skudehavnen
Sejlklubben »Øst«, Skudehavnen

774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790

Vallensbæk Havn
Svanemøllehavnen
»Gry«, Skudehavnen
Lystsejlerforeningen Skudehavnen
Kvindelig Sejlklub, Skudehavnen
Sejlklubben »Triton«, Skudehavnen
Hvidovre Jagtforenings MB-afd.
Fisketorvets Motorbådsklub
Sundby Sejlforening
Hundige Bådeklub, Sejlklubben
»Hundige Strand«
S/l Ishøj Havn
Kastrup Broforening l/S
Mosede Fiskerihavn
FDF/FPF's Bådelaug, Kalvebodsløbet
Hvidovre Bådelaug
CBC, Kalkbrænderihavnen
»Kasernen«, Chr.havn.

Sydhavnsklubberne
(Syd for Sjæll. Broen)

705
706
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721

Bådelauget Stigboderne
Sejlklubben »Tokosten«
Bådeklubben »Molen«
Bådeklubben »Valby«
Bådeklubben »Havjægerne«
»De-To«
»Broen«
Bådeforeningen »Trekanten«
Sejlforeningen »Mellemfortet«
Kalvebod Bådelaug
MBK »Slusen«
MBK »Vest«
B.K.S. »Sjællandsbroen«
Sejlforeningen »Enighed«
Sejlforeningen »Syd«
Bådelauget »Syd-Vest

Tyske havne

800
801
802
803
820
821
850
880
881
882

Flensborg Yachtclub
Segler Vereinigung Flensburg
Segel Sport Flensburg - Harrislee
Wassersportclub, Flensburg
Fahrdorfer Segler Verein, Schlei
Segel Club AHOI, Schleswig
Sektion Segeln, Universitåt, Unterwarnow, Rostock-Gehlsdorf
Sylter Segler Club, Munkmarsch
Sylter Yacht Club, Hornum
Nordstrander Wassersportverein

Svenske havne

900
901
902
920
921
922
923
924
925
926
927
928
950
951
952
953

Edenryd Båtklub, Solvesborg
Solvesborg Segelsållskap
Christianstad Segelsållskap, Åhus
Klagshamn, Malmo
Småbåtshamnen, Limhamn
Lagunen, Malmo
Båtklubben Malmohus
Lomma Buktens Segelsållskap
Ostpirens Båtklub, Landskrona
Råå Hamnforening Helsingborg
Ångelholm-Skåldervikens Segelsållskap
Ångelholm Foreningshamn
Halmstad Segelsållskap
Varberg Småbåtshamn
Bua Båtsållskap
Foreningen Sando Hamn. Kungsbacka
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15.4 Spritapparater skal være forsvar
ligt anbragt, så de ikke rives løs
ved fartøjets bevægelser i søen.
15.5 Der må højst opbevares 6 liter
flydende sprit ombord. Emballa
gen skal være originalemballagen
og skal være sikret mod at vælte
eller blive mekanisk beskadiget.

15.6 Påfyldning af sprit skal foretages
på frit dæk.
15.7 Der skal til anvendelse ved appa
ratets brugssted forefindes en
DS-mærket pulverildslukker på
mindst 2 kg eller en CEN-mærket pulverildslukker med tilsva
rende slukkekapacitet.
(Fortsættes i næste nummer)

Køb før 'søsonen'
starter
Drømmer du om en ny
båd? Så kig der, hvor
der er størst chance for
at finde den. Danmarks
største markedsplads
for både er: Ship O'høj hver lørdag i Politiken.

Pris til Politiken
Politiken er blevet hæd
ret af Topdanmark for
sit store arbejde med at
uddanne sejlsportsfolk
til større sikkerhed til
søs. Prisen, der er på
50.000 kr., går til Ship
O'høj Sejlerskolen.

Ship O'høj Sejlerskolen med 5 nyheder
Ship O'høj Sejlerskole har nu undervisning i både
Jyllinge og Marselisborg: Trimkurser, grundsejler
skole, duelighedsbevis, havsejlerskole samt de 5
nyheder: Kvindesejlerskole, flotille sejlads, yachtskippereksamen af 3. grad, sejlads på aftenhold og
bådudlejning.
Ring og hør nærmere om Sejlerskolen på tlf.
46 73 04 58

Nyt fra de 7 have

Båddeling på skrift
Få jeres aftale om båd
deling på skrift. Politi
ken har udarbejdet en
standardkontrakt med
de vigtigste fællesbetingelser. Den fås gra
tis ved at ringe på tlf.
33 11 85 11 lokal 775.

Er du hobbysejler, pro
fessionel eller bare sejlsportsinteresseret er
der noget for dig - hver
lørdag i Politiken. Hele
4. sektion af Danmarks
største morgenavis er
hver lørdag fyldt med
både til salg, godt læse
stof og sønyheder fra
hele verden.

ISrttg*

Renlighed
for
fuld tryk!
Politikens bådmarked
Ship O'høj har indkøbt
5 højtryksspulere.
De udlånes gratis og
kan reserveres ved at |
ri nge til Politiken på
%
hverdage ml. 9-15 på
°
tlf. 33 11 85 11 lokal 597 1

Dansk Sejlunions årlige
generalforsamling Sejlerdagen har vedtaget følgende,
idet det bemærkes, at også SSF stem
te for.
Vedr.: DS' vedtægter § 21, Klubbernes
Pligter.
§ 21: nyt afsnit 3 tilføjes:
»Klubberne samt disses medlemmer er
forpligtet til at yde Dansk Sejlunion
enhver bistand, herunder meddele
oplysninger, som hovedbestyrelsen,
forretningsudvalget eller unionens øv
rige stående udvalg måtte forlange til
varetagelse af unionens opgaver.
Bemærkninger:
Med baggrund i en af de sager, som har
været til behandling i DS's Amatør- og
ordensudvalg i 1988/89, har udvalget
opfordret til at indføre regler, hvorefter
det er en pligt for unionens og klubber
nes medlemmer at udtale sig over for
unionens udvalg.
På basis af drøftelser med DS' Amatørog ordensudvalg samt Dansk Idræts
Forbund (DIF) har Sejlerdagen vedta
get denne tilføjelse til DS' vedtægter
§21, nøjagtig svarende til DIF's
lovmæssige krav, DIF's love, § 6, pkt. 3,
som med hensyn til pligter foreskriver:
»Specialforbundene samt disse forenin
ger og medlemmer er forpligtet til at yde
forbundet og dets organer enhver bi
stand, der måtte forlanges til varetagel
se af forbundets opgaver, . . . .«
Vedtagelsen betyder, at DS kan pålæg
ge klubber samt disses medlemmer at
udtale sig over for unionen, således at
unionen bliver i stand til at sikre ordne
de forhold inden for egne rækker.
Bl.a. kan nævnes: doping, målekontrol
opgaver, økonomiske sager, medlemsregistrering, amatørspørgsmål, spon
sor* og reklamekontrakter, præmiekon
ti, unionens regler og bestemmelser
m.v.
Amatør- og ordensudvalgets opfordring
til DS om at indføre pligt for sejlere til
at udtale sig over for unionens udvalg
har baggrund i en sag, hvor sejlere, der
angiveligt var implicerede eller havde
overværet en alvorlig episode, ikke var
villige til at stå frem over for udvalget
og afgive forklaring, hvilket udvalget
finder uacceptabelt.

For 67. gang går standeren til tops i SSF. Den skønneste og varmeste lørdag den 5. maj 1990.
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Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING

BLINKET -

BADLAN

midt på Amager

Amager Strandvei, 15 2300 København S.

Kom ind
og se

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejlunion

LINKET

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset
Restaurationen
Havnekontoret

31 50 35 80
31 58 32 06
31 58 14 24

ABU - DAIWA - KUNNAN
JENSEN - RYOBI - SILSTAR
OCEAN WADERS

Få en brochure
Ring på 02 996511

Postgirokonto: 7 05 65 16
Foreningens bestyrelse:

Formand:

31 50 10 78

Preben Jacobsen

store
udvalg i:

Amagerbrogade 263 A
2300 København S

PRIVATfLnans
- et selskabi Privatbankgruppen

Næstformand og Juniorleder:

31 58 28 10

Leif Henriksen

TELEFON 31 50 43 54

Sekretær:

31 57 13 40

Elo Nielsen

Kasserer:

31 50 30 78

Erna Christensen

Billige kvalitetstryksager

Havneudvalg:

31 50 40 24
31 05 36 80

Rasmus Bech
Holger Nielsen

Tilsynsførende
med klubhuset
- og festudvalg:

SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE
Lyntryk og fotokopier fra dag til dag
Kataloger • Faktura • Kuverter • Etiketter • Brochurer • Brevpapir • Prislister • Bøger

31 51 75 30
31 57 00 54

Bente Bang Christensen
Aksel Sørensen

Kapsejladskontakt:
Jørgen Haar
42 00 20 34
Udv.medl. Birgitte Akkermann . 31 50 70 05

Skolechef:

Alt i bogbinderiarbejde
Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning

Fotografering til brochure brug
Vi hjælper gerne med opsætningen. Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering.
Vi giver gerne et tilbud på Deres tryksag.

31 54 65 13

Jørn Hansen

SMQffsettfyk

Jollerepræsentant:

ingen telef.

Laila Hansen

v/ Tina og Søren Møller

SALTVÆRKSVEJ 134 • 2770 KASTRUP • @ 31 51 71 79

Motorbådsrepræsentant:

32 52 25 44

Ib Petersen

Målere:

31 58 43 11
32 52 23 10

Vi er ikke Danmarks største bådudstyrsbutik, men med over 20 års
virke, hvoraf de første 10 år i SSR er vi måske den mest erfarne.

Reinhardt Hansen

31 50 88 18

Så kan du klare dig med omkring 10.000 artikler/dimser her og nu
- så kan vi også hurtigt - få den sidste hjem.

Ansvarshavende redaktør:
Inger Pfeiffer,
Bremensgade 48, 1.tv., 2300 S

31 58 75 76

Medarbejder ved bladet:
Holger Møller,
Postparken 30, 2770 Kastrup

31 50 41 01

Karl Thorup
Frank Olesen

Radiokontakt:

Bladets ekspedition:
Annie Lindquist,
Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S

NB: Vi er forøvrigt heller ikke Danmarks dyreste...
LYNETTENS BÅD SERVICE
i Sejlforeningen Lynetten
Tlf.: 31 57 61 06

Åbningstider for 1990:
.

31 58 01 76

Tryk:
SM Offset Tryk,
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup

31 51 71 70

Fotosats:
Eurosats,
Århusgade 88, 2100 Kbh. 0.

31 38 03 23

..
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Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30
i kontortiden træffes
formand, kasserer og havneudvalg
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Med venlig hilsen
Lise & Klaus Schlichter

Refshalevej
200
DK-1432
København K
Telefon

31 57 61 06

Standerhejsning
Ved standerhejsningen den 5. maj 1990
bød formanden, Preben Jacobsen, de
fremmødte velkommen med ordene:
»Det smukke vejr, alle har haft i foråret,
kan nu ses ved, at havnen er fyldt med
tilriggede både. Det er et smukt skue«.
Formanden håbede, at vi måtte få en
god sæson med lige så godt vejr til alle.
Derefter gik standeren til tops under
akkompagnement af SSF-hornorkester.
Klubben var bagefter vært ved diverse
læskedrikke til de fremmødte.
Aftenen indledtes med festligt islæt
ved underholdning af Hoplapigerne,
som i dagens anledning havde fået nyt,
»maritimt look«.
Hoplapigerne var virkelig i »hopla« og
sang smukt med deraf følgende klap
salver, som bevirkede et par ekstra
numre til glæde for alle.
Efter spisningen var der lagt op til dans.
Musikken: »Hanne og én af vennerne«
sørgede for, at feststemningen holdt sig
aftenen igennem.
Redaktøren

PINSEMORGEN
3. JUNI
Traditionen tro er SSF vært
ved et lille traktement
Pinsemorgen kl. 8.00 i
Jollehuset på Nordre Mole.
Kom og vær med!
Du oplever måske at se
solen danse til lidt kvik
musik, en morgendram og
rundstykker.
FESTUDVALGET

JOOOOOOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Familiesejlads for motorbåde
søndag den 17. juni 1990.

Båtklubben Malmøhus
har spurgt, om de må besøge os i
Pinsen, hvilket vi selvfølgelig har
sagt ja til.
Tag godt imod BKM.
Motorbådsafdelingen.

Skippermøde kl. 9.00 i klubhuset. Sej
ladsen bliver en slags pålidelighedsløb
og ikke særlig alvorlig - det er kun for
sjov Som tidligere år har vi fælles frokost/
afslutning med sejlerne på søndre mo
le.

Alle motordrevne
fartøjer
er velkomne!
Motorbådsafdelingen

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo«
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Referat af generalforsamling 25.3.1990:
Dagsorden:
Punkt 1
Punkt 2
Punkt 3
Punkt 4
Punkt 5
Punkt 6
Punkt 7

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

Punkt 1
Formanden bød velkommen og udbad
sig herefter forslag til dirigentposten.
Benny Gustafson blev foreslået og
valgt.
Punkt 2
Protokol fra sidst afholdte bestyrelses
møde blev oplæst af sekretæren.
Formanden fremlagde sin beretning.
Jørgen Rasmussen bad om ordet til be
retning. »Det er med skælven jeg går på
denne talerstol, det føles som at lægge
sit hoved i løvens gab.
Jeg er beklemt fordi formanden efter
min mening har lavet en sag, hvis der er
en sag, så er det en sag hvor formanden
for Sundby Sejlforening har misinfor
meret bestyrelsen på en hård måde.
Endvidere har han misinformeret med
lemmerne i SSF med sit indlæg i blad
et. På et ekstraordinært bestyrelses
møde den 10/3 gjorde jeg rede for hvad
jeg har foretaget mig, punkt for punkt.
Et flertal i bestyrelsen har afvist for
mandens kritik med udtalelse om, at
der ikke er hold i den. En sag har to si
der, formanden er kommet med sin, jeg
skal bede generalforsamlingen, om at
jeg må komme med min side af sagen,
så det vil blive bragt på plads hvad der
er rigtigt, og ikke mindst hvad der er
urigtigt. Jeg beder generalforsamlingen
og dirigenten om at vi tager forman
dens kritik punkt for punkt, jeg skal og
så foreslå at det kun er mig og forman
den, der kommer med spørgsmål og
svar. Så jeg skal for min del forsøge at
besvare spørgsmålene så godt jeg kan«.
Jørgen Rasmussen fortsatte efter at
have erkendt at spørgsmål fra general
forsamlingen også skulle besvares.
Formanden har et indlæg i medlems
bladet for april måned, hvor han angri
ber mig for flere ting.
1. punkt, at jeg, uden om bestyrelsen,
skulle have iværksat ansøgning om ud
gravning af hjørnerne i havnen. Det er
ikke rigtigt. I januar måned begyndte
bestyrelsen at indhente tilladelse til
opgravning af renden. Samtidig havde
Preben planer om at lave nogle 2mpladser om til 3m-pladser, ifølge for
manden skulle vi hive en pæl op hist og
pist. Han lagde ingen planer frem. Jeg
gik rundt i havnen og så på hjørnerne,
for at se om vi kunne udnytte dem
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bedre. Der havde i tidens løb samlet sig
en del sand og slam i disse. Hjørnerne
kunne bruges, men ikke 100 %. Vi havde
ingen klaptilladelse til gravning i hav
nen, hvorfor jeg i midten af januar ringe
de til Miljøkontrollen, ikke for at angive
ansøgning om lov til udgravning, men
alene for at orientere mig om hvilke
krav der ville blive stillet til os... kunne
vi forvente at få en klaptilladelse, og
hvor lang tid ville det tage. Det er den
eneste kontakt jeg har haft til Miljøkon
trollen, det er naturligt at man undersø
ger tingene inden man forelægger dem
for sin bestyrelse, bestyrelsen har da et
vurderingsgrundlag, og kan der udfra
træffe sit valg.
Formanden siger i sit indlæg, at jeg ikke
tilbagemelder til bestyrelsen, det er og
så urigtigt. Samme dag som jeg havde
talt med Miljøkontrollen, ringede jeg til
formanden og orienterede ham, samti
dig med at jeg foreslog at sekretæren
skulle indsende en ansøgning om klap
tilladelse. Han sagde OK.. Skulle for
manden havde glemt det? Han kan jo
bare læse referat af bestyrelsesmøde
den 27/1 + 29/1 -1990, der står det helt
klart og tydeligt, at bestyrelsen er
orienteret.
Formanden skriver i sit indlæg at Miljø
kontrollen har rykket for klaptilladelse
fra hjørnerne. På det ekstraordinære
bestyrelsesmøde den 10/3, blev forman
den bedt om at fremlægge det brev, hvo
ri Miljøkontrollen rykkede. Et sådant
brev havde han ikke. Det er med nogen
undren jeg hører du har talt med dem i
telefonen, det havde du ikke den 10/3«.
Jørgen bad om at få et svar fra forman
den om hvad det er for uoverskuelige
følger projektet vil få. Jørgen Rasmus
sen fortsatte. »Formanden påstår at jeg
har sat arbejder igang bag ryggen på be
styrelsen, som pæleoptagning og roke
ring af hjørnerne, Jeg må henvise til re
ferat af 29/1, hvor jeg fremlagde tegnin
ger og forslag til ændringer af 21pladser
å 2 m, der skulle laves om til pladser på
2,50 m og 2,70 m. Endvidere frilægge
hjørnerne og forsøge at udnytte dem.
De planer blev vedtaget den 29/1.
Planer om opgravning af hjørnerne blev
udsat til efteråret. På et bestyrelses
møde den 5/3, hvor jeg ikke deltog,
fremkom formanden med en del misin
formationer til bestyrelsen. Dels har
formanden informeret om at jeg har sat
arbejder igang der lå på en overskridel
se af ca. 40.000 kr. udover det bestyrel
sen havde bestemt. Jeg kan godt forstå
bestyrelsen blev ophidset. På grund af
det foreliggende, stoppede man arbej
det. Den 10/3 blev tingene igen sat på
plads. Det er formanden, der har ind
hentet tilbud, det er også ham, der har

haft møderne med tilbudsgiverne. Jeg
har beklaget mig over, at jeg ikke var
med til disse møder. Bestyrelsen blev
efterfølgende orienteret om tilbudde
ne. Det drejede sig nu om 9 pæle, det
blev lavet om til: En omrokering er at
hive en pæl op, nr. 2 rokering var at ban
ke samme pæl ned igen. Vi andre havde
læst tilbuddene på en anden måde. Vi
ringede til entreprenøren, og han fortal
te, at der er tale om 18 pæle til en pris af
15.000 kr. I min plan drejer det sig om 22
pæle, altså 4 pæle mere til en merudgift
på 4.000 kr. Bestyrelsen vedtog de 22
pæle.
Tilsyneladene misforstår formanden
tingene gang på gang. Jeg har kopi af
kontrakt, der blev underskrevet den 7/2
mellem SSF og Ole Palm Petersen. I
kontrakten står bl.a. etablering af pæle
og hjørner jvf. vedlagte tegninger. De
tegninger, der nævnes, er de tegninger,
som jeg har fået godkendt i bestyrelsen
den 29/1 + 10/3.
Ole Palm Peters en fik tegningerne sam
tidig med at kontrakten blev under
skrevet af Ole Palm Petersen, Preben
Jacobsen og Jørgen Rasmussen«.
Formanden:
»Jeg kan ikke kommentere alt det Jør
gen beskylder mig for. Jeg mener gans
ke bestemt, at vi ikke har mulighed for
at rokere pæle i hjørnerne, det har jeg
tidligere givet udtryk for. En ting mere,
vi kan ikke udnytte hjørnerne i år, da vi
ikke kan grave. Med hensyn til udgrav
ning påstår Jørgen, at jeg har sagt, at vi
bare kan grave hjørnerne ud, uden tilla
delse. Det er urigtigt... Det er rigtigt at
det var Ole Palm Petersen der blev valgt
til at grave for os. Hans Guldager kom
med en udtalelse om, at han havde haft
et godt samarbejde med Palm Petersen
på Flakfortet. Jeg har ikke godkendt no
get som helst vedr. optagning af pæle i
havnen i hjørnerne, Når man skal hive
pæle op i hjørnerne er det uløseligt for
bundet med den udgravning for at kun
ne udnytte pladserne. Jørgen mener vi
kan lægge joller og fladbundede motor
både derind.
Jørgen og jeg er langt fra hinanden. Det
kan ikke fortsætte«.
Finn Petersen:
»Jeg syntes der er sket nogle misfor
ståelser i den bestyrelse, som er grove,
de kan ikke finde ud af at tale sammen.
Nogen må trække sig, eller også være
positivt indstillede. Der er tidligere
sket en del misforståelser i denne be
styrelse«.

Vagn Preisler:
»Hvis der var nogen der for 2 måneder
siden havde sagt at jeg skulle forsvare
Jørgen Rasmussen, ville jeg dø af grin,
men Jørgen har sin baggrund iorden.
Jørgen har ret, der er ikke én eneste ting
i det brev som formanden satte i bladet,
der holder stik. Jørgen har ikke sat no
get igang. På bestyrelsesmødet den 10/
3, gik alt i lås, enten havde Jørgen ret el
ler også havde Preben ret. Den eneste
måde vi kunne få afgjort den sag på, var
at få fat på Ole Palm Petersen. Preben
ringede op og talte med ham. Det viste
sig at det var Jørgen der havde ret. Der
er adskillige ting i Prebens beretning
som jeg ikke kan genkende fra bestyrel
sesmøderne«.
Ove Christensen
»De bestyrelsesmedlemmer, der ikke
kan samarbejde, må gå«. Ove henstille
de til bestyrelsen om ikke det er muligt
i fremtiden at uddele formandens be
retning, således at medlemmerne har
den inden generalforsamlingen.
Ove spurgte endvidere, hvorfor redak
tøren er med til bestyrelsesmøderne.
Ove sluttede med at anbefale at man
tager stikprøver i bådene m.h.t. ulovlige
gasinstallationer.
Søren
»Hvis de to mennesker ikke kan enes,
må enten den ene gå eller begge«.
Jens Peter Skov
»Formanden og bestyrelsen er valgt, og
er et bredt udsnit af SSF.... Disse med
lemmer har pligt til samarbejde«.
Formanden:
»Jeg forstår ikke Vagn. Stridens æble
er: Man kan ikke beslutte at tage pæle
op i hjørnerne, man kan ikke beslutte at
tage folks agterfortøjninger, som de har
betalt for, uden en generalforsamlings
beslutning.
Jørgen Rasmussen burde have stillet
forslag om udnyttelse af hjørnerne, det
har han ikke gjort, han har sat arbejdet
igang! Og arbejdsbeskrivelsen er stik
imod generalforsamlingens beslutning.
Til Ove: Der kommer en tegning i næ
ste medlemsblad vedr. lovlig installe
ring af gas.
Til Jens Peter Skov: Nedstem min be
retning og jeg er, ifølge lovene, ude af
billedet, eller bed Jørgen om at forlade
bestyrelsen, for jeg kan ikke arbejde
sammen med ham«.

Jørgen Rasmussen:
»Jeg vil gerne samarbejde, og jeg har da
indtrykket af, at jeg samarbejder med
den øvrige del af bestyrelsen. Forman
den påstår, at jeg ikke kan eller vil sam
arbejde med ham. For at et samarbejde
skal fungere, skal begge parter være
indstillet på det. Man må også rette sig
efter hvad et flertal i bestyrelsen be
slutter«.
Flemming Voss:
»Det er generalforsamlingen der skal
beslutte hvordan havnen skal se ud.«
Jens Green Jensen:
»Jeg tror ikke vi kommer længere med
denne debat.« Jens opfordrede til afs
lutning.

Punkt 4, Valg:
Sekretær Else Thuring var på valg,
p.g.a. generalforsamlingens forløb, øns
kede hun ikke genvalg. Dirigenten bad
om forslag. Åse Skov blev foreslået,
men da hun ikke jvf. vore love (med
lemsskab i mindst 2 år) opfyldte betin
gelserne, blev forslaget forkastet. Der
var ikke andre forslag.
Dirigenten suspenderede generalfor
samlingen samtidig med at han bad for
samlingen tænke på emner til nye be
styrelsesmedlemmer, der skal vælges
ved ekstraordinær generalforsamling.
Der vil snarest blive indkaldt til ek
straordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen sluttede kl. 12.20.
Sign.

Frits Kleis :
»Vi er her vidne til 2 stærke karakterers
sammenstød. Vi har et medlem der
gennem mange år har gjort et stort
stykke arbejde for sejlsporten her i hav
nen, og i andre havne. En person der har
en stærk vilje og som ikke er papirnus
ser.«
Formanden:
»Jeg brænder for sejlsporten, og jeg går
ind for, at SSF's økonomi skal reddes
uden stigninger. Det arbejde med pæle
ne er påbegyndt imod lovene.«
Finn Petersen:
Anbefalede forsamlingen at stemme
for beretningen.
Vagn Preisler:
Henstillede til Jørgen og Preben om at
de i det næste halve år prøver at arbejde
sammen.
Protokol og Beretning gik til afstem
ning ved håndsoprækning. Protokol og
beretning blev godkendt af generalfor
samlingen.
Formanden uddelte jubilæumsnåle til
årets jubilarer.
Generalforsamlingen blev herefter af
brudt en kort tid, idet bestyrelsen øn
skede et møde. Efter mødet blev for
samlingen orienteret om at Jørgen Ras
mussen, Janus Simonsen, Jørgen Haar,
Kent Nielsen og Else Thuring forlader
bestyrelsen.
Punkt 3, Regnskab:
Efter få talere og spørgere, hvem for
mand, revisor og revisorsuppleant sva
rede til alles tilfredshed, blev regnska
bet godkendt ved håndsoprækning.

Benny Gustafson
dirigent

Else Thuring
sekretær

ssssssssssssssssssssssssssss

Referat fra ekstraordinær
generalforsamling
er ved redaktionens slutning ikke indle
veret til redaktøren.
Jeg har modtaget et læserbrev angåen
de ovennævnte generalforsamling.
Dette brev vil følge i næste nummer, da
det har relation til generalforsamlin
gen.
Redaktøren
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Efterlysning!!!
Da foreningens kopimaskine er
gået i stykker, spørger vi, om der er
et medlem, der evt. har en brugt,
men brugbar, kopimaskine billigt
til salg eller kan skaffe en sådan til
hjælp for klubben i disse spareti
der.
Bestyrelsen
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fra bestyrelsen

Referat fra bestyrelsesmøde, man
dag den 23. april 1990.
Dagsorden:
Punkt 1 Protokol
Punkt 2 Beretning
Punkt 3 Havn og plads
Punkt 4 Klubhus og fester
Punkt 5 Sejlerskolen
Punkt 6 Juniorafdelingen
Punkt 7 Kapsejlads
Punkt 8 Joller
Punkt 9 Motorbåde
Punkt 10 Sikkerhed
Punkt 11 Bladet
Punkt 12 Eventuelt

Endvidere beder en anden om at få til
sendt papirer til indmeldelse i SSF.
Denne praksis bruger vi ikke, så for
manden kontakter manden pr. telefon
og beder ham om at gebærde sig ned i
SSF, hvis han ønsker at blive optaget
som medlem.
Dernæst oplæste formanden et brev fra
den Selvejende Institution Flakfortet,
hvori man meddelte, at man så sig nød
saget til den 9. april 1990 at indgive an
meldelse om betalingsstandsning til
Sø- og Handelsretten. Med andre ord,
de er gået konkurs. Efter en telefonisk
henvendelse til Dansk Sejlunion blev
det konstateret, at SSF ikke hæfter for
Flakfortet, da det er en selvejende insti
tution.
Formanden uddelte budget 1990 til
orientering til de nye bestyrelsesmed
lemmer.
Derefter gik man over til valg af næst
formand. Rasmus Bech foreslog Leif
Henriksen. Leif Henriksen var villig.
En enig bestyrelse godkendte herefter
Leif Henriksen som næstformand.
Elo Nielsen bad om at få nedsat et ud
valg og foreslog Aase Schou. En enig be
styrelse vedtog dette.

Fraværende: Bente Bang Christensen

Punkt 1 Protokol:
Protokol af bestyrelsesmøde af 5.4.1990
var oplæst på den ekstraordinære gene
ralforsamling 22.4.1990 og godkendt
der.
Punkt 2 Beretning:
Formanden indledte med at byde vel
kommen til de nye bestyrelsesmed
lemmer og udtrykte ønske om et godt
og konstruktivt samarbejde. Der har
været en del problemer herinde, det
skal ikke være nogen hemmelighed,
men det er fortid, og nu drejer det sig
om at komme videre.
I dag vil vi ikke gå så voldsomt frem,
men tage nogle emner op, som vi hur
tigt kan slippe over. Og derefter gå en
tur rundt i havnen for at få set på nogle
af de ting, vi skal drøfte ved de kom
mende bestyrelsesmøder.
Formanden oplæste indkomne breve.
Et medlem havde skriftligt udmeldt
sig. Normalt prøver man at snakke ved
kommende fra det. Men i dette tilfælde
blev man enige om, ikke at foretage sig
videre. Udmeldelsen var begrundet i
ekstrakontingenter.
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Punkt 3 Havn og plads:
Entreprenøren var blevet kontaktet og
havde meddelt, at han i løbet af 14 dage
kunne gå i gang med at slå de sidste pæ
le på plads.
Endvidere blev det påpeget, at man
måtte gøre noget ved indsejlingsbøjerne, da det var en umulighed at se dem,
når man sejler mod solen.
Ligeledes skal båkelysene efterses.
Kontakterne ved skurene skal efterses.
Bollen skal efterses, da den smider olie.
Havneudvalget meddeler, at der endnu
er mange, der mangler at hente plads
mærker.
Mange medlemmer har henvendt sig og
spurgt, hvorfor lågerne ikke kan blive
åbnet 1. april, når de begynder at gøre
både i stand. Det samme gælder for toi
letterne på nordre mole.
Ligeledes anduvningsbøjen.
Holger foreslog, at nattevagten ved før
ste runde om aftenen sætter kæderne
på og ved sidste runde om morgenen ta
ger kæderne af. En enig bestyrelse ved
tog dette.
Vedrørende anduvningsbøjen blev det
vedtaget, at den skulle ud 1. april, så
vidt vejret tillader det.
Det samme gælder for åbning af toilet
ter på nordre mole.

Punkt 4 Klubhus og fester:
Foreningen har inviteret repræsentan
ter fra Københavns Kommune til stan
derhejsning, men disse har sagt nej tak.
Festudvalget inviterer Malmohus Sejl
klub til pinsemorgen.
Punkt 5 Sejlerskolen:
Sejlerskolen beder om lov til at låne bestyrelsesværelset til to elever, der skal
op til eksamen.
VHF-kurset er afsluttet med en enkelt
dumpet. Vedkommende får lov til at gå
om igen på et andet hold.

Punkt 6 Juniorafdelingen:
De fire ynglingebåde er i vandet, sejl
klare. Der var budgetteret med 14.000
kr. til klargøring. Juniorerne har gjort
det for 10.000 kr., hvilket viser, at det
kan betale sig at give dem et ansvar.
Virkelig flot klaret!
Optimisterne er i gang med klargørin
gen. Det forventes, at der vil blive en
forårssejlads for optimister mandag
den 30.4.90.
Juniorafdelingen har modtaget en jolle
som gave. Den vil ankomme i løbet af
sommeren. I den forbindelse vil der bli
ve afholdt en lille højtidelighed.
Tidspunktet er endnu ikke fastsat.
Juniorerne har deltaget i et påskestæv
ne, og ud af 64 ynglinge blev de hen
holdsvis nr. 29 og 30. Ganske flot klaret
så tidlig på sæsonen.
Punkt 7 Kapsejlads:
Der var intet under dette punkt.
Punkt 8 Joller:
Jollerepræsentanten meddelte, at jol
lebroen vil blive opsat den 29.4. Jollehu
set trænger til træbeskyttelse. Tilla
delse til indkøb af materialer blev ved
taget.
Punkt 9 Motorbåde:
Vedrørende DMU: Der var en del uklar
hed vedr. dette, og bestyrelsen bad Ib
undersøge sagen, før man foretog sig
mere. Bestyrelsen var enig om, at SSF
indtil videre forblev medlem af denne
organisation. Dette udfra, at der for øje
blikket var 9 medlemmer af SSF, der
var medlem af DMU, og at medlem
skab kun kan foretages via klub.
Tilmeldingsliste til grillfesten vil blive
ophængt i mellemgangen.

Punkt 10 Sikkerhed:
Alle indslukkere i havnen er blevet ef
terset.
Punkt 11 Bladet:
På grund af overgang til ny redaktør var
der på nuværende tidspunkt intet un
der dette punkt.
Punkt 12 Eventuelt:
Formanden oplyste, at han havde fået
et 2 meter bredt lysarmatur, som kan
sidde modsat det, vi har i forvejen ved
skolebådene. Dermed skulle proble
merne vedr. for dårlig belysning, når de
kommer ind om aftenen, være løst. Sej
lerskolen har udtalt sig positivt med
hensyn til denne løsning.
Mødet slut kl. 22.40.
sign.:
Preben Jacobsen
formand

t Orla With
Orla With er ikke mere at finde på sin daglige vandring i SSF.
Efter et langt sygeleje kunne den gamle viking ikke mere.
Orlas liv har været mangfoldigt, som frihedskæmper og som forretnings
mand, men bedst kender vi ham for hans altopslugende interesse for sejl
sporten.
Orla har gennem mange år udført bestyrelsesarbejde til gavn for SSF. Hans
stoute væremåde gjorde, at han var meget respekteret og afholdt. Det sidste
år påtog han sig arbejdet i havneudvalget, og når Orla skrev i sin lille, sorte
bog, var der altid noget at hente. Han kendte hvert et skib og hver en krog i
havnen.
Vore tanker går til hans familie, og vi vil huske Orla som en af de gamle kæm
per.
Æret være hans minde.
Preben Jacobsen
formand

Elo Nielsen
sekretær
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Referat af bestyrelsesmøde torsdag
den 3.5.1990.
En del af bestyrelsen enedes 3.5.1990
om at indkalde en repræsentant fra
kapsejlerne.
Til stede var 7 bestyrelsesmedlemmer
plus Jørgen Haar, som var valgt som
kapsejlerrepræsentant.
Resultatet af dette møde forelægges
den samlede bestyrelse mandag den
7.5.1990.
Referat af dette bestyrelsesmøde er
som følger:
En repræsentant fra kapsejlerne, Jør
gen Haar, fik forelagt, at der skulle være
en kontaktperson fra kapsejlerne.
Jørgen Haar var villig til at fungere som
kapsejladskontakt i den kommende
sæson og være ansvarlig for følgende
sejladser:
Kvinde DM
Forterne Rundt samt
Klubmesterskabet
Endvidere skulle han - uden porteføl
je - deltage i bestyrelsesmøder under
punktet kapsejlads på dagsordenen.
Sign.:
Preben Jacobsen
Elo Nielsen
formand
sekretær

HEMPEL
købes med fordel
hos
Flligger byggefinish
Hans Guldager a/s
Amagerbrogade 164. Tlf. 31 55 73 20
Holmbladsgade 25. Tlf. 31 54 73 33
Kongelundsvej 264. Tlf. 31 51 95 95
Møllegade 4, Dragør. Tlf. 31 53 73 22
Åben 9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-14
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€1

Arne Olsen Offset a/s
Grafisk Totalløsning
Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84

Bådtransport
Søsætning - Optagning
[ Sejl- og motorbåde indtil 6 tons ]

PREBEN
JACOBSEN
Telefon 31 50 19 78

HELLERS YVCHTVÆRFT KASTRUP
KASTRUP MARINE SERVICE«.

BÅDUDSTYR
Saltværksvej 2. DK 2770 Kastrup
Telefon 01 50 05 04

• Træ- og glasfiberreparationer
• Spec. OSMOSE-skader
• Install. og reparation af bådmotorer
• Forsikringsskader
• Glasfibermaterialer til selvbyggere
• Bedding til 15 tons

- gå hellere til HELLER og få et godt tilbud!
Amager Strandvej 407 - 2770 Kastrup - 01 503017
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fra medlemmerne

Læserbrev:
Så blev asfaltbelægningen også ødelagt
ud for skurrækkemellemrummet på
nordre mole, idet tydelige dækspor af
den store bådbiltransportvogn - der ab
solut skulle køre ad nordre mole og dre
je ved skurmellemrummet - netop i
svinget viste, at asfalten ikke kunne
bære den tunge transport.
På grund af tidsnød nåede jeg ikke at
kontakte chaufføren, der samme dag
arbejdede med bådtransport ved plad
serne i nærheden af det gamle, røde
klubhus.
N år man nu skal reparere skaden, vil jeg
lige gøre opmærksom på, at den tidlige
re asfaltbelægning ved jolleslæbestedet stadig er dækket af grus, usortere
de sten samt murstensrester - en be
lægning, som sikkert muliggjorde tung
arbejdskørsel ved molerenoveringsar
bejdet. Lad os derfor få asfaltbelægnin
gen omkring slæbestedet og til slæbe
stedet i orden igen, thi det tidligere »ar
bejdsområde« vanskeliggør jollevognstransport (ofte med punktering til føl
ge) og beskadiger sejlfodtøj.
Det er jo ikke et urimeligt forlangende,
at jollesporten får tidligere forhold gen
oprettet. Optimist- og brætsejlerne får
derved også hæderligere muligheder
for at udøve deres sportsinteresse. Vi
udgør vel 10-15% af aktive SSF-med1 emmer, og jolle- og brætsejlerne beta
ler samme kontingent og ekstra kontin
gent/har samme antal nattevagter etc.
som bådejerne i SSF, der har virkelig
gode havnefaciliteter.
Med venlig hilsen
Poul Erik Clausen
jollesejler (Wayfarer 5125)

Strandjægerne har i år renoveret prampladsen pa nordre mole med nyt trådhegn og
stativer til prammene for egen regning.
Alle har måttet »spytte« i næverne og i kassen.

EN HÅNDFULD FLOTTE
FORDELE HOS D:E:R
3.
2.

Lej med fuld købsret

i. Hos D:E:R kan du både kobe og

Fri service samme dag

Kæmpe udvalg

Gar dit TV i stykker eller trænger

Vælg TV, Video og HIFI nyheder fra

leje. Du kan starte med at leje dit

det f.eks. blot til at justeres en

topmærker som Bang & Olufsen.

TV med fuld kobsret fra 98 kr. pr.

smule - sa ring inden kl. 10.00 og vi

Finlux, Philips. Pioneer, JVC m.fl.

måned. Kober du sa senere, far du

loser dit problem samme dag.

en stor del af det sidste ars leje
tilbage, ogvi ombytter det du lejer
til tilsvarende splinternyt.

4.

Lej måned for måned
HosD:E:R kan du leje TV, Video og
HiFi måned for måned. Det gi'r
dig mulighed for at afprove udsty

5.

Fri ret til at bytte
D:E:R's lejekontrakt binder di
ikke til een model. Du kan om
bytte modellen, nar du vil.

ret inden du beslutter dig.

VIDEO
Hlfl-TV
Amagerbrogade 68, tlf. 31 54 40 00, København S.
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fra medlemmerne

»Kære« Svend Malm...
Bemærk venligst:
Ja eller nej til velhaverklub

Af Vagn Preisler
Jeg må vel på en eller anden måde have
trådt dig gevaldigt over tæerne uden
selv at vide det, da jeg ellers står
fuldstændig uforstående over for dit
hadske angreb på min person i dit svar
på mit - synes jeg selv - ganske fredeli
ge indlæg vedrørende økonomien i SSF.
Men for at blive i din egen stil, så lad os
nærlæse, hvad du skriver!
1) Det fremgår helt klart, at du har
ondt af, at nogle medlemmer hygger sig
med »en lille en« i skurene, men den
sang har du snart sunget så tit, at den
burde udgå af hitlisten. Den er lidt ke
delig at høre på!
Ikke alle er som du interesseret i at ifø
re sig hagesmæk og sovsekande, så
snart de nærmer sig klubben.
2) At min bådplads ikke har været be
nyttet i et par år, er af personlige årsa
ger, som jeg ikke ønsker at oplyse dig
om, men jeg har naturligvis betalt for
den, hvorefter den er blevet udlånt til
fremmede, der også har betalt med der
af følgende indtægt til klubben.
Er det dét, du mener med, at jeg skulle
ønske, at andre skal betale for mig?
3) Mine ønsker om 1500 medlemmer er
ikke for at omdanne SSF til et offentligt
værtshus, som du så nydeligt skriver
(der kom forresten igen den med øllet),
men det er måske forbigået din viden,
at vi i adskillige år var 1500 medlemmer
- oven i købet med en venteliste på
medlemskab på 35-50 personer, men
så faldt medlemstallet i takt med diver
se forhøjelser til de nuværende 10001100.
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Så skriver du, at de medlemmer, der ik
ke har båd, skal betale for mig. Mig be
kendt betales der ikke andet end med
lemskab, når man ikke har båd (meget
billigt, synes du), og kun en del af disse
penge går til hjælp ved vedligeholdelse
af havnen, så den også er i orden, når de
får bådplads, hvilket forekommer mig
ganske rimeligt.
4) Jeg holder stadig på, at mange gam
le medlemmer - det er vel dem, som du
så flatterende omtaler som værtshus
kandidater og drukanemoner - døjer
med økonomien og ikke kan afse flere
penge på deres fritidsfornøjelser. Der
skal vel også bruges penge på andre ting
i tilværelsen.
Du har ret i, at kontingentet er så røren
de billigt, kun 1 3/4 kasse øl halvårlig eller foretrækker du måske at omdanne
kontingentet til 8 x dagens ret?
Men jeg kan forsikre dig, at udgifterne
tæller for mange medlemmer, når de
også skal betale f.eks. 1.000 kr. ekstra til
en midterbro samt 50 kr. til en byggefond, der nu er udgået, hvorefter man
lagde de 50 kr. på kontingentet.
Til slut:
Jeg kan godt lide at være i, som du siger,
paradisets have, så derfor et citat til
DIG fra Biblen:
Herre, forlad dem (dig) - thi de ved ikke
hvad de gør.
Oversat til godt dansk:
Fortsæt med at sejle, Svend, det har
DU forstand på!!
Redaktøren og bestyrelsen er enige om
at bringe dette indslag og vil herefter
bede de to herrer om at fortsætte dy
sten uden for bladet, da vi ikke kan
oprette en privat brevklub her.
Kære venner, skriv til hinanden privat
eller meget bedre: Tal sammen!

radio

FRITIDSSEJLERE
her er SMAK FLAKFORTET
Vi glæder os nu til den forestående
sejlsæson, og alt tyder jo på, at vi forhå
bentlig får et rigtigt fint vejr, så vi alle
kan nyde sejlerlivets glæder.
På Flakfortet er der rigtig mulighed for
at slappe af og »nyde« nogle af livets
glæder langt fra storbyens støj og larm.
Foreningen SMAK åbner igen det lille
hus på toppen af øen, dels for at yde lidt
hjælp og service for fritidssejlerne, men
også for at give en hjælpende hånd på
selve øen, hvis nogen skulle komme til
skade eller få andre problemer.
Vi starter fredag den 11. maj og slutter
søndag den 14. oktober 1990.
Som noget nyt i år vil der hver weekend
i Flakfort Havn ligge en fartøjsberedskabsbåd , der kan være behjælpelig
med f.eks. en tovende, en dunk brænd
stof, eller hvad der nu kan blive behov
for. Båden kaldes via vor radiostation
på Flakfortet.
Skulle der være en eller anden fritidssejler, der kunne tænke sig at stå til rå
dighed en eller flere weekender for be
redskabet, kan det ske ved henvendelse
til undertegnede sekretariat, gerne in
den den 4. maj.
SMAK - Flakfortet
kan kaldes på radio:
VHF-kanal 16:
Hele døgnet hver weekend
W.Ti-kanal 16:
Hele døgnet hver weekend
W.Ti-kanal 11 : A4 selektiv hele ugen
W.Ti- kanal 11A: A4 selektiv hele ugen
Fem minutter over hver hele, ulige time
udsender vi på W.T. evt. aktuelle vejr
varslinger, navigationsmeddelelse i
Sund-området.
Kystradiostationerne udsender de
samme meddelelser på VHF-radioen.
Vi håber med dette indlæg, at du får
lyst til at vide lidt mere om SMAK.
Kom op og besøg det frivillige mand
skab eller fartøjsberedskabsbåden og få
lidt mere informationsmateriale.

P.S. Det berører ikke SMAK, at den
selvejende institution Flakfortet er
gået i betalingsstandsning.

BESØG ERLING
I

Redaktøren

»KRAMBODEN«
Vi ønsker alle en rigtig god sejlsæson.
Med sejlerhilsen
SMAK - FLAKFORTET
Sekretariatet v/J. S. Danshøj
Falkonér Allé 60, 1. tv.
2000 Frederiksberg
Telefon: 35 37 86 86
(mellem kl. 18-20).

Istedgade 19 • København V
LEVERER:
Flotte visitkort • kuglepenne • tændstikker

OPSÆTTER:
TV-antenner • TV 2-forstærkere m.m.

Sælger:
Walkie-Talkies • kom hinanden mere ved ...
Mange brugsting - radio - TV-mikrofoner m.m.

NB! Fiskegrej og sandorme
Gør altid et billigt køb i

31 24 35 89

KRAMBODEN

31 24 35 89

.

Til sejlere med privat
radio i båden!
Jeg er blevet spurgt om, hvor stort be
hovet og interessen er for vor klubsta
tion.
Så vidt jeg er orienteret, har der i hele
sidste sæson ikke været noget opkald
med anmodning om hjælp.
Der er jo efterhånden mange, som har
fået VHF-radio, hvilket jo kun kan hil
ses med glæde. Derfor vil vi nu gerne vi
de:
Hvor mange i SSF har endnu priva
tradio med FM i båden ?
Hvor mange har en klubkontakt, så
de kan kalde klub- eller nødstatio
ner?
Det er vigtigt, at alle, der har privatra
dio og klubkontakt, udfylder en lille lap
papir, som vil findes på tavlen i gangen
mellem kontoret og skipperstuen.
Læg besvarelsen i kontorets brevkasse
snarest og senest den 15. juni.
Reinhardt Hansen
radiokontaktmand

Følgende artikel er hentet fra Fritid til
søs.

Flakfortet
standser betalingerne.
Formand Hans Guldager har sendt
os følgende meddelelse:
På vegne Den selvejende Institution
Flakfortet er det min tunge pligt at
meddele, at institutionen ser sig nødsa
get til - mandag den 9. april 1990 - at
indsende anmeldelse om betalings
standsning til Sø- og Handelsrettens
skifteretsafdeling.
Flakfortet er gennem alle de år, institu
tionen har eksisteret, blevet båret frem
af en stor sympati fra mange sider.
Økonomien har hvilet - dels på bruger
betaling - dels på støtte fra fritidsorga
nisationer, bevillinger fra det offentlige

og ikke mindst fra private fonde.
Tilkendegivelser om fortsat økonomisk
støtte viste sig ulykkeligvis ikke at være
gennemførlige - blandt andet fordi
ejerforholdet til fæstningsøen Flakfor
tet endnu ikke er blevet afklaret mel
lem Forsvarsministeriet og Miljømini
steriet.
Flakfortet beklager dybt, at en række
private institutioner og firmaer kan
komme til at lide tab ved denne beta
lingsstandsning, og at selve idéen bag
Flakfortet, netop som fortet teknisk set
er blevet reddet, lider skibbrud herved.
Flakfortet vil dog samtidig udtrykke
håbet om, at det vil lykkes for andre at
tage den grundlæggende idé - om at be
vare Flakfortet som et støttepunkt for
friluftslivet - op igen.
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til orientering

O
Hermed byder Sundby Sejl
forening følgende nye med
lemmer velkommen

Månedens gæsteskribent!
Eller månedens interview
Redaktionen indbyder på disse sider medlemmerne til at skrive om det der
ligger dem på hjertet - rejseoplevelser - fritidsinteresser - og iøvrigt alt mel
lem himmel og jord, og som kan være af interesse for læserne og til gavn for
Sundby Sejlforening.
Skriv med den pen eller klo, som du har, vi skal nok sætte det sammen på den
rigtige måde.
Redaktionen vil ligeledes benytte disse sider til interviews med medlemmer
og venner af SSF.
Bladet bliver udsendt til 1174 medlemmer, 224 sejlklubber under Dansk Sejl
union, venskabsklubber i Motorbådsunionen, svenske venskabsklubber, or
ganisationer og personer af interesse for SSF samt Københavns Kommune.

Nye medlemmer
A 148 Anne Plum
Blytsvej 8, F.
A 342 Lis Tobiasen
Gadbjergvej 32, S.
A 374 Connie Dyrehauge
Hørhusvej 4A, S.
A 397 Peter Smidt
Englandsvej 40, S.
A 430 Jan Østberg
Skodsbordparken 30,
Skodsborg
A 443 Peter Bergstrøm
Parmagade 13, S.
A 452 Jens Peder Andersen
Backersvej 49, S.
A 453 Flemming Bruun
Hadsten Allé 21, Ka.
A 457 Steen Blicher Frederiksen
Bastholm 23, Farum
A 470 Heine Rasmussen
Listedvej 11, Ka.
A 474 Rene Nielsen
Portugalsgade 12, S.
A 477 Leif Friis Hansen
Bredagervej 15, Ka.
P 1182 Astrid Arge
Engvej 26, S.
P 1230 Johanne S. Løwe
Engvej 32, S.
J 1501 Jonas Warrer
Overgaden Over Vandet 88, K

X
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Luftangreb og tordenvejr til søs

g"V" riiihiTrS

Hr. redaktør Hans Guldager
Kære »kollega«
I egenskab af postfordeler og redaktør
af Vedbæk Sejlklubs klubblad modta
gerjeg dit blad til videreekspedition til
klubhuset.
Det er nok overflødigt at nævne, at det
er et af de bedste blade, vi modtager (vi
får ca. 10-12 forskellige). Det må være
herligt med A4-formatet, det giver mu
lighed for en stor skreven stofmængde
og nogle ordentlige billedformater.
Især har jeg hæftet mig ved jeres faste
rubrik:

Månedens gæsteskribent«.
Jeg er ikke medlem af klubben, men vil
alligevel spørge, om vedlagte tordenvejrsartikel, som jeg har oplevet og
skrevet til mit (vort) klubblad, kunne
bruges. Se venligst side 8 midteropsla
get i vedlagte.
Vi er kun 400 medlemmer, så selvom
den vistnok også er bragt i IF'ernes
blad, så er den ikke »slidt«.
Jeg ville føle mig dybt beæret, hvis det
var noget.
Venlig hilsen
Stig Bækgaard
Redaktør for Nyt fra Vedbæk Sejlklub

29. juni 1988.
Logbogen for S/Y GHISLAINE af
Vedbæk på rejse fra Vedbæk til Gambøt
Lystbådehavn på Thurø.:
Kl. 05.50: Vejrmelding: Nogen sol, risi
ko for torden, mest tørt, ret svag vind.
Bælthavet, Sundet og Kattegat: Skif
tende under 5, fra i nat 3-8.
Observationerne kl. 04.00: Røsnæs
SØ 3 diset. Kullen SSØ1 god sigt.
Kl. 07.30: Afrejst Gilleleje.
Ud for sejl. Soldis. SSØ 3 - 4. Storsejl og
genua.
Kl. 10.00: Log 6,9. SSW 5. Soldis. Styret
kurs 250.
Kl. 11.50: Log 9,1. ØSØ 3 - 4. Soldis. Sty
ret kurs 250. Storsejl og spiler.
Fedt sommerhøjtryk. Skipper ved ro
ret. Besætningen i mindre end ingen
ting, halvsovende på styrbords ki
stebænk:
»Det må da være nede ved Jægerspris,
de holder skydeøvelser. Skydeøvelser
midt i sommerferien. De er nu ikke rogtig kloge . . . .«.
Hundestedfærgen passerer. Langt ude.
Forhåbentlig uden for kikkertafstand.
Kl. 12.30: Log 10. Stille. Klar sol. Spiler
ned.
Inde over land bliver himlen dækket af
mærkelige, blå skymasser uden kontu
rer. Besætningen har suppleret sin
manglende beklædning med en T-shirt.
Solen stikker. Skipper er på sin anden
varme skibsøl. Vinden er løjet. Stille rå
der. Spileren er blævret ned over sin
bom og forstaget. Storbommen slår i
dønningen. Nøjagtig som om natten på
Sjælland Rundt - det er forresten også
samme sted.
En folkebåd passerer på samme kurs
med sejlene nede, men for en tøffende
3-hestes påhængsmotor. »Hva' mon
stikker ham ?
Bare fordi vinden løjer ....«
I cockpittet ses et par unge mennesker
og et lille barn med solkyse.
Besætningen konstaterer tørt, at hun
nok også ville forlange at få jernge
nuaen sat, hvis vi havde sådan en lille
een om bord. Det har vi heldigvis ikke,
og for øvrigt er vores motor ikke ved sit
bedste helbred. Den går i stå på de mest
uheldige steder, hvis den kører over tre
knob. Sidst lige for næsen af et af de
sædvanlige spionskibe i Øresund.
Kl. 13.15: Log 10. 3 knob.. Vinden kom
met igen, SW 4. Grådis. Storsejl og ge
nua.
Kl. 14.00: Log 12,47. 4 knob. SW 6. Sty
ret kurs 250.
Det er blevet overskyet. Klichéen

»blygrå himmel« trænger sig på.
Besætningen er i klædeligt, let regntøj,
mens skipper nøjes med en regnjakke
over sine shorts. Bare for et syns skyld.
Kl. 15.00: Log 15.56. 4 konb. SW 4.
Optrækkende torden ? Genua ned.
(Resten tværet ud af regndråber).
Kraftig torden høres over land, og sorte
skyer med hvide spidser tårner sig op.
»Det bliver s'gu nok derinde«, siger den
lokale ekspert på området, mens han
presser erindringen om et tordenvejr i
Hano-bugten for et par somre siden ned
og tilbage i underbevidstheden. Uha...!
Skipper ved desværre, at besætningen
først bliver rigtig bange, når han forsø
ger at lyde beroligende.
»Den almindelige fokkeregel« bliver
pludselig aktuel. Reglen går på, at når
nogen om bord første gang eftertænk
somt siger: »Mon vi ikke burde tage fok
ken ned...?, så skal den ned. Og det også
ligemeddetsamme. Bagefter er det
nemlig for sent.
Femten meter blå line flyver ind i cock
pittet, og fokken lægger sig, som øn
sket, pænt til rette ude i stævnen.
GHISLAINE retter sig atter op mod
den opfriskende vind. Og SÅ kommer
det op over klinterne og ud til søs. Lyne
ne flammer nærmere og nærmere. Ha

stigt kryber en mærkelig tæt dis frem
over vandet, og vi er pludselig ansigt til
ansigt med et blåsort skymassiv.
Rulleskyen passerer hen over os - et
forfærdende, uhyggeligt syn her på næ
sten åbent hav. Besætningen griber ro
ret, og skipper springer ned i kappen og
trækker motoren i gang. Gudskelov, den
går i gang ved første træk.
Max. 3 knob, husk, husk ....! Et kraftigt
vindstød rammer os agterfra. Dagsly
set synes helt forsvundet.
Disen og vore omgivelser oplyses af et
altomfattende grønt skær. Alt er grønt.
Også lynene, der slår ned alle vegne
omkring os. En hvislen fulgt af et brag
som fra en brisantgranat. Ude i horison
ten viser et kraftigt, lyserødt skær, at
tordenvejret nu har delt sig i to ....
Vindhastigheden stiger og stiger. »Styr
mod lysskæret - og hjælp faldet med at
løbe ud!«. Skipper hugger sin livline i
jackstay'et og kravler på dæk med 2 sej
singer i munden på piratmanér. Oppe
på ruftaget må storsejlet trækkes ned
mod vindpresset. Slæderne flyver til al
le sider. Regnen begynder at falde som
store dråber, og sejlet slås blot om bom
men og gøres fast med sejsingerne.
Kyndigt trækker besætningen stor
bommen langskibs, mens skipper snub-

Der er også sport
i en god økonomi
Der er mange, fine glæder
i din sport. Og mange gode
klubkammerater, som du
har det hyggeligt med.
Men der er også sport i
at have en god økonomi.
Og i Amagerbanken kan du
tale med flinke mennesker,
der kan fortælle dig om
pengene og din fremtid.
For det er let at få en god
økonomi, når man har en
god bank.
Prøv at komme ind til os
i Amagerbanken.
Der er mere sport i os,
end du tror...

£

Amager
banken

Amagerbanken
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ler i den forb... livline og mere falder end
kravler ned i cockpittet. Et blik viser, at
vindmålerens viser står på tværs. 22 se
kundmeter.
To hvide bovbølger rejser sig for det lille
skib. Som en speedbåd står det indover.
Loggen viser 8 knob. To knob hurtigere
end vi kan sejle. For riggen alene. Fra
bakstaget høres pludselig den mest in
fame brølen, en lyd som tusinde orka
ner. Lige ved skippers øre. »Hvis lynet
slår ned, hvis lynet slår ned nu, så dør vi
s'gu begge to ...«.
Tankerne tvinges omkring: »Vi var ud
for Ebbeløkke, vi er slået tilbage, det
mørke derude om bagbord er Spods
bjerg, hvis vi styrer stik syd, så rammer
vi Isefjorden og Hundested havn. Vi så
jo færgen ...«. Kurs 180 grader.
Farten er helt utrolig. Ind imellem sta
genes hylen høres motorens stille sum
men af og til. Den går fint endnu i neu
tral. Hvor er Spodsbjerg Fyr? Hvorfor
bliver brinken ikke højere? Hvor er
klinten med Knud Rasmussens hus ?
GRØNT VAND - DER ER GRØNT
VAND!, råber besætningen, der under
det vilde ridt har spejdet nervøst ud om
styrbord.
Regnen vælter ned, brillerne er næsten
ikke til at se ud af. En grundstødning
her i uvejret vil være katastrofe. Til hel
vede med Hundested, her gælder kun
de gustne overlæg. Hellere tage chan
cen ude blandt lynene.
»SANDBUNDEN - JEG KAN SE
BUNDEN«. I det mørke! »Hold fast, vi
går rundt«. Den vanvittige slædefart
standser. Båden nærmest presses
rundt af roret og den haltende motor.
Nul grader. Samme vej ud som ind.
Langsomt, langsomt går det udad. Op
mod brådsøerne. Vandet får igen sam
me farve som himlen, dyb tågegrøn.
I farten er lugen ikke kommet i. Besæt
ningen stiller sig i lugekappen under
sprayhood'en for at dække for regnen,
der falder som stråler. Alt må være vådt
dernede. Lynene flammer igen over alt.
Tæt, og tæt ved. Den tyske, almindelige
U-bådsregel, når dybvandsbomberne
detonerer, og trykbølgerne får skroget
til at brage i sammenføjningerne:
»Miitze ab und beten«! Af med kasket
ten og bed!
»Se væk fra lynene, så er det ikke så
slemt, og hold dig væk fra bommen ...«
Besætningens ansigt synes blågrønt,
men det er nok regnen og brilleglasse
ne.
Den røde lysning bliver større.
Langsomt, langsomt søges stævnen
presset mod lysskæret med den svage
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motor. Dette her må holde op. Vi kan
intet se - ved blot, at kysten ikke mere
er tæt om bagbord, at bølgeslaget er
ophørt, slået fladt af regnen, der stadig
hamrer ned på ruffet. Godt, vi fik renset
selvlænsen i foråret.
Skipper mærker pludselig, at han er
gennemblødt, og at kulden fra det våde
tøj kryber ind. Et par våde shorts og en
lige så gennemvåd regnjakke. Tænder
ne begynder at hakke uden kontrol. Nu
må vi da snart være ude og det torden
vejr røget op til Kullen.
Men nej, den yderste af tordenbygerne
vender og lukker for nogle minutter kun
det uvirkelige, grønne lys ind over os.
Nye salver af lyn, nye mængder af regn
vand, der føles lunt, dog ikke lunt nok
for den hakkende rorgænger.
Skærende, hvide lyn mod vandet. Nu
må de da ramme os. Luftangreb. Lige
som i tilflugtsrummet i -43. Ingenting
at gøre. Blot vente.
Den kraftige regn går over i frisk vind og
små, krappe bølger. Vinden er nu N, og
den halve motor kan bringe os tilbage
på kursen til Odden. Vi sejler mod lyset,
gråvejret.
»Ku' Ku' Ku' du ta' rorret lidt?«
Skipper sjapper ned i kahytten, hvor alt
inden for lugen er dyngvådt. Tør Helly
Hansen, tørre briller. »Styr 200 grader,
til jeg kommer op«. Hvor er vi? For
mentlig en time fra Odden. Vi har 26 sø
kort om bord, men strækningen Gillele
je-Odden er ikke udgivet andet end
som oversejlingskort. Det var ikke
Spodsbjerg, vi så, det var bakkerne bag
Rørvig, vi stod ind imod.
To timer senere trækker den stadig
summende motor os ind i Odden Havn,
hvor forskrækkede nyankomne blander
sig med lystsejlerne, der har ligget der i
flere dage. To både er kommet ind med
lynnedslag. Folkebåden er den ene.
Næste morgen hører jeg ham i telefon
boksen: »Ja, det slog ned i masten - al
elektronikken er smadret. Ja, ja, jeg
gjorde sågu i bukserne af skræk. Nej, jeg
sejler den selv hjem nu, mo'ren vil ikke
med mere ...«
Tordenvejr til søs er ligesom luftan
greb. Er man sluppet op af kælderen i
eet stykke, så fortrænger man. Og lærer
måske. Og tænker. Og strammer musk
lerne til næste gang.
Næste gang er ud for Kerteminde på
hjemturen. Midt på blanke formidda
gen. Men der snød vi det. Langt inde
over Fyn så udkiggen de uhyggelige,
kontrasthvide kanter på en byge. End
da før vi kunne høre tordenen. Og vi
faldt af, vendte, holdt igen, lod de andre

både på søen sejle fra os. Og mirakel:
Skidtet gled ind over Kerteminde
Fjord. Lynene flammede inde over
byen. Vi ventede som en belejrende hær
på en brændende by. Da vi gled ind i
havnen, var der DM for folkebåde. DM
og kaos på havnen. Falck pumpede tu
sinder af liter regnvand bort fra de
svømmende telte med sejlerfamilier og
officials. Skybrud i ti minutter. Vi hav
de nemt ved at forestille os situationen.
Ret nemt.
Dette udnævnes til regel nr. 1:
»Stik af! Vær defensiv! Hold dig væk!«
Sejl i de tidlige morgentimer, hvis der
meldes om vejr »måske med torden«.
Regel 2 - eller nærmere sættet af for
holdsregler - blev til mellem Odden
Havn og Gilleleje, nu blot på tilbagetu
ren. Vind SO og frisk sejlads frem forbi
(fortsættes på bagsiden)

Fra Køge Bugt Kredsen:
Kære sej lervenner
Sejlsporten er i rivende udvikling i Kø
ge Bugt. Vi har gode faciliteter og et
godt farvand til kapsejladser, og her vil
vi også gerne dyste med jer fra begge si
der af Sundet, fra sydsjællandske klub
ber, ia fra hele landet.
Tilbudet får I ved KØGE BUGT UGEN
1990, som finder sted i perioden 18. til
25. august. Det er fjerde år i træk, bugt
klubberne gennemfører arrangementet
i et enestående godt samarbejde. Vi for
venter som tidligere år deltagelse af
mindst 150 både. Interessen »udefra«
stiger år for år, og vi vil gerne have end
nu flere med i de spændende dyster.
Der afvikles 6 sejladser ugen igennem,
både trekantbaner og distancesejlad
ser. Sidste år kunne vi krydre et par af
sejladserne med deltagelse af to12-metere fra America's Cup, og vi håber at
kunne arrangere noget tilsvarende den
ne gang. Vi slutter af med en storstilet
sejlerfest og præmieuddeling i Brøndby
Havn, hvor sejlklubben glæder sig til at
fremvise et dejligt nyt klubhus.
For sejlere nordfra vil vi arrangere
broåbning ved gennemsejling af Køben
havns Havn, og i kan naturligvis ligge
frit i de lokale klubbers havne ugen
igennem.
Program og tilmeldingsblanket vil blive
tilsendt i løbet af foråret.
Vel mødt i KØGE BUGT!
På Køge Bugt Kredsens vegne
Steffen Steffensen

KØGE BUGT UGEN 1990
18. til 25. august.

sejlerskolen

kapsejlads

optimister
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Nyt fra Sejlerskolen
Mandag den 9. april var der eksamen i
navigation for 10 elever. De 8 bestod.
Torsdag den 19. april var der eksamen
for deltagerne på VHF-kurset. 12 elever
ud af 13 bestod.
Søndag den 22. april havde SSF ek
straordinær generalforsamling, hvor
undertegnede trådte tilbage som skolechef. Jeg vil derfor benytte lejligheden
til at takke alle lærere og elever for det
forløbne år, som jeg synes, vi godt kan
være stolte over.
Særlig glad er jeg for, at et forslag om
betaling på Sejlerskolen blev nedstemt
med et betydeligt flertal. Herved me
ner jeg, at vi kan bevare skolen som no
get, alle nye og gamle medlemmer kan
føle glæde ved og som noget karakteri
stisk for SSF.
Til slut vil jeg byde den nye skolechef,
Jørn Hansen, velkommen i Sejlersko
len og håbe, at han må få en lige så god
tid, som jeg har haft og håber fortsat at
have i mange år fremover.
Med venlig hilsen
Kent Nielsen
forhenværende skolechef

Optimistudvalg:
Leif Henriksen
Birgitte Akkermann
Bent Bøje

31 58 28 10
31 59 79 95
31 55 27 24

Så er vi godt i gang med en ny, i skriven
de stund, meget varm sæson. Desværre
er der ikke så mange »gamle« tilbage,
men til gengæld myldrer det med nye
sejlere, især om mandagen, hvor begyn
derne mødes og lærer den svære kunst:
Skib at føre!
Til hjælp med indføringen i denne svæ
re kunst virker Jackie og Claus som
trænere, med Stig og Keld som dygtige
bådførere.
Med denne sammensætning af sejlere
tror jeg, vi får en sjov, god og helst lang
sæson.
Birgitte/Bent og Leif
Mød op, vær aktiv og få mere ud af
din sport!

Sidste nyt:
En af vore gode sejlere har været i Ita
lien (Gardasøen) og blev nr. 26 (30) ud af
375 startende.
Et stort tillykke til Jon.

OBS!
Onsdagssejlads på gammeldags manér
starter kl. 19.00 den 23.5.90.
Tilmeldingsblanketter ligger i mellem
gangen.
Afleveres senest tirsdag kl. 18.00.

Matchracing afholdes den 16.6.90 kl.
10.00.

Tilmelding til Ole Poul Petersen senest
den 10.6.90.
Klassebådsstævnet for folkebåde og
IF'ere den 9.-10. juni 1990.
Første start kl. 10.00 ved Flakfortet.
Program følger.
Kapsejladskontakt Jørgen Haar
Udvalgsmedlem Birgitte Akkermann
HOOOOOOOOOOOOOOOOC

HUSK!
Afhentning af pladsmærke.
Husk at medbringe kvittering for betalt
forsikring.
JOOOOOOOOOOOOOOOOOO

joller

HUSK!
Jollemøde søndag den 20. maj kl. 14.00.

Jollesejlerne med jollerepræsentanten i spid
sen fik sat jollebroen på plads søndag den
29. april 1990.
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Spodsbjerg og Isefjorden. Ret hurtig
vinddrejning til NW. »Skydeøvelserne«
blev denne gang hurtigt opfattet som
optrækkende besværligheder. Skærpet
udkig. »Skærpet« - mon ikke! Himlen
tætnede til i W. »Ned og skift til fuldt
hårdtvejrs-udstyr, jeg styrer imens ...«
Ny, dobbelt verdensrekord i omklæd
ning med nakken klemt mod ruftaget i
den hoppende kahyt. Gid ham, der op
fandt de snoede seler, måtte rådne op i
helvede. Sidste mand nede starter den
halve motor. Fokkereglen effektiv. Uvej
ret sigtes nu ret agter et par mil ude.
En Spækhugger en kvartmil forude gli
der uanfægtet videre på samme kurs
som os. Alle sejl oppe. Feriestemning
øjensynlig.
»Han må da ku' høre det komme?«
De første lyn blafrer ned. Tordenen har
buldret længe. »Hvorfor gør han ikke
noget? Er de rigtig kloge?« Klar til at

bjerge storsejl. Lynhurtigt rundt og op i
vinden. Storsejlet formelig fløjter ned.
Besætningen falder straks af, da sejlet
er næsten nede. Perfekt manøvre. Selv
slæderne blev, hvor de skulle. »Ret op
og giv den noget Karl-Børge«. Motoren
går op på sin maksimale trefjerdedels
kraft, og vi ser regnen komme fejende
agterfra som en mur fra land og ud over
Kattegat. Lugen i! Frivagten ind under
spray-hood'en.
Regnmuren rammer os med sine hyste
risk ødelæggende vindstød, lynene
blænder os, og tordenen brager. Spæk
huggeren har stadig intet foretaget sig
og opsluges uden videre i regnen, tågen

og de duggede brilleglas. Vi lænser frem
gennem uvejret, dyngvåde, men tørre
på krop og sjæl. Med ro i båden og alt
under kontrol lægger vi til i Gilleleje en
time senere.
Kaffe, klemmer og skibsøl i cockpittet,
mens tordenen rumler sig over i det
svenske. Solstrejf.
»Er der nogen af jer, der ved, om man
kan få syet en halvanden meters flænge
i storsejlet her i Gilleleje?
Spækhuggeren er ankommet.
Sørøver Olsen

Gasreglementet
(fortsat fra sidste nummer)
Petroleumsbrændere:
16.1 Sikkerhedsafstandene vist i bilag
2 skal overholdes.

ganske enkelt
bedst

16.2 Petroleumsbrændere skal place
res på et ikke brændbart materia
le med kant, som danner en spildbakke, hvor brændstofspild ved
påfyldning/forvarmning/utætheder kan samles og eventuelt
brænde væk uden risiko.
16.3 Petroleumsbrændere skal være
forsvarligt anbragt, så de ikke ri
ves løs ved fartøjets bevægelser i
søen.
16.4 Petroleum ombord skal opbeva
res i standard emballage eller i
faste tanke.

Med Totalkonto får
økonomien vind i sejlene
På Totalkonto samles både
opsparing og lån. Det bety
der færre renteudgifter for
dig og et godt overblik over
økonomien.

Tag dine seneste kontoud
tog med i Jyske Bank og vi
regner ud, hvor meget du
kan tjene ved at skifte.

JYSKE
^rBANK
Amagerbrogade 67
Tlf.01 58 60 22

Sundbyvester Plads 1
Tlf.01 97 00 22

16.5 Der skal til anvendelse ved appa
ratets brugssted forefindes en
DS-mærket pulverildslukker på
mindst 2 kg eller en CEN-mærket pulverildslukker med tilsva
rende slukkekapacitet.
Almindelige bestemmelser:
17.1 Fartøjets ejer såvel som fører er
ansvarlig for, at denne forskrift
overholdes.
17.2 Søfartsstyrelsen kan tillade afvi
gelser fra denne forskrift, så
fremt man finder, at sikkerheden
ikke forringes derved.
Straffebestemmelser:
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Overtrædelse af denne forskrift
kan straffes med bøde eller hæf
te.

McDonald Cup i SSF
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Medlemsblad for

BLINKET -

BÅDLÅN

SUNDBY SEJLFORENING

midt på Amager

Amager Strandvej, 15 2300 København S.

Kom ind
og se

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejlunion

UNKJEt

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset
Restaurationen
Havnekontoret

31 59 35 80
31 58 32 96
31 58 14 24

Foreningens bestyrelse:

Formand:
Preben Jacobsen

ABU - DAIWA - KUNNAN
JENSEN - RYOBI - SILSTAR
OCEAN WADERS

Få en brochure
Ring på 02 996511

Postgirokonto: 7 05 65 16

31 50 19 78

_

PRIVATfinans

W

- et selskabi Privatbankgruppen

Amagerbrogade 263 A
2300 København S

Næstformand og Juniorleder:
Leif Henriksen

store
udvalg i:

31 58 28 10

TELEFON 31 50 43 54

Sekretær:
Elo Nielsen

31 57 13 40

Kasserer:
Erna Christensen

31 59 39 78

Billige kvalitetstryksager

Havneudvalg:
Rasmus Bech
Holger Nielsen

31 59 49 24
31 95 36 89

Tilsynsforende
med klubhuset
- og festudvalg:
Bente Bang Christensen
Aksel Sørensen

Kataloger • Faktura • Kuverter • Etiketter • Brochurer • Brevpapir • Prislister • Bøger
31 51 75 30
31 57 09 54

Kapsejladskontakt:
Jørgen Haar
42 90 20 34
Udv.medl. Birgitte Akkermann . 31 59 79 95

Skolechef:
Jørn Hansen

SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE
Lyntryk og fotokopier fra dag til dag
Alt i bogbinderiarbejde
Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning

Fotografering til brochure brug
Vi hjælper gerne med opsætningen. Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering.
Vi giver gerne et tilbud på Deres tryksag.

31 54 65 13

SMQffsettryk

Jollerepræsentant:
Laila Hansen

ingen telef.

v/ Tina og Søren Møller

SALTVÆRKSVEJ 134 • 2770 KASTRUP

Motorbådsrepræsentant:
Ib Petersen

31 51 71 79

32 52 25 44

Målere:

31 58 43 11
32 52 23 10

Vi er ikke Danmarks største bådudstyrsbutik, men med over 20 års
virke, hvoraf de første 10 år i SSF; er vi måske den mest erfarne.

Reinhardt Hansen

31 59 88 18

Så kan du klare dig med omkring 10.000 artikler/dimser her og nu
- så kan vi også hurtigt - få den sidste hjem.

Ansvarshavende redaktør:
Inger Pfeiffer,
Bremensgade 48,1.tv., 2300 S

31 58 75 76

Medarbejder ved bladet:
Holger Møller,
Postparken 30, 2770 Kastrup

31 50 41 01

Karl Thorup
Frank Olesen

Radiokontakt:

Bladets ekspedition:
Annie Lindquist,
Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S .
Tryk:
SM Offset Tryk,
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup
Fotosats:
Eurosats,
Århusgade 88, 2100 Kbh. 0. . .

NB: Vi er forøvrigt heller ikke Danmarks dyreste...
LYNETTENS BÅD SERVICE
i Sejlforeningen Lynetten
Tlf.: 31 57 61 06

Åbningstider for 1990:
31 58 01 76

31 51 71 79

31 38 03 23

Oplag: 1500 eksemplarer
Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30
i kontortiden træffes
formand, kasserer og havneudvalg
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Med venlig hilsen
Lise & Klaus Schlichter

1990
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December

Hverdage

10-18
10-18
10-18
10-18
10-18
10-18

13-18

- £ 13-17
13-17
13-17

Lørdage
11-15
11-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
10-15
10-15
11-15

Søn- og
helligdage

9-15
9-15
9-15

l
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Refshalevej

200
DK-1432
København K
Telefon

31 57 61 06

Grillfesten 19. maj '90
Vi havde lånt en kæmpegrill af AGA Uplandsgade, og Preben Jacobsen sør
gede for transporten med kranvogn.
(Der skal en 6 - 8 mand til at flytte uhy
ret).
Arrangementet var egentlig henlagt til
skolebådenes guie telt, som jo ikke er
foreningens skønneste plet en sommer
dag. Et par dage før ændrede vi derfor
planen/stedet til jollehuset, som til
gengæld vel er foreningens bedste
område med græs, frisk søluft og udsigt
over Sundet. I tilfælde af regn kunne vi
søge ind i Opti-huset.
Dagen oprandt med strålende sol, som
varede hele dagen. Der kom 30 med
lemmer til festen, og det pudsige er, at

det er herrerne, som »griller«, medens
pigerne pænt bliver siddende ved bor
dene og afventer det mere eller mindre
afsvedne resultat (uden protester).
Der var en livlig bytten pølser, kotelet
stykker etc., så alle fik smagt adskillige
specialiteter.
Otto sørgede for musikken med bånd
spiller/forstærker, så han også selv kun
ne slappe a' og deltage i festen.
Et enkelt kinesisk lotteri, hvor bl.a.
bordpynten røg som præmier, sørgede
for, at arrangementet sluttede med et
lille plus til foreningen.
En dejlig dag med fællessang, fest og
god stemning.
Ib Petersen

Arne Olsen Offset a/s
Grafisk Totalløsning
Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84
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McDonald Cup 1990
Vådt - koldt og blæsende - det var,
hvad det var i weekenden den 26.-27.
maj - hvor vi for 8. gang afholdt McDonald-Cup for optimistsejlere.
Sejladsen foregik som den sidste i en
serie af udtagelsesstævner for A-sejlere
i Østersøkredsen - så der var spænding
og nerver på for de deltagere, der kunne
komme på tale til deltagelse i DM som i år afholdes i Vallensbæk.
Udover de 28 tilmeldte A-sejlere var der
henholdsvis 22 og 21 B- og C-sejlere fordelt på 2 baner.
A-banen syd for Helgoland og B- og Cbanen ud for sejlforeningen, hvor man
kunne følge med fra land og i øvrigt kun
ne komme hurtigt ind og ud til banen.
Vejret var, som nævnt, temmelig barsk
både lørdag og søndag.
Meteorologerne lovede 10 sekundme
ter vind og op til 15 m/s i pustene, og
dette holdt stik. Udover blæsevejret var
det pivende koldt, ind imellem regnvejr
og dertil en rivende sydgående strøm,
der især generede A-sejlerne.
Lørdag var der skippermøde kl. 9.00, og
allerede her mente de mindst øvede, at
det var bedst at blive inde.
På B- og C-banen gik starten kl. 11.00,
og man gennemførte 1. sejlads med
nærmest flyvende optimistjolle. Der
var tyndet godt ud blandt deltagerne,
så man mente, at det måtte være slut
for den dag.
Deltagerne på A-banen måtte vente
længe på start. Først ville ankeret på
»Pel« ikke holde - så knækkede en opti
masten og en »Dorry« måtte slæbe jol
len til havn, en tur på tre kvarter i den
stride blæst og modstrøm. Samtidig fik
den anden »Dorry« et stykke tovværk i
skruen og var ved at bordfylde. Så læn
ge dette stod på, kunne sejladsen ikke
starte af sikkerhedsmæssige grunde.
Man valgte at gå i land med de våde og
forkomne sejlere og udsætte sejladsen.
Vejret stabiliserede sig lidt, og man
startede en sejlads kl. 15.00, hvor alle
følgebådene fra både A- og B-banen
fulgte med.
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Optierne ventede og ventede på at stormen skulle lægge sig

Den sidste i mål var en stædig pige, Li
ne, fra Næstved. Hun kom ind en halv
banelængde efter de andre med en båd,
halvt fyldt med vand - men gennemfø
re ville hun - og hun fik sine points, som
efter fire sejladser førte til en samlet
3die plads.
McDonald serverede juice efter sejlad
sen.
Søndag morgen så det om muligt endnu
værre ud - det var endnu koldere - og
regnvejr, men knapt så meget luft.

På B- og C-banen gennemførtes to sej
ladser, og midt i tredie kom der en byge
med en masse luft, så det var bare om at
få ungerne ind.. Der lød tre skud: Sej
ladsen var afsluttet, og alle kom godt i
land, men ikke tørskoede.
På A-banen blev der gennemført tre sej
ladser, og selv midt i den enorme vindog regnbyge klarede A-sejlerne sig flot.
Kl. 14.45 var sejladserne færdige, og da
den sidste A-sejler var i havn, blev der
delt »burgere« og juice ud til alle delta-

gerne samt kaffe og »Applepie« til for
ældrene.
Efter behandling af protester var klok
ken efterhånden blevet 16.30, og vi
manglede »kun« at få resultater af pro
tester i EDB-maskinen, så vi kunne få
resultaterne og præmieuddele. Men ak!
Programmet drillede, og der gik næsten
to timer før resultaterne forelå, så vi fik
præmieuddeling temmelig sent.
Margrethe fra McDonald delte de
sponsorerede præmier ud til vinderen i
alle tre rækker, og alle fik et deltagerbe
vis.
Resultaterne blev for A-sejlere:
1. 6677 Louise Lassen
Skælskør Amatør Sejlklub
2. 6717 Sten M. Nielsen
Næstved Sejlklub
3. 6445 Line Pedersen
Næstved Sejlklub
Henrik Heger blev bedste Sundbyer på
en 8. plads, selvom han ikke fuldførte
sidste sejlads, medens Joen Angeldorf
blev nr. 14 efter en ikke-fuldført og en
disket.
Begge havde samlet så mange points i
de forrige sejladser, at de deltager fra
Østersøkredsen til DM.
Præmietagerne i B-klassen var:

Check til juniorafdelingen
fra Q8
Vi har herved fornøjelsen at kunne
oplyse, at medlemmerne i SSF i sæso
nen 1989/90 har aftaget i alt 35.000 liter
fyringsolie.
Det betyder, at vi i henhold til aftale
kunne udskrive en check på kr. 4.375,00
til SSF's juniorafdeling.
Denne check blev tilsendt Bent Knud
sen, som kunne overrække den ved for
eningens standerhejsning.
Med venlig hilsen

SSF's aftale med Q8 går ud på, at hvis
medlemmer køber deres fyringsolie
hos ovennævnte, er det til gavn for vor
es juniorafdeling.
De har brug for penge, og som altid del
tager de i mange stævner og viser der
ved SSF's deltagelse.
Så, derfor støt denne gode aftale!
Vi takker Q 8 for det tildelte beløb.
Redaktøren

Ronald Tegtmeier

Salgschef, Q 8

Pinsemorgen i SSF

1. 14 Carsten Wridt, Rødvig
2. 6640 Peter Toftager, Skovshoved
3. 5711 Ditte Rude Petersen, Greve
På C-banen, hvor de gennemførte to
sejladser, blev placeringen:
1. 6061 Kasper Uhd Jepsen, »Sundet«
2. Bang Sails Jonas Warrer, SSF
medens 3die pladsen blev delt mellem
52, Christian Thygesen, Dragør Sejl
klub og 5885, Espen Østergård fra ØSF.
Den 8. McDonald Cup blev ikke den
bedste, men grunden var for 90 pct's
vedkommende det dårlige vejr.
Til sidst tak til vor sponsor McDonald
for den støtte de gi'r os. Vi håber at se
både sejlere og sponsor igen til næste år
og håber på et lidt bedre vejr.
»En af de dødtrætte Officials«

Det var med bange anelser, man stod op
pinsemorgen efter regnvejret dagen før,
men nej, solen skinnede, så det var en
fryd.
Der var et virkeligt stort fremmøde fra
begge sider af Sundet.
Hornorkesteret spillede »I Østen stiger
solen op«, og alle sang med på de om
delte sange.
Hoplapigerne sang en sang, de selv hav
de komponeret til melodien: »Dejlig er
sommernatten«, og de sang, så det gjal
dede. Vi nød alle en lille dram og dejlige,
velsmurte rundstykker, som bageriet
Napoli v/Claus Steffensen, Holmbladsgade 79, havde foræret foreningen.
En stor tak til Claus.
Redaktøren
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Referat af

ekstraordinær generalforsamling den 22.4.90
Dagsorden:
Valg af dirigent
Ekstraordinært valg
Ordinært valg
Lovændringsforslag
Andre forslag
Eventuelt
Formanden indledte generalforsamlin
gen med at byde velkommen samtidig
med, at han bad forsamlingen med ham
mindes Orla With, der lige var afgået
ved døden.
Efterfølgende udbad han sig forslag til
dirigentposten. Flemming Voss blev fo
reslået og valgt.
Dirigenten takkede for valget og bad
om lov til at vælge Jens Green Jensen
som hjælpedirigent. Han fik tilsagn, og
Jens blev hjælpedirigent.
Hans Guldager bad om ordet til forret
ningsordenen. Han forespurgte se
kretæren, om formandens beretning fra
afholdte ordinære generalforsamling
var blevet vedlagt protokollen. Dette
benægtede sekretæren. Hans Guldager
bad herefter om lov til at oplæse referat
fra generalforsamlingen, idet han men
te, at mange af de nu tilstedeværende
ikke var bekendt med den.
Hans Guldager oplæste referatet.
Der blev efterfølgende valgt et stem
meudvalg, bestående af Ole Poul Peter
sen, Rasmus Bech og Kommune-Holger.
Bjarne Ørskov, medlem nr. 703, stillede
et ændringsforslag til dagsorden. Dette
forslag blev ikke behandlet, da det ikke
var et punkt på dagsordenen. (Forslaget
vedlagt protokol).
Punkt 2 Ekstraordinært valg:
Et havneudvalgsmedlem, Jørgen Ras
mussen, var på valg. Rasmus Bech og
Holger Nielsen blev foreslået. Der blev
foretaget skriftlig afstemning, og da
man skulle bruge to havneudvalgsmed
lemmer - idet det andet havneudvalgs
medlem var afgået ved døden - foreslog
dirigenten, at den , der fik flest stem
mer blev siddende til næste forår, den
anden skulle så på ordinært valg til ef
teråret. Forsamlingen gav tilsagn.
Holger Nielsen fik 110 stemmer og Ras
mus Bech fik 126 stemmer, der var 33
blanke og 4 ugyldige, i alt 273 stemmer
var blevet afgivet.
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Et medlem af Klubhus- og festudval
get, Vagn Preisler, ønskede ikke gen
valg. Axel Sørensen blev foreslået og
valgt med akklamation.
Jollerepræsentanten, Per Wallin, øn
skede ikke genvalg. Laila Hansen blev
foreslået og valgt med akklamation.
Jørgen Haar, kapsejladschef, ønskede
ikke genvalg. Der var ingen, der stillede
op, og man opgav valg af en kapsejlad
schef. Dirigenten henstillede til for
manden at finde en kapsejladschef.
1. suppleant, Janus Simonsen, ønskede
ikke genvalg. Poul Christensen blev fo
reslået og valgt med akklamation.
Punkt 3 ordinært valg:
Sekretær Else Thuring ønskede ikke
genvalg. Elo Nielsen blev foreslået og
valgt med akklamation.
Skolechef Kent Nielsen ønskede ikke
genvalg. Jørgen Hansen blev foreslået
og valgt med akklamation.
Et medlem af Klubhus- og festudval
get, Bente Bang Christensen, blev gen
valgt med akklamation.
Motorbåderepræsentant Michael Ro
nild ønskede ikke genvalg. Ib Petersen
blev foreslået og valgt med akklama
tion.
2. suppleant, Grethe Jacobsen, blev
genvalgt med akklamation.
1. revisor, Frits Kleis, blev genvalgt, 2.
revisor, Benny Gustafsson, ønskede ik
ke genvalg. Per Kallesøe blev foreslået
og valgt med akklamation.
Revisorsuppleant Per Kallesøe var ble
vet valgt som 2. revisor, Benny Gustafsson blev foreslået som suppleant og
valgt med akklamation.
Redaktør Hans Guldager ønskede ikke
genvalg. Inger Pfeiffer blev foreslået og
valgt med akklamation.
To målere, Karl Thorup og Frank Ole
sen, blev begge genvalgt.
Punkt 4 Lovændringsforslag:
Forslag fra bestyrelsen:
Ændringsforslag til foreningens love
vedrørende §12 i Kap. »Havnen«.
I fortsættelse af ordlyden i 2. afsnit i
§ 12: »Hvis ægtefællen ønsker overtagel
se« tilføjes:
»A) Sidestillet med dette er også rettig
heden til at overtage en afdød ægtefælles
medlemskab/anciennitet med henblik på
tildeling af en fremtidig havneplads.

Når overtagelse eller 1. tildeling af hav
neplads har fundet sted, kan havneplad
sen kun byttes til en anden havneplads,
såfremt egen anciennitet giver ret til
pladsen.
Begæring om retten til overtagelse af
havneplads/fremtidig havneplads skal
indgives til bestyrelsen senest et halvt år
efter dødsfaldet.«
Der blev foretaget skriftlig afstemning:
Der var 224 ja-stemmer, 31 nej-stem
mer, 14 blanke og 1 ugyldig, i alt 270 af
givne stemmer. Forslaget blev vedta
get.
Punkt 5 Andre forslag:
Forslag fra medlem nr. 535, Ole Rønnow
Olsen, angående havn og plads. For
slagsstilleren trak sit forslag.
Forslag fra medlem nr. 244, Rasmus
Bech, og medlem nr. 515, Juul Ander
sen, vedrørende Sejlerskolen:
Det foreslås herved, at elever, der til
melder sig sejlerskolen, indbetaler sko
lepenge ved tilmeldingen, f.eks. i stør
relsesordenen 3-400 kr. pr. elev, på
grund af foreningens dårlige økonomi.
Juul Andersen for motivering:
Hvordan kan man forbedre klubbens
økonomi? Ved at melde sig ind i klub
ben og betale de 800 kr. i indskud, kan
man frit benytte sejlerskolen. Jeg har
aldrig hørt om, at dette er gratis i andre
klubber.
Kent Nielsen: Sejlerskolen koster ca.
20 kr. pr. elev pr. år. Denne sejlerskole er
medlemmernes sejlerskole, alle er vel
komne til at deltage. Et nyt medlem be
taler 800 kr. i indskud plus kontingent.
Sejlerskolen er et af de få tilbud, vi har,
til dem, medens de går og venter på en
havneplads. Hvis vi begynder at kræve
skolepenge, mener jeg, vi ødelægger
den ånd, der har været på sejlerskolen i
de 53 år, den har eksisteret. Vedrørende
foreningens dårlige økonomi, så husker
jeg, at formanden på sidste generalfor
samling sagde, at den ikke var så ringe.
Instruktørerne har ikke fået penge for
deres undervisning; det får de i andre
klubber. Kent sluttede med at bede for
samlingen stemme imod forslaget.
Lillian Green Jensen: Jeg giver Kent
ret. Undervisningen skal være gratis.
Jeg har hørt, at nogle passive medlem
mer går på sejlerskolen, de bør betale
400 kr. Lærerne underviser gratis, både

ne gøres klar af eleverne, udgiften til
vedligeholdelse er beskeden. Sejlersko
len skal være gratis for aktive medlem
mer.
Verner (lille): Sejlerskolen skal bestå.
Jeg har selv i 17 år været sejlerskolelæ
rer. Det skal være gratis.
Jens Peter Skov erklærede sig enig med
Kent. Jeg skal nu i gang med at undervi
se på sejlerskolen på min 12. sæson. Det
er i orden, at man tænker på klubbens
økonomi, men vi glemmer at tænke på,
hvad det har betydet i sammenhæng.
Hvad har det betydet, at vi har kunnet
tilbyde en gratis undervisning. De fle
ste af de elever, jeg har haft igennem de
sidste 11 år, har meldt sig ind i forenin
gen for at komme på sejlerskolen; man
ge af dem bliver hængende, selv om de
skal se 10-12 år frem, før de kan få en
havneplads. Faktisk giver sejlerskolen
overskud, men jeg er bange for, at hvis
det skal koste penge, vil elevtallet på
sejlerskolen dale, og det vil betyde min
dre kontingent, i sidste ende vil det give
et underskud i forhold til idag.
Michael Fraenkel: Jeg går selv på sej
lerskolen til trods for, jeg har været
medlem i 15 år.
Formanden: Vi kører lidt væk fra min
tanke. Jeg foreslog på bestyrelsesmø
de, at pengene skulle være et tilskud til
vedligeholdelse af sejlerskolens både,
idet vi for en halv snes år siden ofrede
56.000 kr. på Øveballen. Jeg ved ikke,
hvor lang tid en træningsbåd holder, in
den den skal repareres igen. Jeg kan se,
at hvis sejlerskolen skal have den stan
dard af både, som vi har idag, så vil jeg
synes, det ville være rimeligt, at vi fik
400 kr. af eleverne til vedligeholdelse af
bådene.
Afstemning ved håndsoprækning. For
slaget blev nedstemt.
Forslag, stillet af Jørgen Rasmussen,
medlem nr. A61:
A) Ekstrakontingent. Alle medlemmer
betaler i 1990 et ekstrakontingent på kr.
250,00, som skal være indbetalt til fore
ningen senest 1. maj 1990. Beregnet på
750 medlemmer kr. 187.500.
B) Ekstra skur- og haveleje. Der betales
en ekstra skur- og haveleje beregnet
med 100% på den nuværende leje. (Det
svarer til 100 kr. ekstra pr. skur).
Ekstralejen betales til foreningen se
nest den 1. juni 1990. Beregnet på 1988regnskabet kr. 32.841.
Ekstra pladsleje på alle havnepladser.
Alle medlemmer med fast havneplads
eller låneplads får forhøjet deres helår
lige pladsleje med 50% for året 1990.
Ekstralejen kan dele i 4 lige store rater,

som betales til foreningen senest den 1.
august, den 1. september, den 1. oktober
og den 1. november 1990. Beregnet på
1988-regnskabet kr. 190.569.
Ekstraindtægt i 1990 i alt kr. 410.569, -.
De samlede ekstraindtægter går
ubeskåret til at nedbringe foreningens
rentebærende gæld.
Motivering: Økonomien i SSF skranter
temmelig meget. Vi har gæld på
570.000 kr., som vi løbende betaler af
på. I 1990 skal vi betale et afdrag på
100.000 kr. samt en renteudgift på ca.
50.000 kr., d.v.s., i alt 150.000 kr. 11990
skal der foretages en del absolut nød
vendige reparationer i havnen. Det lø
ber op i udgifter på 100.000 -150.000 kr.
Det er penge, som vi ikke har, altså skal
vi låne. Dette vil sige, at selv om vi i
1990 betaler 100.000 kr. af på vor gæld,
så skylder vi stadig, når vi kommer
frem til 1991, 570.000 kr., og renteudgif
ten vil fortsat være 50.000 kr. i 1991.

Det er en uholdbar situation. For i de
kommende år vil der være nye og andre
påkrævede vedligeholdelsesarbejder,
der skal foretages. Har vi ikke pengene,
skal vi låne, d.v.s., at gælden bliver stør
re og større, hvis vi ikke griber om næl
den nu. Jeg mener også, at de 50.000 kr.,
vi skal betale i renter i 1990 og igen i
1991, altså 100.000 kr., kan gøre mere
gavn i SSF's slunkne kasse end i ban
kernes.
Jørgen Rasmussen tilføjede endvidere,
at forslaget er fremlagt på baggrund af
et budgetmøde, der blev afholdt i besty
relsen i januar måned, hvor formanden
kom med oplysning om, at økonomien
var meget dårlig. Budgettet for 1990
blev skåret væsentligt ned i forhold til
1989. Formandens budget viste en ren
teudgift i 1990 på 50.000 kr. I 1989 var
renteudgften 53.000 kr. Formanden

oplyste, at vi havde en gæld på 570.000
kr., og udover denne gæld var der en
gæld til kommunen på ca. 180,000 kr.
Den sidstnævnte gæld er rentefri, men
de 470.000 kr. skal der betales renter af.
Jørgen Rasmussen afsluttede med at
sige, at han ikke havde bestyrelsens op
bakning til dette forslag.
Vagn Preisler stillede et ændringsfor
slag:
Der er fremkommet forslag til general
forsamlingen om voldsomme forhøjel
ser på kontingent, pladsleje, skurleje
o.s.v. Dette er affødt af ønsket om at for
bedre SSF's økonomi og nedskrive vor
bestående gæld.
Da havneudvalget, som de tidligere år,
igen tegner sig for det største forbrug af
samtlige udvalg, beordrer SSF's besty
relse fuldt stop for samtlige arbejder i
havneudvalget og udskyder disse til
næste sæson. Undtaget herfra er arbej
der, som ikke kan udsættes af sikker
hedsmæssige grunde samt igangvæ
rende projekter, såsom udgravning og
retablering af jolleslæbestedet.
De derved fremkomen besparelser vil i
rigelig grad udgøre det provenue, som vi
vil opnå ved forhøjelserne, og vi vil der
med undgå de urimelige forhøjelser,
som mange af vore medlemmer er ude
af stand til at betale.
Erna Christensen: Jeg er ikke helt enig
med Jørgen Rasmussen om, at vores
økonomi er så dårlig. Vi har kun to lån:
Et til Københavns Idrætspark på
60.000 kr. Dette er rentefrit. Så har vi en
gæld til Københavns Kommune på
177.000 kr., som også er rentefrit. Det
kan faktisk ikke betale sig at betale de
to poster ud. Vor 3. post er vor kassekre
dit. Som alle ved, er en kassekredit ret
bevægelig. Ved årets slutning var den
på ca. 280.000 kr. I øjeblikket er den po
sitiv, men ved årets slutning vil den igen
være på et negativt beløb, men det vil
igen regulere sig, når kontingenterne
kommer ind i januar måned.
Ved udgangen af 1989 udbetalte vi sid
ste afdrag på molerne på ca. 100.000 kr.
Vi skylder ikke mere på vore moler, vi
har haft et par dyre år med store udgif
ter og dermed ekstrakontingent. Måske
skulle vi holde et par år med lav profil,
d.v.s. holde udgifterne nede.
Jørgen Sørensen gik ind for Vagn Preis
lers ændringsforslag.
Lillian Green Jensen: Jeg er imod ek
strakontingent. Jeg har brugt en del tid
på at gennemgå vore regnskaber, og jeg
giver Erna ret, økonomien er ikke dår
lig. På et tidspunkt skal der nogle pen
ge i kassen, og jeg har lavet et nyt bud
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get for 1991. Vi skal have en kontingent
forhøjelse på 10% for både aktive og
passive medlemmer. Derudover en
pladslejestigning på 20%, d.v.s., at en
sådan båd som min vil stige ca. 33 kr.
mdl. På denne måde vil vi i løbet af 1991
få et driftsoverskud på 112.000 kr., der
kan bruges til afdrag i Københavns
Idrætspark og Københavns Kommune.
Derudover vil der være 60.000 kr.
Vi skal i gang nu. Det er kun en ringe
stigning.
Jens Green Jensen: Økonomi er noget,
man diskuterer mange steder, bl.a. i
Dansk Sejlunion, hvor man har en idé
om, at man bør have en egenkapital på
10 % af budgettet. Vi kommer ikke uden
om, at vi skal have hævet vort kontin
gent, så vi har noget at stå imod med.
Vi bør satse på at få en egenkapital på
10%.
Vagn Preisler: Det har været vanskeligt
i år at lave et overslag over foreningens
økonomi p.g.a. vor overgang til EDB.
Ved et bestyrelsesmøde kunne vi få at
vide, at situationen var sådan og sådan,
ved næste møde var den en anden. Vagn
bad forsamlingen stemme for hans æn
dringsforslag.
Jørgen Rasmussen: Vi kommer ikke
uden om forhøjelser. Erna sagde, at
økonomien ser godt ud, det gør den
måske også på papiret. Den 15.3. indløb
der 420.000 kr. i kontingenter. Vi har en
gæld, der skal betales renter af i januar
måned; den gæld kan umulig være
bragt ud af verden. Jeg tror, det hænger
sammen med, at de indbetalinger vi fik
i marts måned er brugt til at betale re
gninger med, som vi skyldte på vor
havn. Gælden er væk på papiret, men de
indbetalinger, der kom i marts, skulle
bruges til at betale udgifter med fra 1.
april. Hvor skal vi så få de penge fra?
Dem har vi ikke!
Resten af 1990 har vi følgende indtæg
ter: Kontingenter ca.182.000 kr. Vinter
oplæggere ca. 70.000 kr. Lån af spil ca.
15.000 kr. endvidere havnepenge. I alt
ca. 369.000 kr., men vi har også udgifter
resten af året på ialt 797.000 kr., hvortil
kommer betaling for udgravning af ren
den. Vi skal altså igen benytte kasse
kreditten, der koster 15 -16% i rente. Vi
vil altså i slutningen af året stadig have
en gæld på ca. 520.000 kr., og der er sta
dig en del nødvendige reparationer, der
skal udføres.
Jørgen stillede et ændringsforslag.
Skafte: Det forslag, Jørgen har frem
lagt, er stik imod bestyrelsens arbejde.
Bestyrelsen skal arbejde ud fra de pen
ge, de får ind, og lave de ting, der er nød
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vendige for foreningen, således at med
lemmerne kan være tilfredse med det
kontingent, vi har. Vi skal ikke sidde
med en kapital på 10 %.
Lillian Green: Vi har en stor gæld. Vagn
siger, vi skal tage det op på forårsgeneralforsamlingen. Der er for sent! Kon
tingentforhøjelsen skal igennem meget
hurtigt, vi mangler 60.000 kr. fra sidste
forårsgeneralforsamling, som ikke blev
vedtaget. Fra 1991 bliver vi nødt til at
have nogle penge i kassen, og vi er nødt
til at have et budget i vort medlems
blad, så alle kan se, hvad der er plan
lagt.
Formanden: Gravearbejdet er betalt.
På bestyrelsesmøde og på budgetmøde
foreslog jeg, at vi skulle køre uændret
kontingent i et år, så vi kan se, hvad vi
får ind i penge. Da vi sidste gang fik
kontingentforhøjelse, forsvandt der 200
medlemmer. Dels var der nogle, der
overgik til passive, og dels var der nogle,
der meldte sig ud. Vi har en svag stig
ning i vort medlemstal. De indbetaler
800 kr. i indskud, og disse 800 kr. er lige
så gode for budgettet, som hvis vi lave
de forhøjelser. Med et medlemstal på
1000 kan den økonomi, vi har, nu bære.
Et medlem mente, der ikke var fo
rudsætning for at vide, om det, der fo
reslås, er korrekt. Han henstillede, at
bestyrelsen udarbejder et budget, som
offentliggøres inden efterårsgeneralforsamlingen, helst tre år frem. Det må
være relevant med en egenkapital på
10%. Det blev foreslået, at bestyrelsen
på efterårsgeneralforsamlingen kom
mer med et budgetforslag for 1991 dels et driftsbudget og dels et aktivi
tetsbudget - så man kan se, hvordan
økonomien hænger sammen.
Sluttelig foreslog medlemmet, at både
Vagn og Jørgen trak deres forslag.
Erling foreslog, at alle betalte 2 kr. mere
for deres øl. Pengene skulle gå til fore
ningen.
Grethe Jacobsen: Der er lavet et bud
get. Det ligger på omkring 1 million og
50.000 kr. Ud fra dette blev der delt ud
til højre og venstre, bl.a. 100.000 kr. til
molerne, 55.000 kr. til gravearbejde.
Dette er betalt, og takket være EDB er
pengene indkommet meget hurtigt, så
vi kunne betale før tiden; altså har vi
sparet en masse renter. Jeg har ikke sat
pris på det, for jeg troede ikke, det var
nødvendigt, at det skulle frem. Yderme
re har jeg bedt Hans Guldager sætte
budgettet i bladet, men han sagde nej,
det plejer vi ikke. Til dato er det et ca.tal, det er ca. 600.000 kr.
Vi skal ikke afdrage til kommunen, men

vi skal sende skemaer ind, som vi så
forhåbentlig får tilskud for. Der er så ca.
500.000 kr. tilbage, som vi er kommet
frem til, at vi skal bruge, så stort set kan
jeg ikke se pengeproblemerne idag. Det
er sjovere at spare end at bruge los, for
di det ikke er bestyrelsens penge, det er
jeres penge.
Finn Petersen: Det glæder mig, at vi har
et godt regnskab. Jeg mener, at en stig
ning på 10% er relevant.
Et medlem foreslog, at begge forslag
blev trukket tilbage, samtidig med, at
han henstillede til bestyrelsen at
fremlægge - gerne i bladet - et budget
forslag for 1991. Det blev endvidere fo
reslået at give den nye bestyrelse ar
bejdsro.
Vagn Preisler: Mit forslag er affødt af
det forslag, der er i bladet. Jeg har hele
tiden haft tillid til det, som Preben har
sagt: At vi hele året ud skulle kunne kø
re uden forhøjelser, og så til forårsgeneralforsamlingen i 1991 se på budget og
derefter tage stilling til forhøjelser. Jeg
trækker mit forslag, hvis Jørgen træk
ker sit.
Jørgen Rasmussen: Vi har brug for pen
ge i kassen, jeg trækker ikke mit forslag.
Der blev fremlagt endnu et ændrings
forslag:
Vi pålægger bestyrelsen at optage et
punkt med budget 1990-1991.
Jørgen Rasmussen og Vagn belv spurgt,
om de ville trække deres forslag.
Vagn Preisler trak sit forslag til fordel
for sidste ændringsforslag, der blev
vedtaget.
Jørgen Rasmussens forslag blev ned
stemt af generalforsamlingen.
Forslag, stillet af Finn V. Petersen,
medlem nr. A234:
Undertegnede medlem nr. A 234 begæ
rer sagen om Kent Robin Schous eks
klusion af klubben behandlet som et
punkt på generalforsamlingen.
Begrundelse: Nævnte Kent Robin
Schou ønskes optaget i klubben igen
som medlem.
Formanden: Der har omkring denne
sag været procedurefejl. Jeg kan ikke se
nogen steder, at Kents sag har været de
batteret på generalforsamlingen. Det
eneste, der er sket, er, at da den tidlige
re bestyrelse fremsatte forslag, gik de
af. Sagen er ikke behandlet, derfor vil
jeg gerne have tingene belyst, og derfor
mener jeg, at Finn må begrunde sin
holdning.
Finn Petersen: Jeg var ikke medlem
den gang, det skete med Kent, men jeg
hørte om sagen, da den blev nævnt i en

formandsberetning. Det er det eneste,
der har været nævnt på det tidspunkt,
da Kent begærede sin sag fremlagt. Det
er en meget dårlig behandling af et tid
ligere medlem. Jeg har undersøgt sagen
og forhørt mig rundt omkring, og det vi
ser sig, at der er nogle småting, som be
styrelsen glemte at sætte i bladet, selv
om der står i vore love, at bestyrelsesre
ferater skal i bladet. Det kom frem, at
Kent havde været ovre i Harrys bagha
ve og »låne« 8 øl, der blev betalt fem da
ge senere. Dette blev betragtet som ty
veri, men når man betaler 5 dage efter,
og når Harry ikke anmelder det før 15
måneder efter, mener jeg, der er noget
galt. Harry har over for mig bekræftet,
at han vidste, hvem der havde taget øl
lerne, samt at han havde fået betaling
for dem. Jeg mener, der er lavet en fejl,
og jeg mener, det er en uheldig straf.
Finn mente i øvrigt, at det ikke drejede
sig om de øller, men om 22.000 kr., der
forsvandt fra Harry på samme tid. Poli
tiet var blandet ind i denne sag, men
fandt ingen skyld hos Kent.
Vagn Preisler: Jeg sad i bestyrelsen, da
Kents sag blev behandlet. Da sagen
blev forelagt, blev den behandlet øje
blikkeligt. Der er blevet offentliggjort
et brev i vort blad, hvori Harry trækker
sine beskyldninger tilbage. Ved besty
relsens gennemgang af sagen, kom man
ind på brevet, der var underskrevet af
Harry. Et bestyrelsesmedlem gjorde
opmærksom på, at hvis Harry fastholdt
denne nye erklæring, ville han bringe
sig selv i den situation, at han måtte
forlade klubben, idet han så havde
fremsat falsk tyverisigtelse. Bestyrel
sen bad derfor mig om at kontakte Har
ry på hospitalet for at fortælle ham,
hvad dette kunne medføre. Harry for
talte, at han havde haft besøg af fami
lien Schou, samt at han havde følt sig
presset til at skrive under.
Vagn citerede Harry:
»Der havde været tale om tyveri, idet
Kent havde været nødt til at fjerne en
stor plade på taget for at komme ind i
skuret for at hente øllerne. Beløbet er i
øvrigt ikke blevet betalt af Kent, som
der står i bladet. En anden har betalt«.
Harry var villig til at underskrive en
erklæring om det, Vagn havde fået at vi
de på hospitalet.
Henning Fraenkel: Det er min personli
ge mening, at denne mand skal have en
chance. Et helt livs udelukkelse for 8 øl
er for meget. En karantæne ville have
været nok.
Giser: Henning har ret.
Jan Nielsen: Jeg har kendt Kent lige fra

vi var små. Harry og Kent havde haft
10-12 nattevagter i træk, og når man
har været på vagt så længe, så kan man
godt blive lidt urimelige over for hinan
den. Det kan godt være, at Kent havde
lånt de øller, og der er blevet betalt 80
kr. for dem.
Harry: Det var Steen, der betalte 80 kr.
Efter yderligere kommentarer fra flere
medlemmer gik forslaget til skriftlig af
stemning.
Hans Guldager til forretningsordenen:
Hans henviste til lovenes §14.
Da jeg var formand i1985 behandlede vi
denne sag seriøst, og jeg må sige til
Kents. ros, at han åbent og ærligt
indrømmede, at han havde taget et an
tal øller i Harrys skur, og at han var
kravlet ned gennem taget ved at tage en
plade af. De 22.000 kr. blev ikke behand
let, der var ingen beviser. Fakta var, at
Kent indrømmede uden presseri, at
han havde stjålet øllerne. Den siddende
bestyrelse var nødt til i.h.t. vore
vedtægter at ekskludere dette medlem.
Kent fik ved mødet at vide, at et med
lem, der er blevet ekskluderet eller ude
lukket, har ret til ved førstkommende
generalforsamling at få sin sag behand
let. Uanset om man har en dagsorden,
der skal være indgivet 3 uger før en ge
neralforsamling, kan et udelukket med
lem ved enhver lejlighed uanset tids
punkt for generalforsamlingen få be
handlet en eksklusion eller udelukkel
se. Kent bad ikke om at få det på dags
ordenen, derfor blev det nævnt i for
mandens beretning.
Afstemning: 128 ja-stemmer, 51 nej
stemmer, 20 blanke og 1 ugyldig.
Dirigenten
gjorde
forsamlingen
opmærksom på, at forinden Kent træ
der ind i foreningen igen, skal lovene
ændres ved næste generalforsamling.

Eventuelt:
Den afgående sekretær takkede for 16
år i bestyrelsesarbejdet.
Østergaard henstillede til bestyrelsen,
at man optager et punkt på dagsorde
nen, der hedder budget.
Leif Henriksen takkede ynglingene for
godt arbejde.
Finn Petersen takkede på Kents vegne.
Andersen: Vi må have nogle gode, klare
love. Kent træder først ind, når næste
generalforsamling har vedtaget en
vedtægtsændring, som gør det muligt
at ophæve eksklusionen.
Ryle Niels spurgte, hvorfor lågerne sta
dig er låst. Før i tiden blev de åbnet 1.4.
Vagten burde kunne tage låse af og på
morgen og aften.
Hans Guldager: Hvorfor skulle jeg næg
te at sætte budget i bladet? Jeg har hid
til haft et godt forhold til familien Ja
cobsen. Vor nyvalgte revisor sendte et
forslag til bestyrelsen om, at man ved
også
skulle
generalforsamlingen
vedlægge bestyrelsens arbejdsbudget.
Det, syntes bestyrelse, var en god idé.
Formanden for afslutning:
Til Ryle Niels: Der er faste regler om
kring aflåsning af lågerne. Vi vil tage
det op.
M.h.t. budget var jeg ikke klar over, at
det var dette års budget.
Tak til den afgående bestyrelse og tak
til dirigenten.
Dirigenten takkede ligeledes forsam
lingen og bad denne med ham udråbe et
leve for SSF.
Generalforsamlingen slut kl. 12.45.
Sign.:
Flemming Voss
Else Thuring
dirigent
referent
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fra medlemmerne

Læserbrev:
Tanker efter den ekstra
ordinære generalforsamling
den 22. april 1990.
Ved generalforsamlingen blev en helt
ny dirigent valgt, og selv om jeg mener,
at han alt i alt klarede jobbet godt, er
der dog et par ting, som ikke var heldi
ge.
Først vil jeg dog fremhæve noget posi
tivt: Dirigenten strammede op omkring
begrebet »ordet til forretningsorde
nen«, hvilket må siges at være godt, da
mange fra tid til anden har benyttet
denne metode til at »springe over« i ta
lerækken og lignende.
Mindre heldigt var det, at dirigenten
gerne havde fjernet den afgående be
styrelse fra de vante pladser i salen.
Lad det være helt klart, at den afgående
bestyrelse nok meddelte ved den or
dinære generalforsamling, at den ville
træde tilbage, men at den lige så klart
kundgjorde, at den udskrev en ekstraor
dinær generalforsamling til den 22.
april 1990, og at den ville fungere videre
indtil da. Alt andet ville også have væ
ret uansvarligt.

At denne opfattelse også deles af de to
medlemmer af den gamle bestyrelse,
som fortsætter i bestyrelsen, fremgår
af, at i den mellemliggende periode har
alle samarbejdet om det daglige arbej
de, uden at nogen har protesteret over,
at nogle skulle være mindre i bestyrel
sen end andre.
Særlig uheldig var det dog, at dirigen
ten krævede, at alle, der opstillede til
den nye bestyrelse, svor troskab til den
siddende formand.
Dette var en meget udemokratisk må
de at forsøge at jorde enhver form for
opposition på. Dette gælder, selv om di
rigentens motiver næppe har været så
udemokratiske, som de kom til at se ud
for mange medlemmer.
Kent Nielsen
medlem nr. A124

Hjertelig tak for de smukke blomster
og besøg under Orlas sygdom samt
for venlig deltagelse ved hans død og
bisættelse.
Anna-Britt With
Monica og Eva

til orientering
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Dansk Sejlunion meddeler:

Danske sejlere
må endnu ikke besejle
østtysk farvand eller
anløbe østtysk havn.
Dansk Sejlunion har d.d. været i kon
takt med DDR's trafikrepræsentation,
hvor man oplyser, at det p.t. kun er vest
tyske sejlere, der kan sejle ind i østtysk
territorialfarvand og sejle til østtyske
havne.
Grunden er, at visumtvangen mellem
de to Tysklande er ophævet. Det er den
ikke mellem DDR og Danmark.
Trafikrepræsentationen gør i øvrigt
opmærksom på, at kapaciteten i de øst
tyske havne er så begrænset, at det ikke
vil være fysisk muligt at tilbyde gæste
havnepladser i nævneværdigt omfang,
og derfor vil visum på dette grundlag ik
ke kunne udstedes.
Dansk Sejlunion er i færd med at un
dersøge, om der via en evt. bilateral af
tale med den østtyske sejlunion kan
etableres kontakter til lokale sejlklub
ber i Østersøbyerne.
Desuden vil Trafikrepræsentationen,
som er i løbende kontakt med de øst
tyske myndigheder, strakt underrette
DS, såfremt der sker ændringer i de
regler, der gælder nu.
Med venlig hilsen
Dansk Sejlunion

HELLERS YACHTVÆRFT KASTRUP
KASTRUP MARINE SERVICE-

BÅDUDSTYR
Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup
Telefon 01 50 05 04

• Træ- og glasfiberreparationer
• Spec. OSMOSE-skader
• Install. og reparation af bådmotorer
• Forsikringsskader
• Glasfibermaterialer til selvbyggere
• Bedding til 15 tons

- gå hellere til HELLER og få et godt tilbud!
Amager Strandvej 407 - 2770 Kastrup - 01 503017
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SSPs bestyrelse

Fra redaktøren:

Som ny redaktør på bladet ser jeg frem
til er godt samarbejde med SSF's med
lemmer.
Hvis man har en god historie fra en sej
lerferie eller en oplevelse, som om
handler sejlsport, og man gerne vil del
agtiggøre andre i den, må I meget gerne
skrive lidt til mig om det.
Husk! Bladet er medlemmernes, så det
ville glæde mig, hvis vi kunne få lidt ak
tuelt stof i bladet, det er jo vores ansigt
udadtil.
Venlig hilsen
Inger Pfeiffer
Redaktør

Fra venstre: Motorbådsrepræsentant Ib Pe
tersen, festudvalg: Bente Bang Christensen
og Axel Sørensen, formand Preben Jacob sen,
jollerepræsentant Laila Hansen, juniorleder
Leif Henriksen, sekretær Elo Nielsen, havne
udvalg: Holger Nielsen og Rasmus Bech, re
daktør Inger Pfeiffer.
Skolechef Jørn Hansen var fraværende.

Efterlysning!
Da jeg skulle sætte masten i min
IF'er, opdagede jeg, at min bom af
fabrikat Proktor, sølvfarvet, var
fjernet fra masteskuret.
Er der nogen, der har »lånt« den
eller taget forkert bom, vil jeg me
get gerne høre fra vedkommende.
Medlem nr. A825
Dan Knudsen

Distancer i sømil målt fra vort havneindløb
Lystbådehavnen (Langelinie)
Lystbådehavn (Svanemøllen)
Hellerup Havn
Skovshoved
Bellevue Bro
Taarbæk
Strandmøllen
Vedbæk
Rungsted
Nivå
Sletten
Humlebæk
Espergærde
Snekkersten
Helsingør, nord
Hornbæk
Gilleleje
Hundested

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

Rørvig
Flakfortet
Saltholm (Barakkebro)
Saltholm (Lusebro)
Kastrup
Dragør
Drogden Fyr
Køge
Stevns Fyr
Rødvig
Lund
Fakse Ladeplads
Præstø
Klintholm Havn
Hesnæs Havn
Bøgestrømstønde
Nyord
Stege

57,0
4,3
3,6
3,3
2,1
5,0
8,5
25,2
25,0
29,0
32,0
36,8
43,8
47,0
60,5
36,4
44,8
49,2

Kalvehave
Stubbekøbing
Vordingborg
Mølle Havn
Hoganås
Viken
Helsingborg
Råå
Ålabodarne
Kyrkbacken
Landskrona
Båckviken
Barsebåck
Lomma
Malmo
Limhamn (gennem Drogden)
Klagshamn
Skanør

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
16,5
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fra bestyrelsen

rerne deltog i et stævne på Gardasøen
og blev nr. 26 ud af 375 deltagere.
Det går ligeledes fint med ynglingene.

den for en uge. Brostykkerne til jolle
broens tværstykke er repareret og lagt
ud. Jollehuset er blevet malet og gjort
rent.

Punkt 7 Kapsejlads:
Der var intet under dette punkt.

Punkt 9 Motorbåde:
Familiesejlads/pålidelighedsløb
for
motorbåde m.v. afholdes søndag den 17.
juni. Som tidligere år fælles frokost/af
slutning med sejlerne på Søndre Mole.
BKM (Båtklubben Malmohus) besøger
os i pinsen. Det er vore krebsevenner, så
tag godt imod dem.

Referat af bestyrelsesmøde,
mandag den 7. maj 1990.
Dagsorden:
Punkt 1 Protokol
Punkt 2 Beretning
Punkt 3 Havn og plads
Punkt 4 Klubhus og fester
Punkt 5 Sejlerskolen
Punkt 6 Juniorafdelingen
Punkt 7 Kapsejlads
Punkt 8 Joller
Punkt 9 Motorbåde
Punkt 10 Sikkerhed
Punkt 11 Bladet
Punkt 12 Eventuelt
Fraværende var Bente Bang Christen
sen og Jørn Hansen p.g.a. arbejde.
Punkt 1 Protokol:
Protokol af bestyrelsesmøde den 3.5.90
og 7.5.90 blev godkendt uden bemærk
ninger.
Punkt 2 Beretning:
Der var intet under dette punkt.
Punkt 3 Havn og plads:
Der var modtaget en del klager over
hegnet rundt om havnen, det trænger
til at blive renoveret adskillige steder.
Havneudvalget vil gennemgå dette.
Endvidere vil der blive opsat skilte på
molerne vedrørende cykling. Derudo
ver var der indkommet klager over, at
indsejlingsbøjerne ikke er på plads.
Havneudvalget sørger for, at de bliver
sat tilbage på deres oprindelige pladser.
Bollen er under reparation.
Punkt 4 Klubhus og fester:
De dårlige højttalere i klubhuset vil bli
ve renoveret.
Standerhejsningen forløb over al for
ventning.

Punkt 10 Sikkerhed:
Stigerne vil blive renoveret.
Punkt 11 Bladet:
Der var intet under dette punkt.

Punkt 8 Joller:
Jollebroen og det højre slæbested er ud
sat den 29.4.90. Beslag til venstre slæ
bested vil blive repareret og sat ud in

BESØG ERLING
I

»KRAMBODEN«
Istedgade 19 • København V
LEVERER:
Flotte visitkort • kuglepenne • tændstikker

OPSÆTTER:
TV-antenner • TV 2-forstærkere m.m.

Sælger:
Walkie-Talkies • kom hinanden mere ved ...
Mange brugsting - radio - TV - mikrofoner m.m.

NB! Fiskegrej og sandorme

Punkt 5 Sejlerskolen:
Der var intet under dette punkt.

Gør altid et billigt køb i

31 24 35 89
Punkt 6 Juniorafdelingen:
Melder om stor aktivitet. En af junio
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Punkt 12 Eventuelt:
Foreningen mangler en kopimaskine og
vil forsøge gennem bladet, om der skul
le være et medlem, der er i besiddelse af
en sådan til en rimelig pris. I så fald
kontakt Leif Henriksen.
Mødet slut kl. 22.15
Sign.:
Preben Jacobsen
Elo Nielsen
formand
sekretær

KRAMBODEN

31 24 35 89

Referat af bestyrelsesmøde,
mandag den 28.5.90.
Dagsorden:
Punkt 1 Protokol
Punkt 2 Beretning
Punkt 3 Havn og plads
Punkt 4 Klubhus og fester:
Punkt 5 Sejlerskolen
Punkt 6 Juniorafdelingen
Punkt 7 Kapsejlads
Punkt 8 Joller
Punkt 9 Motorbåde
Punkt 10 Sikkerhed
Punkt 11 Bladet
Punkt 12 Eventuelt
Fraværende Jørn Hansen, p.g.a. arbej
de.
Punkt 1 Protokol:
Protokol af bestyrelsesmøde den 7.5.90
blev gennemgået og godkendt.
Punkt 2 Beretning:
En ældre herre havde tilsendt SSF et
brev, hvori han anmodede om at blive
optaget som passivt medlem. Elo kon
takter vedkommende pr. telefon og gør
ham bekendt med SSF's vedtægter
vedr. passivt medlemskab.
I øvrigt er der mange ældre fnennesker,
der ønsker at blive passive medlemmer,
dette fordi de ønsker at komme i klub
huset. Det er meget svært at afvise dis
se mennesker og sige til dem: I støtter
ikke foreningen, hvis I er passive, så ko
ster I os kun penge.

Bestyrelsen vil på et senere tidspunkt
se på denne sag.
Et medlem har tilskrevet SSF og med
delt, at hun for 2. gang udmelder sig af
SSF p.g.a. kontingentforhøjelser. Be
styrelsen besluttede ikke at gøre yderli
gere i denne sag.
Der er udsendt en pressemeddelelse
fra den selvejende institution Flakfor
tet under betalingsstandsning. KSU og
DMU genovertager kontrakten på øen.
Der er dannet en komite til videreførel
se af aktiviteterne på øen. Dette in
debærer, at brugere af øen stadig er vel
komne, ligesom der udadtil ikke vil væ
re nogen forandring.
Eventuelle spørgsmål til Flakforts-komiteen kan rettes til sekretariatet ved
Vagn Preisler.
Det ser meget flot ud, men kan SSF
komme i økonomiske vanskeligheder,
hvis kreditorerne med et samlet tilgo
dehavende på 800.000 kr. ikke lader sig
nøje med at blive spist af med, at nu er
der desværre ikke nogle penge i den
kasse mere - så nu laver vi bare en si
deløbende organisation, og så kører vi
videre. Altså er det kreditorerne, der
har betalt Flakfortet.
Der vil efter al sandsynlighed blive lagt
en sag an mod Flakfortet og ejerskabet
for de regninger, der ikke er betalt, og så
kommer KSU og DMU til at betale det
gilde. Bestyrelsen vil undersøge sagen
vedrørende udmeldelse af KSU, samt
rejse spørgsmålet over for Flakfort-ko
miteen.

Bestyrelsen vil henvende sig til KSU og
bede om en skriftlig garanti og derefter
gå til en advokat og få ham til at se på
sagen, da det virkelig er mange penge,
SSF i værste fald kan komme til at hæf
te for.
Ved udgangen af 1992 vil de gamle
mønttelefoner stadig være brugbare,
trods møntreformen. Fra foråret 90 til
efteråret 92 kan dog kun 1-kroner be
nyttes. KTAS tilbyder til introduk
tionspris udskiftning af vore to møntte
lefoner. En enig bestyrelse vedtog det
te.
Dansk Sejlunion har tilskrevet SSF og
bedt om, at klubkontingenter for 1989
blev indbetalt. SSF har i december 1989
bedt om at få tilsendt nye indberet
ningslister, da de tidligere udfyldte ind
beretningslister var udfyldt forkert.
Altså DS vil have penge for 300 med
lemmer, som vi ikke har.
Formanden har haft en del korrespon
dance med DS vedrørende denne sag,
men de vil ikke rokke sig. En enig besty
relse nægter at betale for flere medlem
mer, end vi er. Det er en fejl fra SSF's si
de, men den er blevet påtalt straks ef
ter, at vi modtog giroindbetalingskort
fra DS. Og ny indberetningsliste med
det korrekte medlemstal er fremsendt i
december 1989 til DS.
Bestyrelsen kontakter DSU en sidste
gang for at prøve at få en klaring på pro
blemet. Hvis der ikke kommer noget ud
af det, må vi bede om juridisk bistand.
Det drejer sig om kr. 7.500,-.

Et tidligere medlem, Hans Jørgen Kapez, blev den 16. maj kontaktet af for
manden, som gjorde ham bekendt med,
at han skyldte foreningen medlems
kontingent og pladsleje. Han blev sam
tidig tilsagt at møde på kontoret for at
ordne sit mellemværende. Han kom ind
og sagde, at han ikke ville betale, for for
eningen skyldte ham, da man havde
væltet hans båd på slæbestedsvognen
sidste år, og det har kostet ham 2.500
kr., hvilket foreningen skulle betale.
Vi har haft sagen oppe i bestyrelsesregie før og afvist sagen som erstatnings
sag.
Kapez kom på kontoret torsdag, men
gik igen og ville ikke betale.
Formanden kontaktede ham derefter
og gav ham en sidste chance til at få sit
mellemværende udredt.

13

Den 23.5.90 er der modtaget et brev fra
Sveriges Ambassade vedrørende uo
verensstemmelse mellem sejlklubben
og hr. Hans Jørgen Kapez. Advokaten
meddeler, at hvis sejlklubben udsætter
båden, må det betragtes som selvtægt.
Bestyrelsen blev enig om at svare advo
katerne. Bestyrelsen står fast på, at
hans båd skal fjernes, og at han ikke
længere kan betragtes som medlem af
SSF iflg. vore love og vedtægter på det
te område.
Punkt 3 Havn og plads:
Gravemesteren har lovet at komme in
den for en uge og gøre arbejdet færdigt.
Havneudvalget har været ude for nogle
problemer vedrørende nogle medlem
mer uden plads. De påstår, at de har be
talt havneplads for hele året. Havneud
valget tager et møde med de implicere
de og prøver at få en klaring på proble
merne.
På Søndre Mole vil der, som forsøg, bli
ve opstillet en toiletvogn.
Punkt 4 Klubhus og fester:
Malmohus Båtklub ankommer med de
første både allerede fredag. Vi forven
ter ca. 50 mennesker. Helsingør Båd
klub har meddelt, at de kommer ca. 12
både.
Pinsemorgen er der åbent hus fra kl.
8.00 i Jollehuset.
Set. Hans aften starter festlighederne i
klubben kl.19.00, og der vil blive opkræ
vet en entré på kr. 10, -.
Punkt 5 Sejlerskolen:
Det hele kører planmæssigt.

• Bådtransport Søsætning - Optagning
[ Sejl- og motorbåde indtil 6 tons j

PREBEN
JACOBSEN
Telefon 31 50 19 78
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Punkt 6 Juniorer:
Ynglingene er flytte ud på plads igen.
Der mangler vand - de står på bunden.
Der er ikke vanddybde nok. Bestyrel
sen blev enig om at bede gravemeste
ren om at pejle bunden derude.
Optierne har deltaget i Kastrup-Cup
med et godt resultat. Der var en 1. plads
på A-banen og en 2. plads på C-banen.
I weekenden har der været afholdt McDonald-Cup, og det, der var mest glæ
deligt, var, at der var så mange deltage
re fra SSF med. Vi stillede med 14
mand, og deraf var der rigtig mange Csejlere, som klarede sig godt. Ynglinge
ne som helhed kører planmæssigt.
Punkt 7 Kapsejlads:
McDonald stævnet forløb fint. Jørgen
Haar udtrykte stor skuffelse over, at
han ikke var blevet informeret om, at
Bollen ikke var sejlklar.
Bollen er ikke sejlklar, idet den er mis
ligholdt i den grad. Motoren var sim
pelthen på vej ud gennem skroget.
Bollen forventes sejlklar om 14 dage.
Det vil sige, at den skulle være klar til
stævnet den 9.-10. juni.
Det er et problem for kapsejlerne, at
Bollen ikke er sejlklar, og Jørgen Haar
meddelte, at der ikke vil blive sejlet
onsdagssejladser så længe, Bollen er
under reparation.
Formanden meddelte, at der vil blive
udarbejdet nogle meget strenge in
strukser vedrørende brug af Bollen. I
øvrigt vil den blive taget på land om vin
teren.
Punkt 8 Joller:
En del jollesejlere havde været utilfred
se med, at de ikke i god tid var blevet

orienteret om grill-festen. Orientering i
god tid næste gang.
Vedrørende kanten på betonbroen vil
den blive slebet ren for gamle søm og
deslige.
Vedrørende det højre slæbested: Det
ene spænd, der ligger ude, er til gene,
når jollen skal ud.
Spillet ved jollerne er ikke nyt, men
brugbart. Det trænger til en gang olie.
Søren ordner dette.
På jollemødet blev det aftalt, at i Pin
sen males jollehuset færdigt, og gulvet
lakeres.
Laila prøver at komtakte kommunen
vedrørende tilskud til udgifterne på jol
lebroen, da det faktisk er dem, der har
ødelagt den.
Punkt 9 Motorbåde:
Der var 30 deltagere til grill-festen, som
forløb godt.
Punkt 10 Sikkerhed:
Der var intet under dette punkt.

Punkt 11 Bladet:
Redaktøren havde indhentet et tilbud
på trykning af bladet, men det var ik
ke billigere. Det trykkeri, vi har nu, er
absolut billigst. Det fås ikke bedre ude i
byen, det er også et spørgsmål om kvali
tet og standard.
Redaktøren efterlyser noget aktuelt
stof til bladet, meget gerne noget, der er
SSF-præget.

Punkt 12 Eventuelt:
Den stjålne båd, som har ligget i SSF, er
blevet afhentet af Holbæk Bådcenter,
som har betalt pladsleje for den tid,
SSF har opbevaret båden.
Mødet slut kl. 22.30.
Sign.:
Preben Jacobsen
formand

Elo Nielsen
sekretær

»ooooowoooooooo«
P.S. »Bollen« har prøvesejlet efter endt repa
ration den 8/6-90.

x»oooooooooooooow

HUSK!
Kontoret har lukket i juli måned.
Vi ønsker alle en god sommerferie!
Bestyrelsen

Pressemeddelelse:

Vedr. Flakfortet
Med baggrund af Den Selvejende Insti
tution Flakfortets betalingsstandsning
og dermed KSU/DMUK's genovertagelse af kontrakten på øen, er der dan
net en komité til videreførelse af aktivi
teterne på øen.
Dette indebærer, at brugerne af øen
stadig er velkomne, ligesom der udadtil
ikke vil spores nogle forandringer, idet
komitéen vil forestå og videreføre
opkrævninger af betalinger for brugen
af øen, herunder årsmærker.
Restaurant Set. Thomas vil endvidere
glæde sig til at se gamle såvel som nye
gæster, med sit kendte udvalg af varme
og kolde retter.
Færgen Langø sejler fortsat sine dagli
ge ture til Flakfortet fra Nyhavn iflg.
sejlplanen.
Københavns Sejlunion og Dansk Motorbådsunion, København, ønsker alle
brugere af Flakfortet hjertelig velkom
men til sommersæsonen 1990.
Eventuelle spørgsmål til Flakfortskomitéen kan rettes til sekretariatet v/
Vagn Preisler, Artillerivej 44, 4.,
2300 København S.

Følgende er hentet fra »Fritid til søs«:

Hold øje med brobyggeriet
på Storebælt!

til og fra arbejdsområderne. Og da disse
fartøjer ofte kan have svært ved at
manøvrere, bør fritidsfartøjer vise hen
syn og sejle på en sådan måde, at der
ikke opstår fare for sammenstød med
dem.
Søfartsstyrelsen vil udarbejde en be
kendtgørelse for såvel Østerrenden
som Vesterrenden. Af disse bekendtgø
relser, der vil blive udsendt med »Efter
retninger for Søfarende«, vil fremgå de
særlige forhold, som skibsfarten, her
under fritidssejlere, skal tage i betragt
ning ved sejlads i nærheden af områder
ne.

Det er vel efterhånden gået op for de
fleste, at man nu endelig er i gang med
at etablere en fast forbindelse over Sto
rebælt. Allerede denne sommer startes
byggeriet af en bro over Vesterrenden.
Fælles for brolinierne vil være, at der vil
blive etableret arbejdsområder, inden
for hvilke al uvedkommende sejlads bli
ver forbudt.
Det er klart, at der vil være en til tider
meget kraftig trafik af arbejdsfartøjer
30QOOOQOQOQOOOQOQQQOQQQOQQQOOQQOODQQOQC

Bøde for misbrug af
nødsignaler
»Søsportens Information« har mange
gange tidligere indskærpet det alvorli
ge i, at nødsignaler bliver misbrugt. Her
er endnu et eksempel, der ganske
vist blev »honoreret«, men ikke med et
sådant beløb, at det dækkede samfun
dets faktiske udgifter i forbindelse med
den unødvendige eftersøgning.
Føreren af en sejlbåd var en maj-efter
middag gået på grund i det smukke far
vand syd for Sjælland. Forsøg på at få
båden fri af grunden mislykkedes.
Da det begyndte at blive mørkt, signa
lerede bådens fører derfor SOS med lys
samtidig med, at han opsendte en rød

nødraket. Signalerne blev observeret
fra land, og der blev iværksat en red
ningsaktion, hvor der blev indsat red
ningshelikopter og kutter fra Marine
hjemmeværnet.
Søfartsstyrelsen var af den opfattelse,
at den grundstødte sejlbåd ikke havde
været i en situation, der berettigede fø
reren til at anvende nødsignaler.
Styrelsen henstillede derfor til ankla
gemyndigheden, at der blev rejst tiltale
mod føreren af sejlbåden i medfør af
»Lov om skibsfartens betryggelse« for
overtrædelse af tillæg IV i de interna
tionale søvejsregler.
Sagen blev afgjort med, at føreren be
talte en bøde på 2.000 kr.

EN HÅNDFULD FLOTTE
FORDELE HOS D:E:R
i.

Lej med fuld købsret
Hos D:E:R kan du bade kobe og

2.

Fri service samme dag
Gar dit TV i stykker eller trænger

TV med fuld kobsret fra 98 kr. pr.

det f.eks. blot til at justeres en
smule - sa ring inden kl. 10.00 og vi

måned. Kober du så senere, far du

Ioser dit problem samme dag.

leje. Du kan starte med at leje dit

3.

Kæmpe udvalg
Vælg TV, Video og HIFI nyheder fr
topmærker som Bang & Olufsen,
Finlux, Philips, Pioneer, JVC m.fl.

en stor del af det sidste ars leje
tilbage, og vi ombytter det du lejer
til tilsvarende splinternyt.

4.

Lej måned for måned
Hos D:E:R kan du leje TV, Video og
HiFi måned for måned. Det gi'r
dig mulighed for at afprove udsty

5.

Fri ret til at bytte
D:E:R's lejekontrakt binder dig

hih

ikke til een model. Du kan om
bytte modellen, nar du vil.

ret inden du beslutter dig.

VIDEO
HI-FI-TV
Amagerbrogade 68, tlf. 31 54 40 00, Kobenhavn S.
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Smukke både i kønne
omgivelser
De Fæles (Dansk Forening for ældre
Lystfartøjer) årlige træffestævne er al
tid noget af et tilløbsstykke. I disse mo
derne tider, hvor havnene helt domine
res af plastic, er det en sjælden fornøjel
se at se over hundrede smukke og vel
holdte træbåde samlet på ét sted.
I år er det Præstø, der fra den 5. til 8. juli
danner rammen om stævnet, og kønne
re omgivelser kan man næppe forestille
sig.
Træffestævnet er samtidig en skøn
hedskonkurrence, hvor bådene bedøm
mes af en sagkyndig komité, der giver
Harpunloggen til den allersmukkeste.
Billedet viser sidste års vinder af Har
punloggen, 8 meter R-båden »Asakaze«, som betyder morgenluft. Den er
tegnet af nordmanden Johan anker og
bygget i 1924. Oprindelig havde den
Bermudarig, men den nuværende ejer
har forsynet den med en ualmindelig
smuk gaffelrig.

*•

».

»Asakaze«, vinder af Harpunloggen
• i:

1989.

Tr •
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til orientering

Husk navn på båden!
Sakset fra Berlingske Tidende:
Husk navn på båden, lyder en henstil
ling fra Dansk Sejlunion. Nu har langt
de fleste jo nok et navn til deres båd det springer da farverigt og morsomt i
øjnene i alle havne - men DS indskær
per, at man i henhold til søloven er plig
tig at angive navn og hjemsted - og så
vil det kun se ganske godt ud, hvis de
enkelte fritidsbåde bærer deres klub
stander . . .
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Dansk Sejlunion har atter i år øget an
tallet af DS-fortøjningsbøjer, så tallet
nu er oppe på 56 - og de er, som tidligere
berettet, ikke blot for medlemmer af
Dansk Sejlunion. I de kommende år vil
Langturs- og motorbådsudvalget bruge
endnu flere økonomiske midler, ca.
50.000 kr., på udlægning af flere DS
fortøjningsbøjer.
For to år siden indførte man i Sverige et
skibsregister for fritidsbåde, for sejlbå
de på over 5 m længde, for motorbåde
samme længde og/eller 14 hk motor. Af
svenske fritidsbåde skulle der være ca.
425.000, der skulle registreres, men
indtil dette forår er kun ca. 243.000 til
meldt - formedelst hver et gebyr på 30
sv. kr. Det giver over 7 mill. sv. kr. i stats
kassen. »Registret er et indgreb mod
den personlige frihed«, lyder en af de
mange anklager mod registret - som
næsten alle ser som et første skridt
henimod mere bureaukrati og især
bådskat.

Stadig flere havne kommer med i Frihavnsordningen. Ordningen for 1990 ly
der på 152 danske havne, 16 svenske og
10 tyske havne. Ordningen indebærer,
at man gensidigt ikke opkræver havne
penge ved anløb. Ordningen startede i
Limfjorden, og det er Skive Søsportshavn, der udgiver listen og al anden in
formation.

75 år

HEMPEL
købes med fordel
hos
Flligger byggefinish
Hans Guldager a/s
Johannes Løwe blev pinsedag den 3/6-90
fejret på sin 75 års dag. Der var stort frem
møde for at ønske til lykke til den altid smi
lende og hjælpsomme ven, der altid vil give
en hjælpende hånd med.
Johannes har været medlem i SSF i snart
25 år.

Amagerbrogade 164. Tlf. 31 55 73 20
Holmbladsgade 25. Tlf. 31 54 73 33
Kongelundsvej 264. Tlf. 31 51 95 95
Møllegade 4, Dragør. Tlf. 31 53 73 22
Åben 9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-14

Hjertelig tak til SSF og vennerne for
opmærksomheden på min 75 års dag.
Venlig hilsen
medlem nr. 285, Johannes Løwe.
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kapsejlads

I H-bådsklasse deltog Kim Steffensen i
YATZY og opnåede en placering som
nr. 11 i et felt på 23.
hm

2 SSF'ere på
præmielisten
i KD-Cup '90
I weekenden 26.-27. maj afviklede Ka
strup Sejlklub KD'Cup med Kreditfore
ningen Danmark som sponsor. Der sej
ledes i bådtyperne X 79, H-både og Nor
disk Folkebåd.
I Folkebådsklassen med 31 deltagere
kom to Sundby-sejlere mellem de syv
præmietagere.
Johnny Jørgensen i BANGO besatte
førstepladsen med placeringerne 1-16, mens Kim Baun i NUAB blev nr. 6.
Af Kastrups egne folkebådssejlere var
fire at finde på præmielisten, så der må
have været lagt op til et lokalopgør, når
Larchmont-sejladsen skal sejles i Ka
strup til efteråret, når SSF får en af sine
erfarne Folkebåde med.
KD-Cup blev i øvrigt afviklet under me
get hårde betingelser. Under søndagens
sejlads trak en byge hen over banen og
medførte vindstyrker på op til 25 m/s og
sigtbarhed på 50-75 m. Det var sim
pelthen umuligt at sejle så længe, det
stod på. Og da det trak op til en ny byge,
valgte dommerne at aflyse sidste sej
lads.

»Bango«s vindermandskab med Johnny i midten

Kvinde DM
30.-31. august 1990
1.- 2. september 1990

Old-Boys sejlads
11. -12. august 1990
Mød talstærkt op!!!

SSF Klubmesterskab
den 18. august 1990
1. start kl. 12.00
Efter sejladsen er der dans i klubhu
set. Program følger.
Kapsejladskontakt
Jørgen Haar
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Lørdag den 12/5-90 blev Yatzy søsat og døbt i silende regn, men det betyder lykke, siges der.
Held og lykke fremover.

havn og plads

HUSK!
I I M M

\ /

Afhentning af pladsmærke
Husk at medbringe kvittering for be
talt forsikring.

Hermed byder Sundby Sejl
forening følgende nye med
lemmer velkommen
Nye medlemmer:
A
A
A

Havnefoged: Bent Petersen
Telefon: 31 5814 24

A

joller

A

KONTORTID:

A

Sommerhalvåret kl. 15.00 -16.00
Lørdag og søndag: Lukket
Ellers: Find havnefogeden på pladsen
- eller brug postkassen!

A
A

HAVNETAKSTER:
Frihavnsordning:
Gyldigt mærkat fritager for betaling
iflg. gældende regler - dog ikke el - se
nedenfor.
Havnepenge:
Under 8 meter, pr. døgn:
Over 8 meter, pr. døgn:

kr. 35,00
kr. 50,00

Forbrug af strøm:
Pr. døgn
kr. 20,00
(dette gælder også Frihavnsordningen)
Opkrævning finder sted daglig mel
lem kl. 9.00-10.00,
ellers kontakt havnefogeden på plad
sen eller brug postkassen.
Port og dør:
Åbnes kl. 9.00 til 16.00.
(Der er lukket i weekenden).
Nøgle til dør kan udleveres mod deposi
tum på kr. 50,00 - samme nøgle passer
til toiletter og bad.

BRÆNDSTOFSALG:
Mandag - torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

kl. 15.00-16.00
(find havnef.)
kl. 14.00-18.00
kl. 09.00-11.00
lukket
Havnefogeden

Gebyrer for brug af strøm i
Sundby Sejlforening
Betaling senest den 15, maj 1990
Køleskab
kr. 100,00 pr. år
TV
kr. 100,00 pr. år
Kogeplade
kr. 100,00 pr. år
El-stegeovn
kr. 100,00 pr. år

22 Coubert Petersen
Bredegrund 3, S.
34 Jesper Mølkjær
Westend 3, V.
272 Henning Kjær
Nansensgade 5, K.
334 Kent Schou
Scharlingsvej 14, Valby
403 Jesper Albrechtsen
Øresundsvej 106, S.
465 Henry L. L. Jensen
Nyelandsvej 34, F.
478 Poul b. Holm
Øresundsvej 88, S.
479 Per Francke
Brydes Allé 23, S.

Slettede medlemmer
pr. 15.5.90:

Joller:

A

Angående information og oplysning
om aktiviteter:
Se opslag i Jollehuset.
Jollerepræsentanten

29 Henrik Nielsen
Rentemestervej 27, NV.
A 178 Gerald K. Marker
Kastrupvej 82, S.
A 955 Torben Lambert
Sorrentovej 12, S.
A 1060 Michael B. Nielsen
Strandlodsvej 18, S.

Der er også sport
i en god økonomi
Der er mange, fine glæder
i din sport. Og mange gode
klubkammerater, som du
har det hyggeligt med.
Men der er også sport i
at have en god økonomi.
Og i Amagerbanken kan du
tale med flinke mennesker,
der kan fortælle dig om
pengene og din fremtid.
For det er let at få en god
økonomi, når man har en
god bank.
Prøv at komme ind til oe
i Amagerbanken.
Der er mere sport i os,
end du tror...

£

Amager
banken

Amagerbanken
19

total

konto
-ganske enkelt
bedst

Med Totalkonto får
økonomien vind i sejlene
På Totalkonto samles både
opsparing og lån. Det bety
der færre renteudgifter for
dig og et godt overblik over
økonomien.

Tag dine seneste kontoud
tog med i Jyske Bank og vi
regner ud, hvor meget du
kan tjene ved at skifte.

f%JYSKE
%rBANK
Amagerbrogade 67
Tlf. 01 58 60 22

Sundbyvester Plads 1
Tlf. 01 97 00 22

Russerbesøg i SSF: S/Y Foreward's besætning

SEPTEMBER 1990

Nr. 9

49. ARGANG

Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING

BLINKET -

BADLAN

midt på Amager

Amager Strandvej, 15 2300 København S.

Kom ind
og se

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejlunion

BUNKEV

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset
Restaurationen
Havnekontoret

31 59 35 80
31 58 32 96
31 58 14 24

Foreningens bestyrelse:

Formand:

31 50 19 78

Preben Jacobsen

ABU - DAIWA -KUNNAN
JENSEN - RYOBI - SILSTAR
OCEAN WADERS

Få en brochure
Ring på 02 996511

Postgirokonto: 7 05 65 16

store
udvalg i:

Amagerbrogade 263 A
2300 København S

PRIVATfinans
- et selskab i Privatbankgruppen

Næstformand og Juniorleder:

31 58 28 10

Leif Henriksen

TELEFON 31 50 43 54

Sekretær:

31 57 13 40

Elo Nielsen

Kasserer:

31 59 39 78

Erna Christensen

Billige kvalitetstryksager

Havneudvalg:

31 59 49 24
31 95 36 89

Rasmus Bech
Holger Nielsen

Tilsynsførende
med klubhuset
- og festudvalg:

SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE
Lyntryk og fotokopier fra dag til dag
Kataloger • Faktura • Kuverter • Etiketter • Brochurer • Brevpapir • Prislister • Bøger

31 51 75 30
31 57 09 54

Bente Bang Christensen
Aksel Sørensen

Kapsejladskontakt:
Jørgen Haar
42 90 20 34
Udv.medl. Birgitte Akkermann . 31 59 79 95

Skolechef:

Alt i bogbinderiarbejde
Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning

Fotografering til brochure brug
Vi hjælper gerne med opsætningen. Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering.
Vi giver gerne et tilbud på Deres tryksag.

31 95 73 49

Jørn Hansen

SMQffsettfyk

Jollerepræsentant:

ingen telef.

Laila Hansen

v/ Tina og Søren Møller

SALTVÆRKSVEJ 134 • 2770 KASTRUP

Motorbådsrepræsentant:

31 51 71 79

32 52 25 44

Ib Petersen

Målere:

31 58 43 11
32 52 23 10

Vi er ikke Danmarks største bådudstyrsbutik, men med over 20 års
virke, hvoraf de første 10 år i SSF; er vi måske den mest erfarne.

Reinhardt Hansen

31 59 88 18

Så kan du klare dig med omkring 10.000 artikler/dimser her og nu
- så kan vi også hurtigt - få den sidste hjem.

Ansvarshavende redaktør:
Inger Pfeiffer,
Bremensgade 48, 1.tv., 2300 S

31 58 75 76

Medarbejder ved bladet:
Holger Møller,
Postparken 30, 2770 Kastrup

31 50 41 01

Karl Thorup
Frank Olesen

Radiokontakt:

Bladets ekspedition:
Annie Lindquist,
Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S .

NB: Vi er forøvrigt heller ikke Danmarks dyreste...

31 58 01 76

31 51 71 79

Fotosats:
Eurosats,
Århusgade 88, 2100 Kbh. 0.

31 38 03 23

Oplag: 1500 eksemplarer
Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30
i kontortiden træffes
formand, kasserer og havneudvalg
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LYNETTENS BÅD SERVICE

i Sejlforeningen Lynetten
Tlf.: 31 57 61 06

Åbningstider for 1990:

Tryk:
SM Offset Tryk,
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup

. .

Med venlig hilsen
Lise & Klaus Schlichter

1990

Hverdage

Lørdage

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December

X
X
10-18
10-18
10-18
10-18
10-18
10-18
13-18

11-15
11-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
10-15
10-15
11-15

-

13 " 17

i * 13-17
•fc 13-17

Søn- og
helligdage
X
X
X
9-15
9-15
9-15
X
X
X
X
X
X

?

L A
Y D
N
E S
T E
T R
E V
N 1
Sc
E

Refshalevej
200
DK-1432
København K
Telefon

31 57 61 06

Familiesejladsen for
motorbåde
søndag den 17. juni 1990
Et pålidelighedsløb om året skal vi ha
ve, og det blev som tidligere år afviklet
sammen med sejlernes familiesejlads,
som ikke er altfor alvorlig.
I et pålidelighedsløb skal deltagerne
gennemsejle en bane 2 gange med
mindst mulig tidsforskel - uden brug af
ur og andre instrumenter.
For at gøre løbet underholdende var der
i år udlagt 2 mærker i forlængelse af
dommerskibet. Banen skulle gennemsejles i et 8-tal. Det var en fornøjelse at
overvære denne manøvre - endda to
gange - for den viste deltagernes nøjag
tige kendskab til bådenes vendediameter i marchfart.
Sidste punkt i opgaven var en havne
manøvre til kaj ved tanken på tid.
Igen var skipper vist selv ved roret, for
alle deltagerne klarede prøven på under
ét minut, og så er der ikke plads til man
ge gange frem og tilbage.
Afslutningen var på søndre plads med
præmieuddeling og frokost. Det trak op
til regn, og vi fik nogle dryp, men heldig
vis klarede det op, og vi havde fint vejr
resten af dagen.
To af skipperkonerne, som aldrig rører
en dråbe, fik blandet rundt i flaskerne
med dansk vand og snaps, så både de og
vi fik en underholdende eftermiddag.
Placering:
1: »Filia Maris«, skipper Per Bruhn
2: »Siesta«, skipper Henrik Rosenberg
3: »Havkat«, skipper Hans Guldager
Er han ikke dejlig?
(Efter ombytning af flaskerne)

@1

Arne Olsen Offset a/s
Grafisk Totalløsning
Engvej 151 * 2300 København S • Telefon 32 84 32 84
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Familiesejladsen 1990

Præmietagerne

Det store »kolde« bord

Overdommeren Jørgen Haar modtog
»Kvajepræmien«.

Som traditionen foreskriver, afholdtes
familiesejladsen på festlig vis søndag
den 17. juni.
De 23 deltagende »kludesejlere« blev
fordelt i fire løb og to starter.
Ved skippermødets varslede begyndel
se var panikken ved at brede sig, da an
tallet af fremmødte langt fra stod mål
med antallet af iskænkede glas med
Gammel Dansk, men et varslingsskud
fra overdommeren fik sat skub i sager
ne, så alle fik de fornødne informatio
ner.
Vejret var nærmest perfekt til sejlads
med en frisk vind fra vest og fladt vand,
så vi savnede næsten ikke solen. Banen
gik fra startlinien uden for SSF, bag
bord om Røsen og kompasmærkningen
og derfra retur til SSF, hvor mållinien
var lagt mellem Bollen og anduvningsbøjen.
Ca. kl. 14 startede anden del af sejlad
sen på Søndre Mole med indtagelsen af
en lækker, medbragt frokost, kun af
brudt af præmieuddelingen, som jo al
drig følger de gængse principper.
Denne gang gik førstepræmien i de fire
løb nemlig til den sidste båd, og anden
præmien til den næstsidste, men for en
ordens skyld fik første båd i hvert løb en
trøstpræmie.
Vandrepræmien for hurtigste båd rundt
gik i år til folkebåden Molly, der faktisk
brugte kortest tid.
Den største spænding hersker altid
omkring uddelingen af årets »Kvaje
præmie«.
I år havde dommeren udsat to præmier,
og selv om Nuser kandiderede stærkt,
fordi han - trods aftalen ved skip
permødet - satte spiler, og Brus ikke
kom rundt om sidste mærke, bestemte
dommerne, at pæmierne skulle forde
les således, at Navigare fik den ene som
»trøstpræmie«, fordi han blev tvunget
til at udvise godt sømandskab over for
en svensker, der åbenbart hverken var i
besiddelse af et søkort med påtrykte
vanddybder eller de mest elementære
kundskaber om vigeregler.
Den anden præmie gik til overdomme
ren selv, da det var lykkedes ham at
komme af sted uden ur, hvilket gav no
gen forvirring omkring starterne, fordi
skuddene ikke faldt helt som beregnet
rundt omkring i bådene.
Men at det alligevel var en herlig dag for
alle deltagere, gav stemningen på Søn
dre Mole ingen tvivl om. Vi kan jo bare
det der i SSF!
Bjørka
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Formanden, Preben Jacobsen, holdt båltalen

Historien om en måge

Sædvanen tro tænder vi nu bålet her i SSF. Sankt Hansaften er en meget gammel
tradition, hvor man på denne aften brændte bål for ved hjælp af ilden at kunne jage
onde ånder bort og så få frugtbarhed på markerne.
Her hos os får vi gerne ryddet godt op, og så brænder vi alle vore onde ånder.
Nu bliver dagene kortere, men nedtællingen er gudskelov lang, og de fleste har end
nu ferien tilgode.

BESØG ERLING
I

»KRAMBODEN«
Istedgade 19 • København V
LEVERER:
Flotte visitkort • kuglepenne • tændstikker

OPS/ETTER:
TV-antenner • TV 2-forstærkere m.m.

Alle redaktører sakser lidt hist og pist,
når de finder noget brugbart stof. Når
man har et mellemrum uden stof, sæt
ter man en eller anden tegning, for at
der ikke skal være for store mellemrum
mellem de bragte artikler og billeder.
En dag i juni kommer der et brev til Pre
ben om en måge, der gentagne gange
var blevet brugt i vort medlemsblad. Al
le kigger på mågen, og ingen har nogen
sinde set den i bladet.
Marketingchefen for DSB's færgere
stauranter og tax free shops AS, for
ham var det, der havde skrevet til os om
mågen, blev kontaktet, og han gjorde
opmærksom på, at mågen flere gange fi
gurerede som pausesignal i vort
udmærkede blad.
Ole, som chefen hedder, har tidligere
været medlem af SSF, og han fortalte,
at det naturligvis ikke gjorde noget, at
vi brugte DSB's indregistrerede va
remærke, da det var en reklame i sig
selv, men han ville blot gerne have, at vi
redegjorde for, hvor mågen stammede
fra. Dette er hermed gjort, og hvis vore
medlemmer føler trang til at træffe må
gen oftere, så sæt jer til bords i en af
DSB's mange restaurationer - kig på
spisekortet - dér flyver mågen, og hvis I
er heldige, bliver maden serveret på
Mågestellet?!!
Hilsen
Grethe

Sælger:
Walkie-Talkies • kom hinanden mere ved . . .
Mange brugsting - radio - TV- mikrofoner m.m.

NB! Fiskegrej og sandorme
Gør altid et billigt køb i

31 24 35 89

KRAMBODEN

31 24 35 89
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fra bestyrelsen
Formanden oplyste, at det efterhånden
er et stort problem med tømning af tan
ken på nordre mole. I første omgang
forsøges monteret en hane med tidsin
terval, så man ikke står under bruseren
i flere timer. Hvis ikke det hjælper, må
vi i lighed med andre havne opsætte
møntautomater.

Referat af bestyrelsesmøde d.
25.6.1990
Dagsorden:
Punkt 1 Protokol
Punkt 2 Beretning
Punkt 3 Havn og plads
Punkt 4 Klubhus og fester
Punkt 5 Sejlerskolen
Punkt 6 Juniorafdelingen
Punkt 7 Kapsejlads
Punkt 8 Joller
Punkt 9 Motorbåde
Punkt 10 Sikkerhed
Punkt 11 Bladet
Punkt 12 Eventuelt
Fraværende: Jørgen Haar, p.g.a. arbej
de, Aksel Sørensen, p.g.a. sygdom.

Punkt 1 Protokol:
Protokol af bestyrelsesmøde den
28.5.1990 blev godkendt uden bemærk
ninger.
Punkt 2 Beretning:
Formanden oplæste indkomne breve.
Herefter blev bestyrelsen orienteret
om, at den person, der hidtil havde
opkrævet havnepenge, når havnefoge
den/pladsmanden ikke var til stede,
havde meddelt, at han ikke ønskede at
påtage sig denne opgave længere.
En forsøgsordning den resterende del
af sæsonen med Plambeck vil blive for
anstaltet. Benzintanken vil i videst mu
ligt omfang også blive betjent af Plam
beck, når pladsmanden/havnefogeden
ikke er at træffe. Herefter skulle mulig
heden for at få benzin kun kunne blive
bedret, såvel for egne medlemmer som
for gæstesejlere, der i mange tilfælde
henvender sig forgæves.
Et medlem havde henvendt sig til en
advokat, da han mener, at han er blevet
dårligt behandlet i SSF. Bestyrelsen
har tilskrevet advokaten, men har d.d.
ikke fået noget svar.
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Punkt 3 Havn og plads:
Havneudvalget har konstateret, at Frihavnsordningen af nogle bliver brugt
som en slags parkeringsplads. Dette vil
der blive taget strengt på for fremtiden.
Denne foranstaltning, fordi havneud
valget på denne måde vil kunne få et be
dre overblik over evt. ubenyttede plad
ser, og dermed kan henvise vore med
lemmer til faste lånepladser.
Punkt 4 Klubhus og fester:
Taget på klubhuset er i stykker. Tilbud
vedr. reparation er ved at blive indhen
tet, og arbejdet vil herefter blive iværk
sat så hurtigt som muligt.
Sankt Hansfesten forløb godt med stor
tilslutning.
Punkt 5 Sejlerskolen:
Der var intet under dette punkt.
Punkt 6 Juniorafdelingen:
En af ynglingebådene har været under
reparation, men er klar igen. En af opti
misterne deltager i DM.
Punkt 7 Kapsejlads:
IF + Folkebådsstævnet forløb godt,
men der var for få tilmeldte.
Punkt 8 Joller:
Jollehuset er blevet malet færdigt ind
vendig og gulvet lakeret.
Venstre slæbested er næsten på plads.
Der ligger for mange joller uden mær
ker. Dette skal bringes i orden, ellers vil
de uden yderligere varsel blive fjernet.
Punkt 9 Motorbåde:
Families ejlad s en forløb godt, men
desværre med for få deltagere.
Punkt 10 Sikkerhed:
Stigerne er blevet ordnet og sat på
plads.
På midterbroen er der blevet fjernet en
stige. Vi prøver at få fat i en ny.
Punkt 11 Bladet:
Redaktøren efterlyser indbundne år
gange af SSF fra 83-88.

Punkt 12 Eventuelt:
Under dette punkt foreslog formanden,
at der blev etableret en særlig vagtstue
til nattevagterne. Dette kunne even
tuelt lade sig gøre ved brug af rummet,
hvor spilleautomaterne hidtil har stået,
da disse ikke længere er brugbare.
Mødet slut kl. 22.50.
Sign.:
Preben Jacobsen
formand

Elo Nielsen
sekretær.

Referat af bestyrelsesmøde, mandag
den 30.7.90.
Dagsorden:
1. Etablering og finansiering m.v. i for
bindelse med kloakanlæg.
2. Eventuelt
Fraværende: Bente Bang Christensen
p.g.a. arbejde samt Ib Petersen p.g.a. fe
rie.
Punkt 1 Kloakanlæg:
Ved møde den 27.7.90, hvori deltog SSF
ved formanden, Institutionsafdelingen
ved fungerende kontorchef Erik Paustian, aftaltes, at det udarbejdede kloa
keringsprojekt gennemføres med den
på mødet aftalte ændrede ledningsfø
ring og tilslutning af SSF's bade- og toi
letbygning ved fremføring af en kloak
ledning fra bygningen til pumpebrøn
den.
Finansiering:
Samlet pris ca. 365.000 kr. Heraf beta
ler SSF ca. 80.000 kr.
En enig bestyrelse vedtog dette.
Punkt 2 Eventuelt:
Jollerepræsentanten anmodede om at
få repareret jolleslæbestedet. Ønskede
pålægning af beton, så det kunne an
vendes hele året.
Bestyrelsen vil indhente tilbud, inden
der foretages videre i sagen.
Mødet slut kl. 20.40.
Sign.:
Preben Jacobsen
formand

Elo Nielsen
sekretær

havn og plads

Tildelte havnepladser, 28 juni 1990

ÉåW U
Havnefoged: Bent Petersen
Telefon: 31 5814 24

KONTORTID:
Sommerhalvåret kl. 15.00 -16.00
Lørdag og søndag: Lukket
Ellers: Find havnefogeden på pladsen
- eller brug postkassen!

HAVNETAKSTER:
Under 8 meter, pr. døgn:
Over 8 meter, pr. døgn:

kr. 35,00
kr. 50,00

Medl.nr. Navn
Flemming Larsen
1087
Find Stålfors
1061
Georg Rygård
554
Viliam Thomsen
1092
177
Bent Jensen
Rolf Undeland
949
Kurt Hvilsom
1064
H. J. Sauffaus
689
Stig Modler
772
Irmgard Nielsen
924
Solvej Mortensen
694
Vivi Anita Jørgensen
513
1088
Einer Schubert
87
Per Nielsen
1053
Harly Høj
486
Poul Suhr
Jens Andersen
92
(ligger bag anden båd inden
119
Michael Ronild

Indmeldt Plads nr.
165
07.08.75
308
29.05.75
05.04.71
213
125
07.08.75
06.05.76
11
16
06.11.75
201
02.06.75
277
17.08.67
25.04.73
24
16.08.79
236
13
08.09.66
19.02.81
224
07.05.75
255
22.02.80
235
01.05.75
142
09.09.65
216
19.08.76
52
pælene)
17.02.77
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• Bådtransport Søsætning - Optagning
- og motorbåde indtil 6 tons ]

PREBEN
JACOBSEN
Telefon 31 50 19 78

HELLERS YVCHTVÆRFT KASTRUP
KASTRUP MARINE SERVICE-

BÅDUDSTYR
Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup
Telefon 01 50 05 04

• Træ- og glasfiberreparationer
• Spec. OSMOSE-skader
• Install. og reparation af bådmotorer
• Forsikringsskader
• Glasfibermaterialer til selvbyggere
• Bedding til 15 tons

- gå hellere til HELLER og få et godt tilbud!
Amager Strandvej 407 - 2770 Kastrup - 01 503017

Fra Københavns Sejlunion
har vi modtaget:
Til SSF's bestyrelse og Bladet.
Med udgangspunkt i SSF's bestyrel
sesmøde den 28.5.90 meddeles det, at
SSF kan komme i økonomiske vanske
ligheder på grund af den selvejende in
stitution Flakfortets betalingsstands
ning; endvidere at der vil blive lagt sag
an mod Flakfortet, og at KSU/DMU
kommer til at betale gildet.
Juridisk set er det fastslået, at hverken
KSU/DMU eller nogen af de tilsluttede
sejl- eller motorbådsklubber hæfter for
nogen former for tilgodehavender mod
den selvejende institution Flakfortet,
der var en selvstændigt arbejdende or
ganisation med egne, vedtægtsbestem
te regler.
Historisk set er der gennem årene sket
følgende:
Efter flere års forhandlinger indgik
KSU/DMU i 1975 en lejeaftale med
Forsvarsministeriet om Flakfortet, der
på daværende tidspunkt var en ruin.
KSU/DMU's medlemmer kæmpede i
flere år for at øen skulle overleve som et
naturligt udflugtsmål for sejlerne i Øre
sundsområdet. 11981 stod det klart, at
det frivillige arbejde og offerviljen var
ved at være opbrugt, og at fremtiden for
fortet ville være en sandrevle, hvis der
ikke skete radikale ændringer på orga
nisationsplan.
Det store antal besøgende, bestående
af såvel sejlere som den almene befolk
ning, motiverede Friluftsrådet til i sam
arbejde med KSU/DMU - og efter til
skyndelse fra Miljøministeriets davæ
rende Fredningsstyrelse - i løbet af
1982 at etablere og stifte Den selvejen
de institution Flakfortet.
Denne institution fremlejede Flakfor
tet af KSU/DMU med henblik på en
permanent overdragelse af øen fra
Forsvarsministeriet.
Siden 1983 har den forestået øens gen
opbygning som beskæftigelsesarbejde
for Københavns Kommune og via til
skud fra offentlige og private fonde,
tipsmidler og bevillinger fra Miljømini
steriet - arbejder, som på almindelige
arbejdsmarkedsvilkår ville have andra
get over 20 millioner kr.
På grund af skiftende politiske mulig
heder har en overdragelse af fortet fra
Forsvarsministeriet voldt årelange pro
blemer, der har afskåret yderligere
støtte fra private fonde samtidig med,
at en forventning om støtte fra Miljømi
nisteriet til den sidste genopbygning af
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ydermolerne ikke er blevet indfriet. Var
denne forhandlingsmæssige forvent
ning blevet indfriet, havde fortet øko
nomisk kunnet klare sig selv.
På dette grundlag var det nødvendigt at
indgive betalingsstandsning den 9.
april 1990 til Sø- og Handelsretten.
Det var anden gang, fortet overgav sig.
Den 10. maj ophævede retten betalings
standsningen efter anmodning fra den
selvejende institution.
KSU/DMU tilbagekaldte fremlejekon
trakten fra samme dato, hvilket blev
godkendt, ligeledes af retten.
KSU/DMU har siden stiftet Flakfortkomiteen, der indtil videre forestår
driften og administrationen af fortet,
indtil der på organisationsplan er taget
bestemmelse om fremtiden for øen.

Det skal tilføjes, at ingen har ønsket at
erklære den selvejende institution kon
kurs inden for den af retten fastsatte
tidsfrist.
Den 21. juni 1990 opløste den selvejende
institution sig selv, hvilket i høj grad er
at beklage.
Med sejlerhilsen
Hans Guldager
form/KSU

Over 5000 dolos er afskibet til Flakfor
tets sikring.

III!

Referat af Rivieraudvalgets møde den 29. maj 1990
i Postparken 30.
Svend Hansen fraværende på grund af
sygdom. Martin Friis fra Kastrup Bådelaug deltog med henblik på indtræden i
udvalget.
Hans Guldager resumerede udviklin
gen siden Rivieraplanens fremkomst
og konkluderede, at planen var kommet
på det rigtige tidspunkt. Planen havde
fået indflydelse på andre projekter ved
Amagers østkyst og havde væltet det
statslige havneudvalgs planer om en
storhavn i området.
Rivieraudvalget er blevet optaget i
Sundby Lokalråd, hvor det sidder i
Havne- og Trafikudvalget. Udvalget har
i det forløbne år deltaget i en Erhvervs
konference og har haft et møde med
overborgmester Jens Kramer. Denne er
meget positiv over for forslaget og vil
støtte det moralsk, men kommunen har
for tiden ikke midler til at gå ind i pro
jektet. Under et møde med kommunens
planlægningschef, Knud Rasmussen,
kom denne med en plan om at bygge bo

liger øst for Strandvejen. 100.000 etage
meter ville kunne betale planens gen
nemførelse. Arkitekt Dan Hasløv har
udarbejdet tre modeller for et sådant
byggeri, men Rivieraudvalget kan ikke
gå ind for nogen af dem.
Havnevæsenet kan kun engagere sig
indtil Prøvestenen, og kommunen vil
lave lokalplan for dette projekt og Ri
vieraplanen, foreløbig til Italiensvej.
Havnevæsenet holder p.t. en lav profil,
idet man prioriterer et projekt i Sva
nemøllen højere.
Sundby Lokalråd går også helt ind for
planen, og en vigtig ting er, at man også
her vil gå ind for, at en kommende vej
fra tunnel under Københavns Havn fø
res uden om rivieratrekanten, en beteg
nelse, der er lanceret af Bloch Poulsen
fra Sundby Lokalråd.
Hans Guldager forelagde et udkast til
en informationsbrochure om Rivie
raudvalget, og Martin Friis tilbød at stå
for fremstillingen. Informationen skal

udsendes til relevante politikere, orga
nisationer m.v.
Holger Møller forelagde det reviderede
regnskab, der pr. 31.12.89 udviser en
kassebeholdning på kr. 4.878,48.
Regnskabet skal tilsendes Skov- og Na
turstyrelsen, Friluftsrådet og klubber
ne bag Rivieraudvalget.
Det vedtoges ikke for tiden at opkræve
kontingent, men vente til der eventuelt
kommer udgiftskrævende aktiviteter.
Sign.:
Holger Møller
sekretær

Driftsregnskab for tiden 1/11989 til 31/121989
Kontingenter
Tilskud til Rivieraplan
Anonym gave
Tilskud fra Skov- og Naturstyrelsen
Renter
Porto
Papir
Tryksager
Repræsentation
Trykning af Rivieraplan
Honorar til arkitekt
Møder
Kontingent til Sundby Lokalråd
Deltagelse i erhvervskonference
Beholdning pr. 1/1 1989
Beholdning pr. 31/12 1989
Balance

Indtægter Udgifter
3400,00
8500,00
5000,00
25000,00
131,59
1160,00
296,47
555,00
715,60
12000,00
25000,00
641,00
200,00
780,00
42031,59 41348,07
4194,96
4878,48
46226.55 46226,55

Nærværende regnskab, der er revideret dags dato, er i overensstemmelse med den
førte kassebog og de foreliggende bilag.
Beholdningens tilstedeværelse på girokonto 9 33 69 07 er konstateret.
København, den 22. maj 1990.
Sign.:
H. Møller
Ingolf Nielsen
kasserer
revisor
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(sakset fra »Fritid til søs«)

Manglende forsikring kan
ruinere bådejere
Det kan koste dyrt at stå til søs uden
forsikring. Så dyrt, at alle drømme om
en hyggelig fritid til søs kan blive effek
tivt knust, fortæller næstformand i
DMU-danske fritidssejlere, Ib Rasch
Petersen.
Han beretter her, hvordan det gik eje
ren af en »Jupiter 31« til 250.000 kroner.
Under en sejltur ramte spidsen af ro
rets forkant, med roret i ligestilling, et
stykke halvsunkent tømmer.
Resultatet blev, at roret blev slået op
gennem bunden og efterlod sig et hul i
skroget på 6x50 cm. Hullet var ikke
synligt, fordi rorbrønden dækkede for
det. Men brønden blev revet fri af sin
befæstigelse til skroget. Herved opstod
der en revne hele vejen rundt, som ikke
kunne stoppes. Man kunne heller ikke
fjerne brønden, så man kunne komme
til revnen, fordi hele styresystemet så
skulle fjernes først. Båden sank!
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Den blev senere bjerget, så skaden kun
ne beses. Og det var et alt andet end
opløftende syn. Alt om bord var ødelagt
af en blanding af saltvand, dieselolie,
batterisyre og olie. Hvis motoren kan
reddes, er der sket skade for omkring
60.000 kroner!
I dette tilfælde ville en forsikring have
kostet 2.200 kroner plus statsafgift om året!
Med lidt hjælp fra lommeregneren fin
der du ud af, at skaden beløber sig til
præmiebetalingerne i 27 år!
For andre ejere af denne type båd her li
ge et råd om, hvordan den slags skader
kan undgås eller formindskes.
Ved at placere en trykplade, udført i 2
mm rustfri stålplade hæftet med glas
fiber, over rorets arbejdsområde, forde
ler man trykket over et større areal.
Dermed forhindrer man også, at der
kommer revner i båden, siger Ib Rasch
Petersen.

(sakset fra »Fritid til søs«)

Tragisk rekord over
omkomne fritidssejlere
På kun én måned, indtil redaktionens
slut den 3. juli, er 11 fritidssejlere druk
net. Det er næsten tre gange flere end i
samme periode i fjor. Tragisk nok ville
flere af drukneofrene have været i live i
dag, hvis de havde tænkt sig om før og
under sejlturen.
Nedenstående er en kedelig oprems
ning af tragedier. Men vi bringer den i
håb om, at den bliver læst, og vore læse
re tænker sig om en ekstra gang, inden
de stikker til søs. Gør de det, og overhol
des de gængse regler om sikkerhed til
søs, kan mange ulykker undgås.
I den sydlige ende af Roskilde Fjord
druknede en 49-årig mand ved en klas
sisk ulykke, der går igen år efter år i
druknestatistikkerne.
Sammen med to bekendte ville han ef
ter et krobesøg sejle tilbage til den cam
pingplads, hvor de boede, i en mindre
jolle. Ingen brugte redningsveste.
Pludselig ville den 49-årige tisse. Han
rejste sig, fik overbalance og faldt i van
det. Under forsøg på at redde ham kæn
trede jollen, og de to andre røg også i
vandet. De fik ikke fat i deres kamme
rat, men reddede sig selv i land - stærkt
forkomne.
I den modsatte ende af Roskilde Fjord,
ved Kulhuse, skete inden for samme ti
me en lignende ulykke. Tre mænd, også
uden redningsveste, ville krydse fjor
den for at fortsætte deres krobesøg.
Midt ude i renden med stærk strøm og
kraftig blæst kæntrede deres båd. En
46-årig mand druknede, mens de to an
dre blev reddet i land af en lille færge,
der kom til undsætning.
En 57-årig bådejer trådte forkert i nat
temørket og faldt over bord fra sin
fortøjede båd. Han kunne ikke svømme
og druknede.
Et par sømil ud for den jyske vestkyst
druknede en midaldrende vesttysker,
da han blev ramt i hovedet af sejlbå
dens bom og slået udenbords. Han bar
ikke sikkerhedsline.

På Kattegat ved svenskekysten koste
de det en familie på tre, far, mor og en
fem-årig søn, livet, at tovværket på de
res båds agterstavn var pilråddent. Fa
deren faldt bagover gennem det og ud i
vandet. Han bar ikke redningsvest. Det
gjorde mor og søn, der druknede under
forsøget på at redde manden.
Tre unge, uden redningsveste, sejlede
ud på Skanderborg Sø i en gummibåd
for at fiske. De fortøjede båden ved en
flydebro 50 meter ude. Men et vindstød
tog fat i båden, og en 19-årig mand prø
vede uden held at få fat i den. Han for
svandt pludselig og druknede, da han
ville svømme tilbage.
I Sejerøbugten stod en 47-årig mand til
søs i sin katamaran. Et døgn senere
blev båden fundet drivende ved Lim
fjordens udmunding - uden manden
om bord.
2. juli druknede to mænd på henholds
vis 55 og 63 år ud for Lundeborg Havn
på Sydøstfyn, da de ville røgte garn fra
deres lille glasfiberjolle i hård fralands
vind. De to mænd blev fundet af en fi
skekutter i nærheden af deres garn begge flydende med hovedet under
vand. Havde de i stedet for svømmeveste været iført redningsveste, havde de
måske reddet livet.
Samme dag var den hårde vind årsag
til, at en vesttysk familie på to voksne
og tre børn kom i havsnød, da deres båd
sprang læk ved Samsø. De blev reddet
af en redningshelikopter.
Under en fisketur ud for Kiserup Hage
ved Kongsøre kom to voksne og to dren
ge på tre og otte år i havsnød, da en åre
gaffel knækkede og jollen begyndte at
drive i den voldsomme fralandsvind.
I knapt en time så de pårørende fra
land, hvordan deres mænd og børn
kæmpede for at komme tilbage til
stranden i den voldsomme fralands
vind. De slog alarm til politiet i Holbæk.
En gummibåd fra frømandskorpset i
Kongsøre var tilfældigvis klar. Den gik
til undsætning og reddede alle fire. Kun
drengene bar redningsveste.

Fire unge druknede
Det startede som en hyggelig grill-fest i
en have i Marstal på Ærø og endte som
en tragedie.
Nogen kendte nogen, som skulle giftes
på den lille ø Strynø fem sømil borte.
Værten ved grill-festen tilbød at sejle
selskabet til Strynø i sin 27 fods ombyg
gede fiskekutter, og en halv snes unge
festdeltagere, turister på Ærø, myldre
de om bord i kutteren.
Efter en visit på brylluppet og et kro
besøg på Strynø blev kursen atter sat
mod Marstal. Det var lige efter midnat
søndag den 8. juli, at kutteren pludselig
sank - kun ca. én sømil fra Marstal.
Fem af de ombordværende blev reddet
godt fem timer senere, klamrende sig
til et sømærke og fiskeredskaber, af en
lokal fisker, der sejler med post. Yderli
gere én blev reddet af en lystsejler og én
af en redningshelikopter. Alle stærkt
forkomne. Fire unge mænd i alderen
24-26 år druknede.
Senere søforhør skal klarlægge årsagen
til, at kutteren pludselig sank. Men det
ligger allerede nu fast, at der ikke var
redningsudstyr om bord i båden. Det
må betragtes som et under, at ikke flere
omkom.

Svagførefest
afholdes den 8.9.90

HJÆLP!

HJÆLP!

Vi mangler sponsorer!
Glæd de gamle
- gi' en skærv, tak! -

HEMPEL
købes med fordel
hos
Hugger byggefinish
Hans Guldager a/s
Amagerbrogade 164. Tlf. 31 55 73 20
Holmbladsgade 25. Tlf. 31 54 73 33
Kongelundsvej 264. Tlf. 31 51 95 95
Møllegade 4, Dragør. Tlf. 31 53 73 22
Åben 9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-14
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fra medlemmerne

TAK
Vedrørende Børge Malm
Hjertelig tak for venlig deltagelse
ved vor kære mands og faders død
og bisættelse.
Inger Malm, Kirsten og Peter
Mange tak for det store fremmøde ved
min 50 års fødselsdag og tak for de dejli
ge gaver.
Det glædede mig meget.
Med sejlerhilsen:
Kaj, medl. nr. 1074 og
Dennis, medl. nr. 832
Hjertelig tak til SSF og alle de
fremmødte, der sørgede for, at min 60års dag den 5.8.90 blev så dejlig og fest
ligTak for alle gaverne.
Venlig hilsen
»Jasda Ib«

Hjertelig tak til alle, som var med til at
gøre min 60 års dag så festlig og ufor
glemmelig.
Tak for de fine gaver og blomster.
Tak til SSF og Strandjægerne.
Lizzie
»Cherie«

Hjertelig tak til SSF og vennerne, som
kom med rige gaver til min runde fød
selsdag.
Henrik
»Siesta«

Vi takker hermed vore sejlervenner for
de flotte gaver samt for deltagelse i an
ledningen af vort sølvbryllup.
Hanne og Paul
Bandholm 24
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Kære alle!
Tak for jeres store deltagelse på min 60
års fødselsdag den 24. juli 1990.
Medl. nr. 217, John »Big Mouse«

Vi takker alle Knud Carlsen for de dejli
ge skjolde, som har pyntet op på vores
fødselsdage.
Alle fødselarerne

Tak er kun et fattigt ord!
Sidste torsdag inden ferien fik vi besøg
af Peter fra Vacaprint, som afleverede
en kasse med lightere til SSF.
Det er hvide BIG ildtændere med vort
logo trykt på med rød skrift.
Disse kan købes hos Erna.
Tak til Else, Calle og Peter for den gode
idé og fine gave.
SSF

Første sovjetiske båd
på besøg i SSF
Den 29.-30. juli havde SSF besøg af
»S/Y Foreward« fra Leningrad.
Egentlig var det slet ikke den sovjetiske
yacht, der skulle have besøgt os, men
der gik bureaukratiske og andre forvik
linger på tværs.
De andre sovjetiske og litauiske yachts
forventes at ankomme til SSF omkring
den 8. august efter at have sejlet »Silver
Cup« i Skelskør. »Foreward« og skipper
Oleg Golinsky kommer også. Det bliver
så tredie gang, han besøger SSF, idet
han var »vores mand« i Sovjet sidste år,
da 25 danske yachts og ca. 140 sejlere
havde en pragtfuld tur til Leningrad.
Bagefter kom Oleg til Danmark som
skipper på S/Y »Nessie« og var vores
gæst ved en herlig grill-aften på jolle
pladsen.
Jeg tror, dette er begyndelsen til spæn
dende tider på Østersøen for de aktive
sejlførende. Allerede nu har vi mulighe
der for besøg i Østlandene på en hel an
den måde end almindelige turister vil
kunne opleve det.
Svend Erik Sokkelund

i.

EN HÅNDFULD FLOTTE
FORDELE HOS D:E:R
3.

Lej med fuld købsret

2.

Fri service samme dag

Kæmpe udvalg

Gar dit TV i stykker eller trænger
det f.eks. blot til at justeres en

Vælg TV, Video og H I F I nyheder fra
topmærker som Bang & Olufsen.

TV med fuld kobsret fra 98 kr. pr.

smule - sa ring inden kl. 10.00 og vi

Finlux. Philips. Pioneer. JVC m.fl.

måned. Kober du sa senere, far du

loser dit problem samme dag.

Hos D:E:R kan du både kobe og
leje. Du kan starte med at leje dit

en stor del af det sidste ars leje
tilbage, og vi ombytter det du lejer
til tilsvarende splinternyt.

4.

Lej måned for måned
Hos D:E:R kan du leje TV, Video og
HiFi måned for måned. Det gi'r
dig mulighed for at afprove udsty

5.

Fri ret til at bytte
D:E:R's lejekontrakt binder dig

\\P

ikke til een model. Du kan om
bytte modellen, nar du vil.

ret inden du beslutter dig.

VIDEO
Hlfl-TV
Amagerbrogade 68, tlf. 31 54 40 00, Kobenhavn S.
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kapsejlads

SSF på sejrsskamlen
ved Martini Cup
Martini Cup er en kapsejlads for Fol
kebåde, der arrangeres af Kastrup Sejl
klub med United Wine & Spirits A/S
som sponsor.
U. W. & S. er forhandler af blandt andet
Martini Vermouth.
Sejladsen sejles hvert år den første
weekend i august, således i år den 4. og
5.
Det særlige ved Martini Cup er, at der i
løbet af de to dage sejles så mange sej
ladser, der kan nås, idet en ny sejlads
startes umiddelbart efter, at sidste båd
i en overstået sejlads er gået i mål.
Da der i år var frisk vind begge dage,
nåede man 7 sejladser; 4 om lørdagen
og 3 om søndagen, og dommeren, Kaj
Bendtsen fra Kastrup, sagde endda ved
præmieoverrækkelsen, at han havde
været flink ved ikke at starte en 5. sej
lads om lørdagen, selv om der var tid til
det.
I år deltog 30 Folkebåde fra 13 forskelli
ge klubber, heraf to fra Sverige.
Resultatet af sejladsen blev, at Sundby
båden »Nuab« med Kim Baun besatte
førstepladsen i hård opløbskamp med
Gert Svane fra Kastrup i »Rosanne«.
Kim sejlede så konstant, at han besatte
pladserne 1-2-2-3-4 og 5, med en 7.
plads, der kunne bortkastes, hvilket gav
29,7 points mod Gert Svanes 34,7.
Martini Cup '90 blev først afgjort i sid
ste sejlads, da de to både efter 6. sejlads
lå med pointstal 32,7 og 34,7 med
»Nuab« som bedste båd.
Endnu en Sundby-sejler, Johnny Jør
gensen, i »Bang O«, kom på præmieli
sten med en broncemedalje for en
3. plads med 44,8 points, medens Car
sten Rohde i »NN« og Jørgen Haar i
»Grønært« fik placeringer som nr. 14 og
18.
Da Kastrup Sejlklub selv havde 6 både
blandt de ti første, er der lagt op til en
gevaldig dyst mellem SSF og K.S., når
holdsejladsen »Larchmont-sejladsen«
sejles den 29. og 30. september med tre
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BANG O's besætning med Johnny Jørgensen i midten. Th. Carsten Nielsen fra
Martini foretog præmieoverrækkelsen.

Den med præmier overlæssede besætning fra NUAB med Kim Baun til højre.
Folkebåde fra hver klub, hvor Kastrup
som vinder sidste år og derfor arrangør i
år har hjemmebanefordel.
Holger Møller

Kvinde DM

Kapsejlads

30.-31. august 1990
1.- 2. september 1990

Den 1. - 4. august afholdt Lynetten DM
for H-både.
Vinderen blev Jesper Bang, Fredericia.
For SSF deltog Kim Steffensen med
Yatzy; den blev nr. 12.
Deltagerantal: 42 både til start.
redaktøren

Efter sejladsen er der dans i klubhu
set. Program følger.
Kapsejladskontakt
Jørgen Haar

itii—mmmmmm—

joller

Velkommen hjem »Frida«

Til jollesejlerne:
Vi tager jollebroen ind søndag den 21.10
kl 12.00.
Kom og hjælp til og gør arbejdet nemt
og hurtigt.
Laila

Der er også sport
i en god økonomi
Der er mange, fine glæder
i din sport. Og mange gode
klubkammerater, som du
har det hyggeligt med.
Men der er også sport i
at have en god økonomi.
Og i Amagerbanken kan du
tale med flinke mennesker,
der kan fortælle dig om
pengene og din fremtid.
For det er let at få en god
økonomi, når man har en
god bank.
Prøv at komme ind til oe
i Amagerbanken.
Der er mere sport i os,
end du tror...

Onsdag den 1. august 1990 satte det go
de skib »Frida« atter stævnen ind i
Sundby Sejlforening efter 6 års omflak
kende tilværelse i Middelhavet.
På billedet ses Hardy, Mogens og Bjar
ne, som sejlede »Frida« sikkert igen
nem Europas floder og sluser til åbent
vand.
Vi kan håbe, at vi får en rejsebeskrivelse
senere.
Redaktøren

Amager
banken

Amagerbanken
15

Med Totalkonto får
økonomien vind i sejlene
På Totalkonto samles både
opsparing og lån. Det betyder færre renteudgifter for
dig og et godt overblik over
økonomien.

Tag dine seneste kontoudtog med i Jyske Bank og vi
regner ud, hvor meget du
kan tjene ved at skifte,

rtlYSKE
WBANK

Amagerbrogade 67
Hf. 01 58 60 22

Sundbyvester Plads 1
Tlf. 01 97 00 22

Overborgmester Jens Kramer Mikkelsen døber båd i SSF.

OKTOBER 1990
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Medlemsblad for

BLINKET -

BADLAN

SUNDBY SEJLFORENING

midt på Amager

Amager Strandvel, 15 2300 København S.

Kom ind
og se

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejlunion

bunker

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset
Restaurationen
Havnekontoret

31 50 35 00
31 50 32 06
31 58 14 24

Foreningens bestyrelse:

Formand:
Preben Jacobsen

ABU - DAIWA - KUNNAN
JENSEN - RYOBI - SILSTAR
OCEAN WADERS

Få en brochure
Ring på 02 996511

Postgirokonto: 7 05 65 16

31 50 10 78

_

PRIVATfinans

W

- et selskab iPrivatbankgruppen

Amagerbrogade 263 A
2300 København S

Næstformand og Juniorleder:
Leif Henriksen

store
udvalg i:

31 58 28 10

TELEFON 31 50 43 54

Sekretær:
Elo Nielsen

31 57 13 40

Kasserer:
Erna Christensen

31 50 30 78

Billige kvalitetstryksager

Havneudvalg:
Rasmus Bech
Holger Nielsen

31 50 40 24
31 05 36 80

Tilsynsforende
med klubhuset
- og festudvalg:
Bente Bang Christensen
Aksel Sørensen

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag
Kataloger • Faktura • Kuverter • Etiketter • Brochurer • Brevpapir • Prislister • Bøger
31 51 75 30
31 57 00 54

Kapsejladskontakt:
Jørgen Haar
42 00 20 34
Udv.medl. Birgitte Akkermann . 31 50 70 05

Skolechef:
Jørn Hansen

SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE

Alt i bogbinderiarbejde
Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning

Fotografering til brochure brug
Vi hjælper gerne med opsætningen. Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering.
Vi giver gerne et tilbud på Deres tryksag.

31 95 73 49

SMQffsettfyk

Jollerepræsentant:
Laila Hansen

ingen telef.

v/ Tina og Søren Møller

SALTVÆRKSVEJ 134 • 2770 KASTRUP

Motorbådsrepræsentant:
Ib Petersen

31 51 71 79

32 52 25 44

Målere:

31 58 43 11
32 52 23 10

Vi er ikke Danmarks største bådudstyrsbutik, men med over 20 års
virke, hvoraf de første 10 år i SSR er vi måske den mest erfarne.

Reinhardt Hansen

31 50 88 18

Så kan du klare dig med omkring 10.000 artikler/dimser her og nu
- så kan vi også hurtigt - få den sidste hjem.

Ansvarshavende redaktør:
Inger Pfeiffer,
Bremensgade 48, 1.tv., 2300 S

31 58 75 76

Medarbejder ved bladet:
Holger Møller,
Postparken 30, 2770 Kastrup

31 50 41 01

Karl Thorup
Frank Olesen

Radiokontakt:

Bladets ekspedition:
Annie Lindquist,
Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S .

NB: Vi er forøvrigt heller ikke Danmarks dyreste...
LYNETTENS BÅD SERVICE

i Sejlforeningen Lynetten
Tlf.: 31 57 61 06

Åbningstider for 1990:
31 58 01 76

Tryk:
SM Offset Tryk,
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup

31 51 71 70

Fotosats:
Eurosats,
Århusgade 88, 2100 Kbh. 0. . .

31 38 03 23

Oplag: 1500 eksemplarer
Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30
i kontortiden træffes
formand, kasserer og havneudvalg
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Med venlig hilsen
Lise & Klaus Schlichter

1990

Hverdage

Lørdage

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December

X
X
10-16
10-18
10-18
10-18
10-18
10-18
13-18
- S> 13-17
13-17
•fc 13-17

11 -15
11 -15
9 -15
9 -15
9 -15
9 -15
9 -15
9 -15
9 -15
10 -15
10 -15
11 -15

Søn- og
helligdage
X
X
X
9-15
9-15
9-15
X
X
X
X
X
X
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Refshalevej
200
DK-1432
København K
Telefon

31 57 61 06

Old Boys Sejladsen 1990
Skønt sejladserne i år allerede blev sej
let i weekenden den 11.-12. august og fe
riesæsonen knapt var afsluttet, havde
15 hold meldt sig til start.
Vi mødtes som sædvanligt lørdag kl.
10.00, og det unge dommer-team med
Claus Brask i spidsen forestod morgen
gymnastikken for os »gamle«, inden vi
trak lod om bådene og fik den obligato
riske GL Dansk.
Søværnet havde, som tidligere, stillet 6
stk Ynglinge til rådighed. Disse sam
men med 3 af vore egne udgjorde flåden
til dagens sejladser.
Alle hold deltog hver i fire sejladser, to
pr. dag, i fire forskellige både.
Sejladserne var delt op i 20 heats med
tre hold i hvert heat.
»Bollen« var dommerbåd og base for
bådskift, mens »Tryksen« fragtede del
tagerne fra jollebroen til »Bollen« med
Tommi Povlsen som styrmand. Henrik
Scharff og lille Bo udlagde bøjerne fra
Henriks »Gummiand«.
Vinden var - til forskel fra sidste år - let
til jævn, og solen skinnede, så det hele
var bare perfekt, da Kim Steffensen og
Jan Knudsen startede 1. sejlads lidt
over elleve.
På land sørgede Bo for, at alle kunne få
varm kaffe og købe øl og G. Dansk, hvil
ket tilbud selvfølgelig ikke blev
overhørt. Samtidig styrede han »Fær
gefarten«, så de rette personer blev
fragtet til og fra »Bollen« i rette tid.
Det gik derudad med 10 heats om lørda
gen, og spændingen om placeringerne
blev holdt helt til det sidste om sønda
gen.
Inden da holdt vi dog en lille fest i klub
huset lørdag aften, hvor vi - efter Kir
stines gode steg med salatbord - fik
svinget os til en gang 60'er Rock fra discoteket, som Henrik Green styrede, så
der var ikke fred et øjeblik.
På dommerbåden oplevede man mange
pudsige episoder - for der sker noget,
når sådan nogle »gamle« rødder bliver
puttet i en Yngling med alle de snore!
En af episoderne var dog af sejladsmæssig karakter, idet dommerne
satte 1 sort flag + 5 lange trut for at te
ste et af holdene, bestående af et par
gamle rotter i kapsejladsfaget: OP,
Tommi og Lis.
Forvirringen bredte sig om bord på Yng
lingen og O.P. tænkte og tænkte, men
AK.
Morale: Råb aldrig efter dommerne de ta'r det sidste stik!

Nye måleregler blev indført ved pointlighed.

Vinderne i Old-Boys blev: Jens Green Jensen,
Bjørka og Dan.

Kl. 15 var vi igennem alle sejladserne,
og resultatet kunne gøres op, men in
den præmieuddelingen og vandgangen
trak Bollen de lånte både tilbage til
Søværnet i Lynettehavnen.

Mens dette foregik, blev der hygget og
vandpjasket uden for Opti-Huset indtil
det store øjeblik, hvor vinderne skulle
udråbes.
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Bemandingsreglerne er de overholdtf

Det blev i år Jens, Dan og Lis, der vandt
med 4 1. pladser (det er også tilladt at
være heldig), mens 2. pladsen gik til
Niels Peder, Grethe og Trille med 3
1. pladser og 1 3. plads.
På 3. pladsen havde Per Weichel, Birgit
te Offenberg og Britta Scharff, Ditte og
Hans Jønsson med Uffe Below og Annie
og Ole Juul med Leif Guldbech å-point.
Efter en kontrolmåling af holdenes
samlede højde gik 3. pladsen til de
førstnævnte.
Vinderne af sejladsen får æren af at ar
rangere næste års sociale arrangement,
mens »de unge« igen har lovet at arran
gere det sejladsmæssige, som de gør
helt perfekt.
Alt i alt en dejlig weekend med masser
af sejlads og godt humør. Til næste år
vil vi prøve at rykke sejladsen et par
uger, således at alle kan nå hjem fra fe
rie, og vi derved bliver endnu flere del
tagere.
Til sidst en tak til »store« og »små« ju
niorer for endnu et godt stævne.
En »Old Lady«

Nattevagt

Traditionen tro var der mulighed for en en
kelt badetur for deltagerne. Det blev en våd
omgang.
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For at undgå tyverier fra
bådene opfordres bådej
ere til at møde op og tage
deres to nattevagter frem
for at betale sig fra det.
Tilmeldinger findes i klub
husets mellemgang, og
hver bådejer skal gå 2 nat
tevagter i perioden fra 1.
oktober til 1. maj.
Det er også for din skyld,
ordningen er etableret!!
Kan du af en eller anden
grund ikke selv gå dine 2
nattevagter, så spørg et
andet klubmedlem eller
snak med pladsmanden,
der er foreningens vagt
chef.
Tag dine nattevagter så
hurtigt som muligt!!!
Altså: SPAR 1.000 kr.
GÅ SELV DIN VAGT!

fra medlemmerne

Der er også sport
i en god økonomi
Der er mange, fine glæder
i din sport. Og mange gode
klubkammerater, som du
har det hyggeligt med.
Men der er også sport i
at have en god økonomi.
Og i Amagerbanken kan du
tale med flinke mennesker,
der kan fortælle dig om
pengene og din fremtid.
For det er let at få en god
økonomi, når man har en
god bank.
Prøv at komme ind til oe
i Amagerbanken.
Der er mere sport i os,
end du tror...

Rudeknuser!!!!!
Blot et lille indlæg, som måske ikke er
for pænt, men berettiget!
Jeg vil gerne hermed sige den person
tak, fordi han har været så flink at sma
dre sideruden på min bil.
Det var dejligt at finde glasskår over alt
indenbords.
Dette skete, da den var parkeret på
langtidsparkeringen, altså inden for vo
re porte, hvor jeg i min naive tankegang
troede, at den var sikret mod noget så
dant.
Jeg er altså så naiv og blåøjet, at jeg
troede, at noget af det skidt, der foregår
i vort samfund er noget der foregår
uden for vort smørhul. Men ak, således
skulle det altså ikke være.
NB: Jeg håber, at vedkommendes fød
der har det lige så komfortabelt som
mine havde det i mine løbesko.
Sejlerhilsen
A237, Simonsen

TT
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Amager
banken

Amagerbanken

GENERALFORSAMLING
Følgende er på valg:

Søndag den 28. oktober
kl. 9.00
i klubhuset

Dagsorden:
1. Valg af dirigent

Formand Preben Jacobsen
Kapsejladschef - nyvalg
Juniorleder Lejf Henriksen
Repræsentant for
Klubhus- og festudvalg Aksel Sørensen
Havneudv.medl. Holger Nielsen
Jollerepræsentant Laila Hansen
Kasserer Erna Christensen
Kasserersuppl. Annie Lindquist
1. suppleant Poul Christensen

2. Protokol og beretning
3. Valg
4. Lovændringsforslag
5. Andre forslag
6. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest
den 7. oktober kl. 9.00.
Bestyrelsen
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Båddåb i SSF
tirsdag den 14. august 1990
Overborgmester Jens Kramer Mikkel
sen døbte »Fribytterne«s fine nye båd i
SSF's søndre slæbested med ordene:
»Jeg er umådelig glad for at stå her i
dag, og jeg er glad for at overdrage
brugsretten af dette skib. Det er over
draget til børn og unge af Københavns
Kommune, og med disse ord døber jeg
dig AMY og ønsker dig held og lykke på
den videre færd«.
Under stort »blæseri« gik AMY af sta
belen.
Fra Københavns Kommune deltog end
videre Mogens Olsen og Niels Larsen.
Redaktøren

Til Sundby Sejlforening
Den 14. august 1990 var en festdag for
Fribytterne. Det var dagen, hvor over
borgmester Kramer Mikkelsen »over
rakte« os brugsretten til det gode skib,
som han døbte »Amy«.
Og en flot dag var det - høj sol og blå
himmel - og en vellykket dag. Det sid
ste ikke mindst takket være Sundby
Sejlforening og formanden Preben Ja
cobsen, som ydede os en uvurderlig
hjælp med hele arrangementet - vi har
jo ikke den store erfaring med søsæt
ninger på det plan.
Det var ikke bare på selve dagen, vi fik
hjælp. I de to uger, mens vi riggede »Amy«, lånte vi en havneplads - det var
godt naboskab, der her blev vist os, og vi
er meget taknemmelige for dette.
Også tak for, at nogen havde tænkt på at
blomstersmykke »Amy«, og for den
smukke skibsklokke, I forærede os.
Og så skulle jeg i øvrigt hilse fra over
borgmesteren og sige tak for det krus,
som Sundby Sejlforening betænkte
ham med.
Kort sagt:
Tak for hjælpen og for godt naboskab.
Mange hilsener fra Fribytterne Sø
Kirsten Krag
Formand
PS. Blomsterne var fra Preben Jacobsen Redaktøren
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HELLERS YVCHTVÆRFT KASTRUP
KASTRUP MARINE SERVICE*.

BÅDUDSTYR
Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup
Telefon 01 50 95 04

• Træ- og glasfiberreparationer
• Spec. OSMOSE-skader
• Install. og reparation af bådmotorer
• Forsikringsskader
• Glasfibermaterialer til selvbyggere
• Bedding til 15 tons

- gå hellere til HELLER og få et godt tilbud!
Amager Strandvej 407 - 2770 Kastrup - 01 503017
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motorbåde

Krebseturen
Motorbådsafdelingen arrangerede i år
en navigationssejlads og en fællessejlads til BKM i Malmo med fælles af
slutning, Krebse-kalas.
Navigationssejladsen blev aflyst, fordi
der kun var to tilmeldte både, som her
efter meldte afbud, fordi denne sejlads
blev aflyst.
Vi fastholdt fællessejladsen, men den
blev annulleret på skippermødet, for nu
var der kun en motorbåd tilbage af de
otte fartøjer, som deltog i sejladsen, der
herefter fandt sted individuelt.
Man må sige, der er træk i foreningens
motorbåde, altså træk til bolværket.
Malmohus havde håbet, vi var under 30
tilmeldte, ikke fordi vi ikke er velkom
ne, men fordi deres klubhus nu engang
ikke er så stort. Sidste år var vi 41 perso
ner, og BMK'erne måtte lave en midler
tidig tilbygning med bænke og borde,
som i øvrigt brasede sammen under fe
sten.
Vi var 25 SSF'ere og 30 BKM'ere, så an
tallet passede perfekt.
Til skippermødet, lørdag den 18. au
gust, var vinden SV 210 grader, 8-10
m/s, og det var overskyet med småregn.
Det klarede dog op og var tørvejr indtil
præcis kl. 16.00, hvor vi havde arrange
ret fælles kaffebord med hjemmebag i
det fri i Malmo. Bordene blev ryddet, og
Mie og Per stillede generøst deres store
salon til rådighed, og fælleskaffen blev
herefter afviklet i hold.
Kl. 19.00 gik startskuddet til krebse-festen, og som tidligere var der bugnende
fade med krebs, så alle fik stillet den
værste sult (og tørst).
Senere blev lokalet ryddet til de danse
lystne, og dem var der mange af. Ved
midnatstid var der pølser med brød til
en tier, og aldrig har vi set så mange
flækkede pølser.
Søndag oprandt med strålende sol, og
mellem kl. 9 og 10 var der morgenbord
og en dram i klubhuset. De fleste
SSF'ere besøgte herefter Peter i hans
kolonihavehus til enformiddagsøl og en
sludder.
Tak til BKM for en dejlig weekend.
Ib Petersen
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Motorbådsrepræsentanten Ib Petersen i fest
ligt lag.

Alle deltagerne fik fedtede muler og fingre.

NU SKAL VI VÆRE

Krebseturen nok engang!
Røster på pladsen om, at der først kun
var arrangeret en navigationssejlads, er
ikke korrekte.
4 1/2 uge før krebseturen blev der
på pladsen ophængt plakater, som spe
cielt reklamerede for navigations sej
ladsen, da den ville give en del af arran
gementet et sportsligt formål.
3 1/2 uge før blev der ophængt en stor
plakat i vindfanget, hvor sejladserne
var tydeligt adskilt m.h.t. skippermøde,
afgang etc. Der blev samtidig ophængt
2 tilmeldingslister i mellemgangen,
en for hver sejlads.
Ib Petersen

SLANGETÆMMERE

fordi: Vores vandforbrug er meget stort.
SPAR PÅ VANDET!!

Medlemmerne må ikke lade slangerne ligge og løbe ud i havnen, og der skal væ
re pistolgreb på slangerne... Det kan købes hos f.eks. AC Schmidt på Krimsvej.

HUSK!!! SPAR PÅ VANDET!!!

HEMPEL
Undskyld
fra redaktøren
I sidste nummer skulle nedenstående
takkeskrivelse have været i, men den
havde forputtet sig i mine gemmer, så
jeg iler med den her:
Hjertelig tak til SSF's medlemmer for
opmærksomheden ved min fødselsdag.
Grethe Jacobsen

købes med fordel
hos
Fliigger byggefinish
Hans Guldager a/s
Amagerbrogade 164. Tlf. 31 55 73 20
Holmbladsgade 25. Tlf. 31 54 73 33
Kongelundsvej 264. Tlf. 31 51 95 95
Møllegade 4, Dragør. Tlf. 31 53 73 22
Åben 9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-14
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ynglinge

DS-åbent klassemesterskab
for kvinder i Yngling
afholdt i Sundby Sejlforening den
31/8-2/9 1990.
Der var tilmeldt 66 kvinder, fordelt på
22 både, og der blev sejlet i alt 6 sejlad
ser.
I 3. sejlads var den norske båd så uhel
dig at knække masten efter en kollision
med båd nr. 109.
Ellers forløb alle sejladser fint ved en
vindstyrke svingende fra 3 til 10 m/s.
Der blev uddelt 5 præmier, som var
sponsoreret af: Jyske Bank,
Sundbyvester Plads.
Birgitte

Vinderne fra Tårbæk Sejlklub flankeret af de
øvrige 4 pristagere.

Sundby Sejlforening
31/8-2/91990
DS-Klasse M. for kvinder

Yngling

Resultatliste m. fratræk
S-NR

NAVN

OL-Pointsystem

KLUB 1 2 3 4 5 6 POINT/PLC

112 Susanne Madsen
133

13

63

109

Mette Carlsen
TS
Lotte Madsen
Anette S. Iversen
Lotte Severinsen YF
Elsebeth Lindegård
Marie Plum
Eva Plum
HAS
Sara Wright
Mette G. Jensen
Margit Christensen SSF
Tina Bang
Catia Løwen
Pernille Løwen
HS
Camilla Vindeløv

1 1 1 1 1 (-)

0,0 1

4 5 3 2 2 1

19,7 2

3 7 2 3 4 2

25,4 3

2 4 4 5 3 4

32,7 4

5 3 (-) 6 5 12 55,4 5

24 Suzette Offenberg

Rikke Jensen
Liselotte Theisen

SSF 18 (-) 8 8 14 3

STARTENDE:
POINT for (•) (ikke startet)

10

21202016 2018
29 29 29 29 29 29

77,7 11

Sundby's piger blev nr. 4

sejlerskolen

Vi afholdt i år vores weekend sejlads
den 25.-26. august.
Turen gik til Ven, hvor alle fik konstate
ret, at Tycho Brahe (stakkels mand)
stadig har hold i nakken.
Søndag aften var alle godt hjemme i
SSF, dels for motor, dels på slæb. Alt i
alt en vellykket tur.
Som tidligere meddelt afholdes prøver i
praktisk sejlads den 6.-7. oktober.
Navn, adresse, personnr. og pasfoto
samt kr. 125, - afleveres til instruktøren
snarest muligt.
Dette gælder elever med den teoretiske
del bestået.
Andre, der ønsker at aflægge prøve kan
undlade foto.
Navigationskursus og towærkskursus
starter primo oktober. Herom senere.
Skolechefen

Alle deltagerne fra kvinde DM.

HUSK!!! SPAR PÅ VANDET!!!

FISKETUR
lørdag den 6. oktober

mn(

Morgenbøn kl 9.00
Startskuddet går kl. 10.00
Du skal være inden for molerne kl. 16.00
Vejningen (renset vægt) starter kl. 16.15
Pris pr. deltager kr. 10,Middag: Skipperlabskovs i klubhuset kl. 18.00
Spisebilletter fås hos Kirstine til kr. 35, - pr. stk.

PRÆMIEUDDELING - MUSIK - DANS
Bollen er reserveret for medlemmer uden fartøj - Kontakt havnefoged Bent Petersen

Hvem kommer med den største, længste, mest sjældne og mindste fisk?
Fest- & Motorbådsudvalget
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fra medlemmerne

Formand Preben Jacobsen
Sundby Sejlforening var i fire dage vær
ter for Danmarksmesterskab for kvin
der i Yngling.
Til orientering for læserne kan jeg
fortælle, at en Yngling er en sejlbåd
med en besætning, som består af tre
personer.
Hermed følger en beretning fra de to
dage, hvor jeg havde givet tilsagn om at
deltage med baneudlægning - som jeg
har gjort gennem de sidste 10 år.
Lørdag den 1. september kl. 07.20 gik
Lis og jeg gennem porten til SSF. Ca. 2
meter indenfor blev vi mødt af en meget
travl ung mand, som forvirret sagde, at i
dag ville det gå meget stærkt - 140 HK!
Lettere forvirret gik vi videre til konto
ret, som fungerer som bureau under
større stævner.
Vel ankommet indenfor fik vi lynhurtigt
samme forklaring. Man havde haft
problemer om fredagen med vore to føl
gebåde. Problemerne bestod i, at vor
Dory stadig står på land efter at være
lånt ud. Agterspejlet er ved at falde af!
Dette er to måneder siden, og den er
stadig ikke repareret.
Vores gode jolle »Tryksen« kunne
desværre ikke starte hele fredagen og
altså heller ikke denne morgen.
For ligesom at fuldende det hele havde
»Bollen« heller ikke været i stand til at
starte. Man havde dog fået gang i den
ved at låne et ekstra batteri fra et med
lem med dieselvogn. Desuden havde
man fra Dragør Sejlklub lånt en Dory
samt fået tilsagn fra Per om at låne
hans speedbåd (140 HK) til resten af
stævnet.
Altså: Denne morgen ville alt fungere!
Vi gik i samlet flok til bådene for at gøre
klar. Bollen havde stået og opladet hele
natten - Dragør-doryen var klar speedbåden lå der ligeledes med Per
ombord.
Efter at have fyldt grej ned i bådene
startede resten af denne weekends
rædsler. Bollen ville ikke starte - vi sej
lede, for at lægge bane, i speedbåden i
håb om at bollen kom igang - vi havde
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stadig radiokontakt med både Bollen
og bureauet, hvor man rigeligt fornem
mede en vis form for panik.
22 Ynglinge kom ud på banen - stadig
intet dommerskib, men endelig kom
den og lagde sig på plads.
Lis, Per og jeg sejlede ud for at etablere
startlinie, og vi blev, som altid, ved
mærket for at se mulige tyvstarter. Vi
så dog ikke denne gang starten, fordi
speedbåden pludselig gik i stå. Fem
minutter før start drev vi med strøm
men væk fra mærket med kurs mod
Saltholm. I løbet af ganske få øjeblikke
havde vi tappet al strøm, så start var så
ledes udelukket.
Efter at have kontaktet dommerbåd og
fortalt om vore problemer blev Dragør
Doryen bedt om at sejle os til hjælp.
Banen var ca. 1,5 mil og Dragørjollen lå i
den fjerneste ende (det skulle den).
I mellemtiden var vi drevet ind på ste
nene, så Per måtte i vandet og trække
ankeret længere ud, hvorefter han sag
de, han ville gå efter hjælp. Hans far fi
skede på den modsatte side af Salt
holm.
Lis og jeg blev i båden, vi kunne ikke
meget andet. Efter ca. 15 minutter be
gyndte vi igen at banke på stenene, så
også jeg måtte ud og bade med ankeret.
Vi besluttede så at bede Dragørjollen
trække os ind i »havnen« på Saltholm,
forlade båden og Per og lade os sejle ud
på dommerbåden.
Vel ankommet på den med motor kø
rende »Bolle« spurgte jeg, hvorfor de
havde maskinen kørende. Den skulle
være rigtig varm, inden den blev stop
pet, ellers var det ikke sikkert, den kun
ne starte igen!
Endelig besluttede de at stoppe maski
nen. Jeg spurgte spændt, om de mente,
de kunne starte igen. Det kunne de ik
ke. Situationen var således nu: Vinden
friskede, speedbåden lå på Saltholm,
Bollen kunne ikke starte, en enkelt båd
knækkede masten, et enkelt besæt
ningsmedlem var faldet over bord,
»Pel« var blevet bedt om assistance
sammen med en anden båd. Disse både
ville afgå fra Sundby med det samme,
og ekstra batteri fik Bollen til at starte,
og den måtte så køre resten af dagen en dyr måde at spare på!
Resten af lørdagen blev afviklet så godt
som muligt.
Søndag morgen lykkedes det at skaffe
en mærkebåd fra Kastrup som erstat
ning for speedbåden. Tryksen var ble
vet køreklar, så alt så endelig ud til at
klappe.

Fortrøstningsfulde gik vi atter til både
ne. Kastrupbåden startede med det
samme, det samme gjorde Tryksen.
Spændt ventede vi på signal fra Bollen.
Det kom aldrig. Bollen kunne ikke star
te. Der var tre kvarter til start ved Flak
fortet, Falck blev alarmeret, men igen
blev den startet inden Falck kom med
et ekstra batteri.
Efter en udsættelse af sejladsen fik vi
afviklet to fine sejladser. Bollen havde
kørt hele dagen, vi turde ikke stoppe
den.
Da sejlerne var på sidste opkryds i an
den sejlads, trak Bollen anker op for at
tage både i mål.
Efter at sidste båd passerede mållinien
tog Bollen kurs mod Sundby - i et roligt
tempo. Efter to dumpe drøn faldt moto
ren ned af fundamentet (igen), og de
måtte således trækkes i land.
Jeg havde været i SSF et stykke tid
med de indsamlede mærker og hørte
over radioen om de nye problemer. Jeg
gik til molen ved benzinstanderne for at
flytte tre både, som lå der. (Der må de
ikke ligge!). Jeg fik den besked af havne
fogeden, at de havde fået lov af en fra
havneudvalget. Jeg kontaktede man
den, fortalte ham om problemerne, og
fik at vide, at det kunne han ikke tage
sig af!
Ved fælles hjælp fra sejlerne flyttede vi
bådene og gjorde plads for vort dom
merskib, som under bugsering var på
vej ind i havnen.
Efter at være kommet igennem denne
weekend, synes jeg, jeg vil sige:
Hvor er det synd for Sundby Sejlfore
ning, at vi, efter at have afholdt Dan
marksmesterskaber, ja så galt Verdens
mesterskab, med en så fantastisk suc
ces, som har gjort SSF til en af de føren
de klubber i Danmark, er nået hertil nu,
at grejet ikke bliver vedligeholdt, så
blot sikkerheden er nogenlunde. Vi er
trods alt mange mennesker, som har
ofret megen tid på at afvikle disse ting,
således at SSF's ansigt udadtil blev vist
som den gode, initiativrige klub, som al
drig havde problemer med hverken
besætninger eller grej.
For mit eget vedkommende var det sid
ste kapsejlads, jeg ønsker at deltage i,
så længe klubbens grej er i denne sørge
lige forfatning.
Venlig hilsen
A50, Ole Jensen
I .U.

En tak fra mig til Kastrup Sejlklub og
Dragør Sejlklub for lån af både dommer
og både - selvfølgelig også tak til Per,
som beredvilligt ville låne sin båd ud.
Uden disse ting ville intet have kunnet
lade sig gøre.

fra bestyrelsen

Nye medlemmer bydes
velkommen i SSF.
A 29 Henrik Thomassen
Augustagade 15, S.
A 46 Paul Haastrup
Bremensgade 14, S.
A 77 Bjørn Møller Kristensen
Haderslevgade 39, V.
A 128 Kjeld Andreasen
Vægterparken 303, Ka.
A 153 Gudrun Jensen
Polensgade 32, S.
A 165 Jim Brylle
Norgesgade 62, S.
A 300 Max Larsen
Blegdamsvej 90, 0.
A 489 Nils Henrik Hermansen
Egilsgade 23, S.
A 490 Jeffrey Richard Voss
Gladsaxe Ottingvej 43, Brh.
A 496 Frank Nørmark Jensen
Rødtjørnen 87, Dragør
A 497 Jens Nielsen
Hessensgade 45, S.
A 499 Klaus Holm Jensen
Sortedam Doss. 91, 0.
A 500 Henrik Anders Ziegler
Overgaden O. Vandet 100, K
A 505 Erik Holm
Maltagade 30, S.
A 506 Teddy Holger Hansen
Liden Gunversvej 9, S.
A 514 Jens Johansen Kjærby
Hollænderdybet 10, S.
A 517 Hanne Hansen
Krimsvej 17, S.
A 518 Jens Hansen
Kirkebyen 40, Hasle
A 534 Henning Carl-Peter Nielsen
Immerkær 15, Hvid.
A 542 Gert G. Lenderup Jensen
Voldboligerne 7, K.
A 543 Knud Rosborg Carlsen
Ebertsgade 6, S.
A 544 Henrik Rohardt Petersen
Sankt Annægade 35, K
A 547 Ole Lærkedahl Sauffaus
Kurlandsgade 20, S.
A 550 Heinrich Hansen
Bremensgade 81, S.

P 1107 Leif Erik Petersen
Stolemagerstien 20, S.
P 1200 Else Jensen
Paduavej 12, S.
J 1514 Jonas Thomsen
Vestermarksvej 16, S.

J 1515

Carsten Damgaard Pedersen
^ ens Warmingsvej 57, S.
^ 1517 Thomas Holm Larsen
Ravennavej 3, S.
M1636 Martin Weideman Poulsen
Stolemagerstien 20, S.

UDFLUGT TIL MOTORBÅDSKLUBBEN »SLUSEN«
Lørdag den 29. september 1990, kl. 12.00
Morgendram i SSF's klubhus kl. 9.00, afgang ca. kl. 10.00. Der sejles
gennem Københavns Havn, så vi kan mødes ved Sydhavnsslusen kl.
11.00. Derpå sejles der samlet ind til »SLUSEN«. Sydhavnsslusen
åbnes igen kl. 17.00 til hjemturen.
Tag frokosten med... Eller køb den i »SLUSEN«
Platter kan bestilles på tlf.: 36 30 90 92, til den platte pris af kr. 55,-.
Bestilles senest torsdag den 27. september 1990.

MUSIK, DANS, FEST, LOTTERIER
Har du mast på, tag bus - bil - eller cykel.

Afriggergilde
lørdag den 20. oktober 1990 kl. 17.00
Alle medlemmer er velkomne i klubhuset til afslutning
på sæsonen.
Der udskænkes en gratis øl eller vand pr. person.
Dansen til levende musik starter kl. 18.00 og varer ved
til kl. 24.00.
Medlemmer, der ønsker at spise til festlighederne, kan
bestille bord hos Kirstine i restauranten eller på tlf.:
31 58 32 96.
Menuen består af Gule ærter og pandekager med is.
Pris: kr. 70,00.

Mød op til en glad og munter aften
i dit klubhus!!
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kapsejlads

Klubmesterskab
Den 18. august afholdt SSF klubme
sterskab for alle bådtyper. Desværre
var der kun 12 både, der mødte op.
Vi manglede især dem, der har efterlyst
kapsejlads hele sommeren!
Sejladsen var opdelt i 3 starter med før
ste start kl. 11.00. Der blev i alt sejlet 3
sejladser.
1. start, kølbåde:
I dette løb deltog »Spækhuggeren«
med Kent Nielsen og Bandholm 26 med
Jens Green.
Klubmester blev »Spækhuggeren«.
2. start, Folkebåde:
I dette løb deltog 4 både, Kim Baun,
Henning Lauesen, Johnny Jørgensen
og Jørgen Haar.
Klubmester blev Kim Baun med 2 før
stepladser og en disket.
2. pladsen gik til Henning Lauesen;
Johnny Jørgensen måtte lade sig nøje
med en 3. plads grundet en diskning for
for tidlig start, og så kan vi jo gætte os
til, hvem der fik en 4. plads.

Præmietagerne ved klubmesterskabet.

3. start, joller:
3 Piratjoller deltog; klubmester blev
Tonni Poulsen og Klaus Zastrow.
3 Laser deltog og klubmester blev
Poul Erik Christensen.

HUSK!

• Bådtransport Søsætning - Optagning
[ Sejl- og motorbåde indtil 6 tons j

PREBEN
JACOBSEN
Telefon 31 50 19 78
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SPAR PÅ VANDET!!!

For første gang blev en evigt van
drende præmie, sponsoreret af Bang
Sails, uddelt til Folkebådene.
Udover vandrepræmien sponsorere
de Bang Sails også 1-2-3 præmien
til Folkebådsløbet.

joller

havn og plads

1 1 1 1 1

u

Ekspektanceliste til havnepladser pr.1. oktober1990
Medlem nr. 531, Jørgen Grathwohl
Medlem nr. 572, Walther Christensen
Medlem nr. 254, Ib Jensen
Medlem nr. 822, Jens Schøn Poulsen
Medlem nr. 899, Per Weichel
Medlem nr. 747, Lars Hauschultz
Medlem nr. 956, John Petersen
Medlem nr. 748, Jørgen Larsen
Medlem nr. 326, Johnny Bengtsson
Medlem nr. 725, Jørgen Philipsen
Medlem nr. 625, Birger Riis-Hansen
Medlem nr. 17, Bjarne A. Larsen
Medlem nr. 281, Leif Lykke Sørensen
Medlem nr. 585, Per Christensen
Medlem nr. 147, Dan Stockmann
Medlem nr. 1076, Verner Dvoracek
Medlem nr. 309, Svend Vestervig
Medlem nr. 92, Jens Chr. Andersen
Medlem nr. 432, Johnny Hedegaard
Medlem nr. 495, Jørn Givskov

indmeldt den 30.09.1965
indmeldt den 05.02.1970
indmeldt den 23.03.1972
indmeldt den 17.04.1975
indmeldt den 24.04.1975
indmeldt den 15.05.1975
indmeldt den 29.05.1975
indmeldt den 30.10.1975
indmeldt den 29.04.1976
indmeldt den 29.04.1976
indmeldt den 06.05.1976
indmeldt den 06.05.1976
indmeldt den 20.05.1976
indmeldt den 20.05.1976
indmeldt den 03.06.1976
indmeldt den 03.06.1976
indmeldt den 19.06.1976
indmeldt den 19.08.1976
indmeldt den 30.09.1976
indmeldt den 21.10.1976

Jollesejlere, surfere, nye så
vel som gamle medlemmer:
I SSF skal alle bådejere hvert år i be
gyndelsen af sæsonen sætte et årsmærke med medlemsnummer på deres
fartøj.
Jeg har desværre måttet konstatere, at
et meget lille antal medlemmer på jol
lepladsen har afhentet deres 90-mærke.
Derfor:
Årsmærket kan afhentes på kontoret
torsdage kl. 19-20.30 mod forevisning
af gyldig ansvarsforsikring
eller:
send din ansvarsforsikring samt fran
keret svarkuvert til havneudvalget.
GØR DET NU!

Til jollesejlerne:
Vi tager jollebroen ind søndag den 21.10
kl 12.00.
Kom og hjælp til og gør arbejdet nemt
og hurtigt.
Laila

HUSK! SPAR PÅ VANDET!!!

Arne Olsen Offset a/s
Grafisk Totalløsning
Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84
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Med Totalkonto får
økonomien vind i sejlene
På Totalkonto samles både
opsparing og lån. Det betyder færre renteudgifter for
dig og et godt overblik over
økonomien.

Tag dine seneste kontoudtog med i Jyske Bank og vi
regner ud, hvor meget du
kan tjene ved at skifte,

rtlYSKE
WBANK

Amagerbrogade 67
Tlf. 01 58 60 22

Sundbyvester Plads 1
Tlf.0197 00 22

Sådan indsamler »Bollen« materiale til towærkskursus:

NOVEMBER 1990

~~
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49. ÅRGANG

Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej, 15

2300

BLINKET -

BADLAN

midt på Amager

København S.

Kom ind
og se
det
WuNKETå*
store
^
udvalg i:

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejlunion
Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset
Restaurationen
Havnekontoret

31 59 35 80
31 58 32 96

ABU - DAIWA - KUNNAN
JENSEN - RYOBI - SILSTAR
OCEAN WADERS

31 58 14 24

Få en brochure
Ring på 02 996511

Postgirokonto: 7 05 65 16

Foreningens bestyrelse:
Formand:

Preben Jacobsen

31 50 19 78

_

Amagerbrogade 263 A
2300 København S

PRIVATfinans

%1

- et selskab i Privatbankgruppen

Juniorleder:

Poul Christensen

31 57 43 36

TELEFON 31 50 43 54

Sekretær:

Elo Nielsen

31 57 13 40

Kasserer:

Erna Christensen

31 59 39 78

Billige kvalitetstryksager

Havneudvalg:

Rasmus Bech
Holger Nielsen

31 59 49 24
31 95 36 89

Tilsynsførende
med klubhuset
- og festudvalg:

SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE
Lyntryk og fotokopier fra dag til dag
Kataloger • Faktura • Kuverter • Etiketter • Brochurer • Brevpapir • Prislister • Bøger

Bente Bang Christensen
Aksel Sørensen

31 51 75 30
31 57 09 54

Alt i bogbinderiarbejde
Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning

Kapsejladskontakt:

Jørgen Haar
42 90 20 34
Udv.medl. Birgitte Akkermann . 31 59 79 95
Skolechef:

Fotografering til brochure brug
Vi hjælper gerne med opsætningen. Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering.
Vi giver gerne et tilbud på Deres tryksag.

31 95 73 49

Jørn Hansen

SMQffsettiyk

Jollerepræsentant:

ingen telef.

Laila Hansen

v/ Tina og Søren Møller

SALTVÆRKSVEJ 134 • 2770 KASTRUP

Næstformand og Motorbådsrepræsentant:

Ib'Petersen

32 52 25 44

Målere:

Karl Thorup
Frank Olesen

31 58 43 11
32 52 23 10

Radiokontakt:

Reinhardt Hansen

31 59 88 18

Ansvarshavende redaktør:
Inger Pfeiffer,
Bremensgade 48, 1.tv., 2300 S

31 58 75 76

Medarbejder ved bladet:
Holger Møller,
Postparken 30, 2770 Kastrup

31 50 41 01

Bladets ekspedition:
Annie Lindquist,
Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S .
Tryk:
SM Offset Tryk,
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup
Fotosats:
Eurosats,
Århusgade 88, 2100 Kbh. 0.

..

Vi er ikke Danmarks største bådudstyrsbutik, men med over 20 års
virke, hvoraf de første 10 år i SSF; er vi måske den mest erfarne.
Så kan du klare dig med omkring 10.000 artikler/dimser her og nu
- så kan vi også hurtigt - få den sidste hjem.
NB: Vi er forøvrigt heller ikke Danmarks dyreste...
Med venlig hilsen
Lise & Klaus Schlichter

LYNETTENS BÅD SERVICE
i Sejlforeningen Lynetten
Tlf.: 31 57 61 06

Åbningstider for 1990:
31 58 01 76

31 51 71 79

31 38 03 23

Oplag: 1500 eksemplarer
Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30
i kontortiden træffes
formand, kasserer og havneudvalg
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31 51 71 79

1990
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December

Hverdage

Lørdage

10-16
10-18
10-18
10-18
10-18
10-18
13-18
- S" 13-17
| ! «-17
13-17

11-15
11-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
10-15
10-15
11-15

Søn- og
helligdage

9-15
9-15
9-15

Li
Y D
N
E S
T E
T R
E V
I
NC
SE

Refshalevej

200
DK-1432
København K
Telefon

31 57 61 06

Svagførefesten
den 8. september 1990
I år var det 38. gang, vi gennemførte
»Pløk«s gode idé om, at gi' de svagføre
på Amager den oplevelse at komme ud
til vandet, se på skibe og samtidig få
lidt godt at spise, høre musik og sang,
alt under afslappede forhold.
Hjælpeholdet mødtes kl. 8, vejret var
gråt og vådt, men vi satte vor lid til tra
ditionen - når vi har svagførefest ER
det godt vejr ....
Mens bordene blev dækket, salen pyn
tet og maden smurt, klarede det da også
op, og da de første gæster ankom - af
hentet af vore frivillige chauffører, strå
lede solen, og Øresund glimtede omkap
med hornorkesterets nypudsede in
strumenter. De spillede festligt og tro
fast til den sidste gæst var i hus, hvoref
ter Vagn bød velkommen, og »Hoplapi
gerne« sang en lille velkomstsang og
kom så i omdrejninger med at servere
Kirstines gode smørrebrød samt øl og
vand.
Imens trakterede Otto med dejlig mu
sik, både »håndklaver« og elektronisk.
Senere optrådte Kurt Wilkens herlige
»Genbrugsorkester« med sang og sav
klinge samt kontrabas og guitar. Det
var meget flot!
Så gjorde den meget elegante trylle
kunstner »Dr. Elvius« med partner sin
entré. Det var en meget morsom og fan
tastisk optræden, et fornemt team
work, som vi alle nød med stor begej
string.
Nu blev bordene ryddet efter frokosten,
det gik tjep, for nu ventedes dagens
clou: nemlig den meget berømte og po
pulære Grete Mogensen sammen med
sin pianist, Steen Holkenau, kendt for
bl.a. temaet til TV-serien »Huset på
Christianshavn«. De to gav en meget
frisk og veloplagt forestilling, først med
et par gode, danske sange, bl.a. »Anna
var i Anders kær« af Jeppe Aakjær.
Efter en lynomklædning optrådte Gre
te Mogensen som velnæret pensionistdame, der ville være »side 9 pige« i Ek
strabladet, meget vittigt!
Da vi havde fulgt Grete Mogensen og
Steen Holkenau til dørs med gevaldige
klapsalver, blomster og SSF krus, var ti
den inde for kaffen samt is og portvin.
Det fine »Genbrugsorkester« spillede
igen nogle dejlige sange - også nogle,
gæsterne kunne synge med på. Stem
ningen var helt i top.
Nu blev vore gæster udsat for »Hoplapi
gerne«. De tog vel imod vore sange, vi
havde også øvet os hjemmefra.
(fortsættes næste side)

Dr. Elvius med sin partner tryllede, så det var en fryd.

Den populære sangerinde, Grethe Mogensen, optrådte med mange dejlige sange til
glæde for alle.

Vi sluttede af med den omdelte fælles
sang »Amagerland«, og sikken amager
kanerne ka' synge.
Vi ka' li' vores ø, ka' vi!
Det var nu blevet de røde pølsers tid, og
mens de blev omdelt og spist, spillede
Otto igen for os.
Men nu var festen ved at være forbi, og
traditionen tro endte vi med, at alle
hjælpere fra scenen sang vor »farvel og
på gensyn« sang - dog havde Vagn først
sagt et par bevingede ord.
Til sidst sluttede Poul Petersen med en
meget hjertelig tak til SSF, hvorefter
der blev udbragt flere »lever« for fore
ningen.
Atter en herlig svagførefest, der viser,
at »Pløk«s gode, gamle idé stadig er bæ
redygtig.
At vi overhovedet har råd til denne fest
skyldes bl.a. Henry Plambechs utræt
telige indsamling blandt medlemmer
ne og vore gode, trofaste sponsorer Ar
ne Olsen (Tryksen), Poul Suhr samt
Harry Trudsøe.
en »Hoplapige«

Vedr.: Klubbens højttalere
Vi må på det kraftigste understre
ge, at klubbens højttalere IKKE
må tilsluttes private anlæg under
nogen former, da der er risiko for,
at de ødelægges.
Festudvalget

Fra redaktøren:
Dead line for indsendelse af stof til
næste nummer af bladet er fredag
den 2. november 1990.

Michael Ronild og Arne Olsen nyder forestillingen.

Fra festudvalget:
En meget stor tak til alle hjælperne,
vort hornorkester, sangkor, søde Otto
og vore andre solister samt dem, som
samlede ind til svagførefesten.
Tak til Claus fra Bageriet Napoli, som
gav os dejligt morgenbrød.
En tak til Bryggens 01 og Vand, som
sørgede for en lille dram, der satte skub
i alle hjælperne.

Mange tak til Bristol Blomster, Brygge
rierne Carlsberg og Tuborg, Ceres og
Otto's Blomster.
En stor tak til Arne Olsens Offset, Eng
vej 151, Poul Suhr Autoophug, Krimsvej
11 -13, der sørgede for vore solister, Gre
te Mogensen og Dr. Elvius, som gjorde
stor lykke hos alle de svagføre.

Arne Olsen Offset a/s
Grafisk Totalløsning
Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84
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Bente

Festudvalget

De smukke skibe!

På turen til »Slusen« den 29/9-90 deltog 6 både med i alt 30 personer. Det blev en
rigtig hyggelig dag med god stemning og dejlig, veltillavet mad.

Vores havn rummer nogle meget smuk
ke skibe. Medlemmerne, som er kom
met i klubben gennem mange år, ken
der bådenes historie og de mere tekni
ske ting ved bådene og ikke mindst,
hvorledes bådene fungerer i forhold til
de forskellige måder at bruge dem på.
Dette ved de nye medlemmer ikke. Vi
kan alene se på bådene og spekulere på,
hvad det nu er for noget.
Sådan er det, og det er vel godt nok og
naturligt også.
Men så her en dag i sommer inviterede
Henning til en lille reception. Han skul
le navngive og søsætte en nybygning en »lille lækker sag« - som var bygget
over en båd, som havde været hjem
mehørende i klubben for mange år si
den.
Henning stillede sig op og fortalte nogle
væsentlige ting om »Nutte«. Fra at væ
re en smuk, men måske en lidt pudsig,
båd, blev den forvandlet til en båd, der
gav mening og oplevelsesglæde. Hver
gang den flød hen over havnen kunne vi
»se«, at det er en god sejler. Vi, som ikke
kendte historien omkring »Nutte«, fik
serveret en mængde gode og underhol
dende røverhistorier fra de gamle med
lemmer. Og det har været så sjovt og in
teressant, at jeg har stillet vor redaktør
forslag, om vi ikke skulle bringe nogle
små artikler om nogle af de mange dejli
ge både i vores havn.
Motorbåde, joller, sejlbåde, både af mo
derne materialer og de traditionelle bå
de.
Modforestillingen er selvfølgelig, at
folk ikke ønsker at »prale« med deres
både.
Det er, som om det ikke rager andre.
Ens båd må være ens privatsag.
Over for denne forståelige holdning vil
jeg bede om, at medlemmerne tænker
på, at vi er mange, som netop gerne vil
vide og forstå, lære og frydes over de
smukke skibe.
SSF har en flot kulturarv - der er folk i
vores havn, som kan ting, der er på vej i
glemmebogen.
Derfor håber jeg, at ingen føler det som
utidig indblanding, dersom jeg skulle
spørge til nogle skibe og bede pænt, om
det ikke godt må komme i bladet. Ger
ne med et foto eller tegning.
Venlig hilsen
William Thomassen, 1092

»Nutte« med Henning ved roret i SSF's nordre havnebassin.
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Fisketuren 1990

Vinderen af fiskekonkurrencen, Bobby Petersen, på sin præmie. Årsag: 1 stk havør
red på 3,5 kg. Han fangede bare 70 af slagsen sidste år.

Eftersommeren har, som bekendt, væ
ret våd og blæsende. Vejrmeldingen til
weekenden den 6.-7. oktober var fak
tisk så barsk, at vi overvejede at aflyse
fisketuren og afvikle den ugen efter.
Med bestilt musik og middag var dette
dog umuligt, og vi fastholdt dagen og
krydsede fingrene. Vi var heldige, for
stormen kom først natten til søndag, og
bygerne dagen igennem generer jo slet
ikke en fisker.
Der var 71deltagere, som drog ud på ha
vet. Nogle fik en vippetur, men så kan
de la' vær' og sejle over til hullerne ved
Pinhåttan, når vinden er vestlig.
Vejningen kl. 16.15 var meget anderle
des end tidligere. Der var masser af sild
som sædvanlig, men torskene var små
med det største eksemplar på 1,1 kg og
resten på 400 - 600 gram. Der var mange
300 grams hvillinger, og dem er vi ikke
vante til at se i de mængder.
Der var een stor overraskelse, for før
stepræmien gik til en havørred på 3,5
kg, så hvis torskene er på vej ud, gør det
ikke noget, hvis laksefiskene er på vej
ind.
Havørreden var fanget udfor Køben
havns Havn med en ny teknik, som vist
hedder »Dybhavsdørgning«, og vi vil
prøve at få en beskrivelse af fiskemå
den i bladet senere.
Klokken 18.00 blev Kirstines lækre
skipperlabskovs serveret, og som altid
var der langt mellem kartoflerne.
Musikken havde ikke Ottos standard,
men vi havde det alligevel morsomt
med bl.a. familiedans til harmonika, og
aftenen forløb godt med god stemning.
En tak til Bente for det store arbejde
med at besøge alle vore sponsorer og
hente de flotte præmier.
1. præmie:
(største fisk)
1 havørred på 3,5 kg
Gevinst: 1 cykel samt Kirstines van
drepokal
Vinder: Bobby Petersen fra »Laxen«
2. præmie:
(næststørste fisk) 1 torsk på 1,1 kg
Gevinst: 1 kaffemaskine
Vinder: Tage Woltemath fra »Chip«
3. præmie:
(3. største fisk)
1 makrel på 0,8 kg
Gevinst: 1 trillebør
Vinder: Tommy fra »Chip«

2. præmien gik til Tage Woltemath, som her indkasserer et kys fra Bente, mens Ib
Petersen passer på ham.
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4. præmie:
(flest fisk)
Gevinst: 1 ABU fiskestang
Vinder: Svend fra »Tut«

167 stk

5. præmie:
(længste fisk)
1 hornfisk på 250 g
Gevinst: 1 pirkestang
Vinder: Tage Woltemath fra »Chip«
6. præmie:
(næstflest fisk)
154 stk
Gevinst: 1 kasse øl
Vinder: Besætningen på »Bollen«
7. præmie:
(mindsfe fisk)
1 hvilling på 15 g
Gevinst: 1 lille fiskestang
Vinder: Niels Pedersen fra »Susan«
8. præmie:
(mest muntre besætning)
blandet fangst
Gevinst: 1 fl. GI. Dansk
Vinder: Besætningen på »Havkat«

SSF takker følgende sponsorer:
Stjerneborg Cykler, Amagerbrogade
A. C. Backer, Torvegade
AL-Sport, Torvegade
Petersen Herretøj, Strandgade
Wiener-Nyt, Amagerbrogade
Alrusta/Leif Tastesen, Prags Boul.
Kastrup Marine Service, Saltværksvej
HF Vestgrænsen, Kongelundsvej
A.C. Schmidt, Krimsvej
Fliigger/Hans Guldager, Holmbladsg.
Blinket, Amagerbrogade
Lyon Blomster, Lyongade
Kirstine, SSF
Nivea, Birkerød
AC-Stilladser, Valby Langgade
Ib Petersen

Til Sundby Seilforening:

Hej!
Vel hjemme og fulle av nye erfaringer
fra Danmark. Det var ju litt tråkig at
det skulle ende den veien men vi skal
nok fortsette og seile alle tre. Kanske vi
kjøber egen båt til våren.
Tusen takk for all støtte og hjelp vi fikk i
samband med vårt havari, det varmer
hjertet og vi kommer gjerne til Dan
mark igjen.
Hvis ni har nåe tidning utklipp fra seilasen skulle det vare fint og få, semt ende
lige resultatlister.
Med hilsen seilejenterna i Frederiks
stad
Inger, Regine, Lena

Støt vore sponsorer!

Adr.: Vikane, N-1620 Gressvik, Norge.

Tilsendt fra en norsk avis:

Råseiling felte jentene
Av Holger Helland

Øvrige gevinster uddelt ved lotteri.
Det åpne danske Ynglingmesterskapet for kvinner ble en uhyggelig opplevelse for Inger Åsle, Lena Søderlund og Regine Tvete Nielsen.
Jente-trioen fra Slevikkilen og Frede
riksstad Seilforening (SFS), lå an til en
meget god plassering i sammendraget
da de på kryssen i tredje regatta brutalt
ble påseilt av en dansk konkurrent. De
danske jentene overholdt ikke vikeplikten og ble selvfølgelig diskvalifisert.
Men det hjalp ikke SFS-jentene noe.
Kollisjonen medførte nemlig totalt
rigghavari på deres båt, brukket mast
og bom, samt ødelagt mastefeste, så
jentene ble nødt til å trekke seg fra mesterskapet.
- Doppelt ergerlig, uttalte de etter
hjemkomsten fra København. Vi seilte
nemlig fort og følte at vi hadde et godt
tak på det hele. Men vi satser videre og
kommer sterkere igjen, avsluttet SFStrioen.

HUSK!
Generalforsamling
søndag den 28.10.90
kl. 9.00
i klubhuset
3. præmien gik til Tommy fra »Chip«. Bente er kommet godt op at køre.
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GENERALFORSAMLING
Søndag den 28. oktober
kl. 9.00
i klubhuset

ganske enkelt
bedst

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

Følgende er på valg:

Med Totalkonto får
økonomien vind i sejlene
På Totalkonto samles både
opsparing og lån. Det betyder færre renteudgifter for
dig og et godt overblik over
økonomien.

Tag dine seneste kontoudtog med i Jyske Bank og vi
regner ud, hvor meget du
kan tjene ved at skifte,

ftJYSKE

Wbank

Amagerbrogade 67
Tlf. 01 58 60 22

• Bådtransport Søsætning - Optagning
[ Sejl- o g m o t o r b å d e i n d t i l 6 t o n s j

PREBEN
JACOBSEN
Telefon 31 50 19 78
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Sundbyvester Plads 1
Tlf. 01 97 00 22

Formand Preben Jacobsen
Kapsejladschef - nyvalg
Juniorleder Lejf Henriksen
Repræsentant for Klubhusog festudvalg Aksel Sørensen
Havneudv.medl. Holger Nielsen
Jollerepræsentant Laila Hansen
Kasserer Erna Christensen
Kasserersuppl. Annie Lindquist
1. suppleant Poul Christensen

Lovændrings- og andre
forslag til generalforsamlin
gen:
Bestyrelsen fremsætter
Lovændringsforslag til § 14
Udelukkelse - Karantæne
Udelukkelse idømmes i varighed 3-10
år, og medlemmet slettes.
Karantæne pålægges i varighed 3-36
måneder og berører ikke medlemskab/
anciennitet.
En udelukkelse eller karantæne kræver
flertalsbeslutning i bestyrelsen.
Tyveri eller voldelig adfærd medfører
øjeblikkelig udelukkelse eller karantæ
ne, afhængig af grovheden.
Et medlem, der overtræder eller tilsi
desætter foreningens love, ordensreg
ler, eller ved umoralsk adfærd, eller ved
grov tilsidesættelse af, hvad man kan
kræve af enhver sejlsportsmand, og ik
ke efter bestyrelsens påtale ophører
hermed, kan af bestyrelsen pålægges
karantæne.
I grovere tilfælde eller efter tidligere
karantæne kan bestyrelsen udelukke
medlemmet fra foreningen.
Et medlem, som er blevet udelukket el
ler har fået karantæne i 6 måneder og
derover, har ret til at få afgørelsen prø
vet ved førstkommende generalfor
samling.
Møder medlemmet eller en repræsen
tant ikke op, stadfæstes den af besty
relsen trufne afgørelse og kan ikke se
nere genoptages i SSF.
En person, der er udelukket fra forenin
gen, er pligtig til omgående at fjerne sit
fartøj og øvrige effekter fra foreningens
område.
Et medlem, der er pålagt karantæne, og
som har fartøj i havnen og ikke kan få et
andet medlem til at føre tilsyn med det
te, skal straks tage fartøjet på land.
Uønskede personer kan til enhver tid
bortvises fra foreningens område.
Bemærkning
Eksklusion, som kom ind i vore love i
1984 efter et udvalg reviderede 1970-lovene, glider nu ud igen.
En eksklusion er for livstid i SSF og an
dre klubber under Dansk Idræts For
bund.

Bestyrelsen foreslår at hæve skurlejen
fra kr. 100, - inkl moms til 200, - kr. inkl.
moms pr. skur.
Motivering:
Hermed svarer skurlejen ca. til kva
dratmeterprisen.

1/1-90 til 31/8-90

Ydelser
Havn & pi.
Klubhus
Bladet
Fester
Administ.
Bestyrelse
Sejlersk.
Juniorer
Kapsejl.
Renter
Overskud

indtægt
860.862

860.862

udgift

1/9-90 til 31/12-90
forventet
indtægt
udgift

1/1-90 til 31/12-90
forventet
indtægt
udgift
1.130.862

270.000
508.266
16.342
62.641
8.300
90.507
5.695
11.525
25.560
8.703
2.705
120.618 5.000

160.000
0
60.000
10.000
20.000
3.000
5.000
7.000
2.000
8.000

860.862

275.000 1.130.862

275.000

668.266
16.342
122.641
18.300
111.507
8.695
16.525
32.560
10.703
10.705
115.618
1.130.862

Foreløbigt budget for 1991
Indtægter
Udgifter:
Havn og plads
Klubhus
Bladet
Fester
Administration
Bestyrelse
Sejlerskole
Juniorer
Kapsejlads
Renter
Diverse
Joller
Balance
Bestyrelsen foreslår, at generalforsam
lingen tager stilling til, om bådejere
skal have tilladelse til at installere fast
telefon i båden - med hvad deraf følger.
Motivering:
Foreliggende ansøgning fra medlem.
Dansk Sejlunion rykker igen klubben
for at få medlemmernes fødselsdata til
registrering i Dansk Idrætsforbund.
Skal bestyrelsen udlevere fødselsda
ta?
Det må være generalforsamlingen, der
skal tage stilling hertil.
Bestyrelsen

Forslag fra medlem Henrik Jacobsen
Medl. nr. 837:
Lov om brug af EDB i SSF
1. Formand og kasserer har adgang til
alle systemer og kan vælge deres
konsulenter, som skal godkendes af
bestyrelsen.
2. Kapsejladsudvalg har adgang til
kapsejladssystem.

1.150.000
640.000
30.000
140.000
20.000

130.000
10.000

20.000

1.150.000

50.000
15.000
15.000
70.000
10.000
1.150.000

3. Bestyrelsen kan til enhver tid få en
udskrift af deres respektive områ
der.
4. Fremmede disketter må ikke bruges
i SSF's EDB maskine.
5. Overtrædelse af SSF's EDB love
medfører øjeblikkelig udelukkelse
jvf. vore love om tyveri.
Begrundelse:
ad 1) EDB maskinen er SSF's penge
kasse, d.v.s. rettelser kan medføre tyve
ri fra klubben. At det kun er formand og
kasserer, der har adgang til alle syste
mer, jvf SSF's love om pengene.
Ved konsulenter forstås EDB kyndige
personer, valgt af formand og kasserer,
ad 2) Det er klart, at bestyrelsen skal
have oplysninger om deres specielle
områder.
ad 3) Fremmede disketter med virus
kan ødelægge SSF's programmer,
ad 4) EDB maskinen er et meget føl
somt og omtalt område, derfor kræves
stor sikkerhed omkring medlemsoplys
ninger og pengekasse.
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fra bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag
den 28.8.1990.
Dagsorden:
1. Protokol
2. Beretning
3. Havn og plads
4. Klubhus og fester
5. Sejlerskolen
6. Juniorafdelingen
7. Kapsejlads
8. Joller
9. Motorbåde
10. Sikkerhed
11. Bladet
12. Eventuelt
Punkt 1 Protokol:
Referat af bestyrelsesmøde den
30.7.1990 blev godkendt uden bemærk
ninger.
Punkt 2 Beretning:
Formanden oplæste indkomne breve.
Et medlem ansøgte om nedsættelse af
kontingent. Da vedkommende opfylder
betingelserne, vedtog en enig bestyrel
se det pågældende medlems ansøg
ning.
Punkt 3 Havn og plads:
Dækslet på jollepladsen er itu. Chr. Blik
har lovet at lave det.
Opti-skuret mangler vand, vil blive ord
net.
Flere medlemmer har forespurgt om
muligheden for at få bygget flere skure.
På nuværende tidspunkt kan det ikke
blive aktuelt på grund af, at der tilsyne
ladende i øjeblikket findes ca. 30 skure,
der ikke bliver betalt for. Havneudval
get vil i løbet af efteråret forsøge at få
afklaret problematikken omkring de
ubenyttede skure.
Hegnet på søndre mole er blevet repa
reret.
Klubbens vandforbrug er steget vold
somt, så man er nødsaget til at gen
nemføre nogle restriktioner vedrørende
brug af vand til spuling af både.
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Punkt 4 Klubhus og fester:
Festudvalget prøver i år at arrangere en
tur til Slusen den 29.9.90 i stedet for
den traditionelle West-tur. Nærmere
herom vil blive opsat i klubhuset.
Den årlige fisketur vil finde sted den 6.
oktober med efterfølgende spisning i
klubhuset.
Afriggergilde finder sted den 20. okto
ber med efterfølgende middag og dans i
klubhuset.
Punkt 5 Sejlerskolen:
Alt forløber efter planen. Navigationsog towærkskurser vil blive afholdt i lig
hed med tidligere år. Poul Frederiksen
har invilget i at påtage sig censoropga
ven. Man vil fra Sejlerskolen sende
ansøgning til Gunnar-Nu-fonden om
støtte til arbejdet.
Punkt 6 Juniorafdelingen:
Båd 31 og 21 er oppe for at få udskiftet
nogle blokke.
2 både deltager i DM for kvindesejlads.
Opti'erne skal en weekend i slutningen
af september afholde klubmesterska
ber.
Punkt 7 Kapsejlads:
Til klubmesterskabet var tilmeldt ca.
20 både. Bang Sail har sponsoreret præ
mier.
Jørgen Haar meddelte, at Rank Xerox
havde tilbudt at stille en kopimaskine
til foreningens rådighed mod, at fore
ningen tegnede et serviceabonnement
på maskinen.
DM i kvindesejlads starter torsdag af
ten. Pejsestuen er reserveret under hele
sejladsen.
Jyske Bank har givet 2.000 kr. mod at få
en annonce i medlemsbladet.
Punkt 8 Joller:
Slæbestedet vil blive renoveret med 10
kbm beton, så det kan anvendes om vin
teren.
Poul Suhr har tilbudt at forære et nyt
spil. Trisserne er under reparation og
vil være færdige i løbet af to uger.
Punkt 9 Motorbåde:
Den årlige tur til BKM i Malmo i wee
kenden den 18.-19. september forløb
godt. Nu er det tredie år i træk, vi har
denne krebsetur, så det er efterhånden
blevet en tradition.
Den årlige fisketur løber af stablen den
6. oktober. Havnefogeden sejler Bollen.
Punkt 10 Sikkerhed:
Der var intet under dette punkt.

Punkt 11 Bladet:
Redaktøren foreslog en folder med
praktiske oplysninger til orientering for
gæstesejlere, indeholdende busruter,
indkøbssteder samt praktiske oplys
ninger om vor havn. Det ville også give
SSF en god PR udadtil. Folderen skulle
så tilsendes samtlige andre havne, så
man på forhånd kunne orientere sig om
forholdene i og omkring vor havn.
Folderen skal kun udgives, hvis det lyk
kes at finde en sponsor via de lokale for
retninger.
Punkt 12 Eventuelt:
Under dette punkt blev det foreslået at
få revideret vore love fra 1983 og få ef
terfølgende generalforsamlingsbeslut
ninger med.
Et udvalg bestående af formanden
samt Aase vil se på dette.
Mødet slut kl. 23.00
sign.:
Preben Jacobsen

Elo Nielsen

formand

sekretær

Referat af ekstraordinært bestyrel
sesmøde den 10.9.90.
Dagsorden:
1. Brev fra Ole Jensen
2. Bollen
3. Kirstine
4. Køb af ny Dory
5. Sejlads med klubbens både
6. Køb af kopimaskine
7. Regnskab og budget
8. Vagtstue og bureau
9. Kapsejlads
Fraværende:
Ib Petersen p.g.a. arbejde
Jørn Hansen p.g.a. arbejde
Rasmus Bech p.g.a. sygdom
Punkt 1 Brev fra Ole Jensen:
Brevet blev oplæst, og bestyrelsen gen
nemgik de forskellige klagepunkter og
må atter konstatere, at den væsentlig
ste årsag til det dårlige grej er mislig
holdelse af bådene fra de folk, der be
nytter dem. Det må være i egen interes
se, at man behandler foreningens grej
på samme måde, som man ville be
handle sit eget. Desværre må vi konsta
tere, at dette absolut ikke bliver effek
tueret.

Punkt 2 Bollen:
Bestyrelsen fik forelagt, at Bollen atter
engang ikke var sejlklar. Dette skyldes,
at man formentlig ifølge mekanikeren
havde haft ukyndigt mandskab til at
sejle den. Foreningen kan ikke være
tjent med at blive pålagt den ene udgift
efter den anden p.g.a. sjusk med fore
ningens grej. Bestyrelsen vedtog heref
ter at indføre strammere regler vedr.
sejlads med foreningerns grej. Forman
den foreslog, at man indrykkede en an
nonce i bladet efter en person, der vil
sejle med båden, og som vil påtage sig
at sejle som dommerbåd på onsdagssejladserne og sejle som dommerbåd ved
de øvrige arrangementer, vi har herne
de på lørdage/søndage, mod at han får
lov til at bruge båden, når der ikke er ar
rangementer i foreningens regie.
Punkt 3 »Kirstine«:
Båden er i dårlig stand. Der er indhen
tet tilbud på reparation, som beløber
sig til kr. 3.000. En enig bestyrelse ved
tog at få den repareret.

Punkt 4. Køb af ny Dory:
Foreningen har fået tilbudt en Dory til
en pris af 10.000 kr. Dette er meget bil
ligt. En enig bestyrelse vedtog at købe
den. Motoren fra »Kirstine« kan bruges
på den nye Dory, mens »Kirstine« er
under reparation. Derved får forenin
gen en sejlklar følgebåd til disposition.

Punkt 7 Regnskab og budget:
Regnskabsresultatet på nuværende
tidspunkt er tilfredsstillende. Forven
tet driftsoverskud ca. 100.000 kr. med
forbehold for yderligere uventede ud
gifter såsom Bollen, reparation af tag,
traktor, gravearbejde o.l.
Foreløbigt budget for 1991 blev fremlagt
og godkendt.

Punkt 5 Sejlads med klubbens
både:
En indførelse af at unge mennesker un
der 18 år ikke må sejle med klubbens
både, og at man ved brug af foreningens
både skal have aflagt en prøve og være
udvalgt af bestyrelsen for at få lov til at
sejle bådene.

Punkt 8 Vagtstue og bureau:
Bestyrelsen blev enige om at udnytte
de rum, der før blev brugt til spillema
skiner, sådan at man fik isat et vindue,
så lokalet kunne anvendes som vagt
stue om vinteren og bureau under sej
ladser.

Punkt 6 Køb af kopimaskine:
Efter episoden med kopimaskinen, op
stillet af Rank Xerox, som bestyrelsen
troede efter Jørgen Haars udtalelse på
mødet den 28.8.90 tilhørte foreningen,
men som kun var udlånt til KvindeDM, har bestyrelsen herefter indkøbt
en ny kopimaskine, pris kr. 5.000.

Punkt 9 Kapsejlads:
Bestyrelsen fremhæver, at alt hvad der
hedder sponsorpenge og indskud til
kapsejladser skal ind over kassererens
regnskab.
Sponsorering kan ikke finde sted mod
vederlagsfri annoncering i bladet.
Mødet slut kl. 22.30
sign:
Preben Jacobsen

Elo Nielsen

formand

sekretær

Der er også sport
i en god økonomi

HEMPEL
købes med fordel
hos
Fliigger byggefinish
Hans Guldager a/s
Amagerbrogade 164. Tlf. 31 55 73 20
Holmbladsgade 25. Tlf. 31 54 73 33
Kongelundsvej 264. Tlf. 31 51 95 95
Møllegade 4, Dragør. Tlf. 31 53 73 22
Åben 9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-14

Der er mange, fine glæder
i din sport. Og mange gode
klubkammerater, som du
har det hyggeligt med.
Men der er også sport i
at have en god økonomi.
Og i Amagerbanken kan du
tale med flinke mennesker,
der kan fortælle dig om
pengene og din fremtid.
For det er let at få en god
økonomi, når man har en
god bank.
Prøv at komme ind til os
i Amagerbanken.
Der er mere sport i os,
end du tror...

TT 2
<2
Amagerbanken

Amager
banken

li

Referat af bestyrelsesmøde den
24.9.90.
Dagsorden:
1. Protokol
2. Beretning
3. Havn og plads
4. Klubhus og fester
5. Sejlerskolen
6. Juniorafdelingen
7. Kapsejlads
8. Joller
9. Motorbåde
10. Sikkerhed
11. Bladet
12. Eventuelt
Punkt 1 Protokol:
Protokol af bestyrelsesmøde den 28.8.
samt 10.9. blev godkendt uden bemærk
ninger.
Punkt 2 Beretning:
Formanden oplæste indkomne breve.
Et medlem ansøger om tilladelse til at
få en telefon installeret i sin båd. Tele
fonkablet skal føres fra mønttelefonen
på jollepladsen, og arbejdet vil blive
udført af KTAS uden omkostninger for
SSF. Bestyrelsen blev enige om at bede
det pågældende medlem om yderligere
oplysninger vedr. afregning af samta
leafgiften, så vi er helt sikre på, at det
ikke vil belaste mønttelefonen på jolle
pladsen.
Et medlem havde tilskrevet bestyrel
sen vedr. udpegning af årets Sundbyer.
En enig bestyrelse mener, det er en ind
griben i bestyrelsens arbejde og vil se
bort fra brevet og selv udpege mulige
emner til årets Sundbyer og behandle
dette på næste bestyrelsesmøde.
Foreningen har indkøbt en ny Dory og
en ny motor. Den motor, der sad på
»Tryksen« var slidt op.
»Kirstine« er under reparation, og mo
toren herfra er sat på »Tryksen«, så nu
er der to følgebåde, der er i tip-top
stand. Endvidere er Bollen repareret
efter den hårde medfart, den fik ved
sidste sejlads. P.t. må vi så formode, at
vort behov er dækket ind vedrørende
følgebåde.
Vores kopimaskine er stadig et pro
blem. Vi har indkøbt en ny, men under
transporten fra forhandleren til SSF
har firmaets vognmand mistet nogle
dele til maskinen. En »efterforskning«
er sat i gang, men p.t. er der ikke nogen
afklaring på problemet.
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Vagtlokalet er under forberedelse og
forventes at stå klart ultimo oktober.
Efter ønske fra flere medlemmer vil der
blive opsat en kaffemaskine.
Juniorleder Leif Henriksen ønskede ik
ke længere at arbejde i bestyrelsen.
Suppleant Poul Christensen træder ind
i stedet.
Ib Petersen fungerer som næstformand
indtil generalforsamlingen.
Punkt 3 Havn og plads:
Havneudvalget foreslår, at pladsmær
kerne fra næste år bliver placeret på bå
dene i styrbords side i stævnen, så de
kan ses fra broen. Det er efterhånden et
helt detektivarbejde at finde frem til
pladsmærkerne på bådene.
Et andet problem er trailere. På plad
sen henstår der adskillige trailere uden
mærker. Bestyrelsen er enige om, at for
trailere gælder samme regler som for
bukke, og hvis de ikke er forsynet med
nummer, vil de uden yderligere varsel
blive fjernet.
En forsøgsordning med to personer, der
tager sig af tilsynet med Bollen vil blive
effektueret.
Slæbestedet har vor gravemester end
nu ikke fået færdigt. Der skal lægges
nogle slidskinner oven på slæbestedsskinnerne. Havneudvalget kontakter
gravemesteren.
Vedrørende brug af slæbestedet vil vi
prøve en ordning med udlevering af gi
rokort med bådens navn og nummer, så
folk på den måde kan indbetale for de
res brug af slæbestedet.
Formanden,
havneudvalget
samt
pladsmanden vil fremover holde et må
nedligt møde.
Punkt 4 Klubhus og fester:

Svagførefesten forløb fint. Næste ar
rangement bliver tur til Slusen den
28.9. Derefter den traditionelle fiske
tur, som i år finder sted den 6. oktober.
Punkt 5 Sejlerskolen:
Weekend-tur til Hven forløb fint. Den 6.
oktober er der eksamen med Poul Fre
deriksen som censor. De forskellige
kurser, som Sejlerskolen tilbyder i løbet
af vinteren, er ophængt i mellemgan
gen, så interesserede kan skrive sig på.
Vedrørende VHF-kurset vil man prøve
at kontakte nogle af de andre forenin
ger, da forudsætningen, for at det kan
gennemføres, er, at der er mindst 12 del
tagere.
Punkt 6 Juniorafdelingen:
Der var intet under dette punkt.

Punkt 7 Kapsejlads:
Forterne Rundt forløb godt. Økono
misk skulle det løbe rundt.
Der vil blive afholdt møde i Østersø
kredsen vedrørende næste års sejlad
ser.
Kapsejlerne vil i lighed med tidligere år
påtage sig McDonald stævnet, Forter
ne Rundt og Folkebådene.
Optierne har endnu ikke afholdt klub
mesterskaber. De vil finde sted om ca.
14 dage.
Punkt 8 Joller:
Træbjælkerne mellem betonbroerne
har revet sig løse, og det højre slæbe
sted hænger. Spil og trisser er endnu ik
ke blevet repareret.
Punkt 9 Motorbåde:
Motorbåderepræsentanten vil deltage i
DMUK's efterårskredsmøde, hvor nye
tiltag og eventuelle problemer hos vore
naboklubber vil blive diskuteret.
Punkt 10 Sikkerhed:
Der var intet under dette punkt.
Punkt 11 Bladet:
Redaktøren vil fremover som forsøg
prøve at styre annoncører samt deres
indbetalinger, så hun i tide kan stryge
dem fra bladet, hvis betaling for annon
cering ikke finder sted.
I fremtiden vil det fremgå af kolofonen,
hvornår dead-line for næste blad er.
Punkt 12 Eventuelt:
Under dette punkt blev lovforslag, der
var indkommet, gennemgået.
Mødet slut kl. 23.00
sign.:
Preben Jacobsen

Elo Nielsen

formand

sekretær

havn og plads

\ /
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Bukke og klodser skal være mærkede
med medlems-nr., og trailere skal også
være mærkede med medlems-nr.
Havneudvalget

fra medlemmerne

TAK

VHF
Til bestyrelsen
i Sundby Sejlforening

Vedr. Oles indlæg i forrige nummer
af bladet.
Det er trist, Ole, at du har haft så mange
kedelige oplevelser ved Dame DM.
Hvem ødelægger bådene ?
Så vidt jeg ved, er det mest kapsejlads
udvalget, der benytter dem. Ville det ik
ke være en god idé at tjekke bådene et
stykke tid før brug, se efter brændstof,
olie på motor, akkumulator fuldt opla
det o.s.v., så evt. fejl kunne rettes. For
øvrigt findes der vel mere end to hastig
heder på en motor, selv om ikke alle har
opdaget det!
Jeg går ud fra, at det er en selvfølge, at
alle, der benytter fartøjerne, skriver i
logbogen.
Med hensyn til flytning af både ved
benzinstanderen så jeg slet ikke dig ved
standeren, da de tre både skulle flyttes.
De blev flyttet af to fædre til gæstende
Ynglingepiger og undertegnede. Vi gjor
de det for at komme til El-kranen, så
deres både kunne komme på land.
Vi havde ingen problemer.
Først derefter kom Bollen under lidt
forvirring til kaj.
Din medlidenhed med Sundby Sejlfor
ening må du tage på egen kappe. Vi er
mange her i klubben, der er godt tilfred
se og synes, at bestyrelsen gør et stort
stykke arbejde, så vi stadig kan være
her for en rimelig betaling.
Med venlig hilsen
A 384, I. A. Å. Christensen

Det var med stor glæde, vi modtog Gre
the Jacobsen i vort hjem i Dragør ved
vort bryllup den 1/9 1990.
I den anledning ønsker vi at sige jer alle
tusind tak for den flotte skibsklokke, vi
modtog ved denne lejlighed.
Mange hilsener
med ønsket om god vind
Anne og Klaus Akkermann

ZODIAC, Seacom 80.
Helt ny, aldrig brugt, i original em
ballage samt antenne »Celwave«
med beslag.
Kr. 3.700,00
(Nypris ca. 7.000 kr.)
Jørn Jansen, medl. nr. P40
Tlf. 32 97 32 73

sejlerskolen

50 år
Hjertelig tak til SSF og venner for ga
ver, blomster og de festlige sange, som
gjorde min 50 års dag dejlig.
Venlig hilsen
Tove, »Helle«

70 år
Gode venner!
Tak for opmærksomheden på min 70
års dag.
Venlig hilsen
Knud Jensen, medl. nr. 618

VHF-kurser:
Tilmeldingslister forefindes i mel
lemgangen.
Kom og lær at betjene dinVHF-radio rigtigt!
Husk: Towærkskursus, tilmel
dingslister i mellemgang.
Skolechefen

EN HÅNDFULD FLOTTE
FORDELE HOS D:E:R
i,

Lej med fuld købsret
Hos D:E:R kan du både kobe og
leje. Du kan starte med at leje dit

2.

Fri service samme dag
Gar dit TV i stykker eller trænger
det f.eks. blot til at justeres en

TV med fuld kobsret fra 98 kr. pr.

smule - sa ring inden kl. 10.00 og v

måned. Kober du sa senere, far du

loser dit problem samme dag.

3.

Kæmpe udvalg
Vælg TV, Video og H I F I nyheder fra
topmærker som Bang & Olufsen,
Finlux, Philips, Pioneer, JVC m.fl.

en stor del af det sidste ars leje
tilbage, og vi ombytter det du lejer
til tilsvarende splinternyt.

»Lystfiskeri«
Er du interesseret i at tage med ud
og kaste snøren, har jeg båden til
formålet.
Gerne pensionist.
Træffes bedst mellem 9-10 på tlf.
31 59 36 23 eller 31 50 23 31.
Venlig hilsen
medlem nr. 112, Poul Hansen,
Backersvej 122, 2. tv., 2300 S.

4.

Lej måned for måned
Hos D:E:R kan du leje TV, Video og
HiFi måned for måned. Det gi'r
dig mulighed for at afprove udsty

5.

Fri ret til at bytte
D:E:R's lejekontrakt binder dig
ikke til een model. Du kan om

5*5

rffl

bytte modellen, nar du vil.

ret inden du beslutter dig.

VIDEO
HI-FI-TV
Amagerbrogade 68, tlf. 31 54 40 00, København S.
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Russerne kom ikke!
- og det var gyseligt flovt., fordi selv vor
borgmester ville komme og tage imod
dem.
Det er med blandede følelser, jeg skri
ver dette, fordi det har ikke meget med
sejlsport at gøre, og det er nok heller ik
ke særlig sjov læsning, men da vores
sejlforening var indblandet, og det kun
ne se ud, som om nogle af os ikke har
gjort vores lektier ordentligt, må jeg
hellere skrive den sørgelige, men
sandfærdige beretning om russerne,
der ikke kom, da de skulle, men så tal
rigt mødte op senere på de særeste tids
punkter.
Sundby Sejlforening og Kalundborg
Sejlforening havde inviteret en hånd
fuld skibe og besætninger fra Lenin
grad og Litauen. Det var et projekt,
som udsprang af Next Stop turen til leningrad i fjor. Nogle sejlere spurgte, om
vi nok ikke ville invitere dem personligt
til Danmark, for de ønskede så inderligt
at se det land, de flere gange havde sej
let forbi uden at kunne komme i land
der.
Den personlige invitation, fordi de så
får lov at veksle flere rubler til vestlig
valuta.
Det viste sig at være meget bøvlet. Det
danske bureaukrati lader intet tilbage
for det sovjetiske, som vi har mødt det.
Så vi har skrevet på dansk; nogle gange
har vor lokale slikmand på GI. Kongevej
oversat, andre gange en fysiker fra
USSR, som har holdt gæsteforelæsnin
ger ved Niels Bohr Instituttet.
Og ind imellem skrev vi på vort bedste
skoleengelsk.
Det viste sig hurtigt, at postvæsenet i
USSR ikke er helt på højde med situa
tionen. Breve kommer ganske enkelt
ikke frem til dem, man skriver til - i
hvert fald ikke hver gang. Ej heller li'så
hurtigt, som man kunne ønske sig.
Ikke under 6 uger - når vi var heldige.
Det afstedkom, at vi måtte sende tinge
ne med kurérpost, kr. 750,- pr. brev. Og
hver invitation koster kr. 200,- hos No
tarius Publicus, et kontor, som berigti
ger vor invitation med røde laksegl og
en masse stempler.
Ud over breve og kurér'ere betjente vi os
af telefax'er og telefoner - men med rin
ge resultat.
De samlede omkostninger blot for gæ
sterne til SSF var på over fire tusinde
kroner.
Så vi kunne regne ud, at vort forhold til
vor bankrådgiver ville blive en smule
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anstrengt, men vi valgte at opfatte dis
se udgifter som noget, der ikke skulle
belaste vor klub.
Vi vidste jo godt, at de dér sejlende rus
sere ikke havde mange penge, og en ru
bel skal betales med en masse arbejde
derovre, men giver såre lidt herovre. Så
vi skrev et pænt brev til vores Overborg
mester og tiggede lidt penge. Han kvit
terede med 6.000 kroner til at klare vore
kapitalproblemer med, og så havde vi
en lille slant penge til at vise russerne
vores smukke by.
Nu er vi, som var med i Next Stop
USSR, meget glade for flade organisa
tioner. Vi har ingen ledere, og enhver
hjælper med til det, man nu kan finde
ud af. Det betød også, at vi fordelte ar
bejdet således, at Svend Erik Sokke
lund skulle være tilgængelig for venner
ne fra USSR, Finn Ejner Madsen var
ansvarlig for nogle breve, blandt andet
føromtalte brev til Overborgmesteren,
og William Thomassen stod for invita
tioner og bureaukrati. Det, vi ikke var
gode til, var at fortælle SSF's bestyrelse
om tingene. Det har vi fået på puklen
for, og det har vi lært udenad nu.
Inden jeg sejlede til Norge, havde
Svend Erik og jeg haft flere møder med
Direktoratet for Udlændinge. Vi havde
forelagt, hvorledes vi ville gribe tingene
an og fået accept på, at det var akkurat
som Direktoratet kunne ønske sig det.
Dernæst ringede jeg til hvert politidi
strikt, gæsterne fra øst skulle anløbe,
Bornholm inklusiv, og varslede vagtha
vende om, at alt var i orden, og at der
ville komme USSR-sejlere, og dersom
der var problemer, skulle Direktoratet
kontaktes, og de lovede i øvrigt, at de
ville klare ethvert problem vedrørende
anløbstilladelsen og visa.
Dernæst kontaktede jeg alle tolddi
strikter og tilsvarende embedslæger.
Jeg havde således en sjælden god sam
vittighed, da vi lettede fra SSF mod
Norge. Det var lækkert at møde min
makker fra Kalundborg på Anholt og
kunne fortælle, at alt var vel.
Men, det var det ikke!
En politimand på Bornholm sendte et
USSR-skib på havet igen. Så de vendte
hjemad. Dog ombestemte de sig og sej
lede til Kalundborg.
Politimanden kontaktede netop ikke
Direktoratet, og så vidt, vi har kunnet
finde frem til, skyldtes det nogle for
melle regler vedrørende personlige in
vitationer og anløbstilladelser, som ik
ke harmonerer. Men politimanden
handlede ikke i overensstemmelse med
instruksen for behandlingen af USSR-

sejlere denne sommer, og alle øvrige in
stanser har beklaget tildragelsen.
Vi ved egentlig ikke, hvor de øvrige ski
be blev af. De kom i hvert fald ikke til
Sundby, som aftalt, og hele receptionen
med Overborgmesteren, vor egen be
styrelse og alt som følger med, gik i va
sken.
Sikken noget rod!
Og tilsvarende med Kalundborg. De fik
heller ikke de aftalte sejlende gæster
fra USSR og Litauen.
Sommeren igennem er der kommet
russiske og litauske skibe, både hos
os, men også inde i København. Så nu
har vi altså haft besøg af vore fire skibe,
men uden at kunne yde den gæstfrihed
og uden at kunne mobilisere de forbere
delser, vi og klubben har gjort sig.
Det er meget beklageligt, at SSF blev
bragt i forlegenhed.
Vi klarede tingene alligevel. Der blev
improviseret. Et litauisk gæsteflag blev
håndsyet i anledningen, en lille og præ
sentabel reception med efterfølgende
grill-aften blev afviklet, vores formand
tog sig af nogle russiske gæster på en
forbilledlig måde - sådan helt på im
provisationen. Der blev udvekslet ga
ver og alt bøvlet upåagtet.
Sundby Sejlforening magtede opgaven
fint inden for de muligheder, som andre
gav os.
Tak for god indsats!
William Thomassen, 1092

Men de kom alligevel!

kapsejlads

Larchmont Cup 1990
Årets Larchmont sejladser for Folkebå
de blev arrangeret af den forsvarende
klub: Kastrup Sejlklub, i weekenden
den 28.-29. september.
For uindviede skal det nævnes, at
Larchmont sejladsen er en holdsejlads,
hvori alle Øresundsklubber under
Dansk Sejlunion kan deltage.
Sejladsafviklingen sker enten som
match race, hvor klubberne fortrinsvis
sejler enkeltvis mod hinanden, eller
som fleet race, hvor alle klubber sejler
på een gang som i en almindelig kapsej
lads.
I år var der tilmeldt 7 klubber, heri
blandt Sundby, som stillede med de to
»stjernemandskaber«, D731 Nuab og
D972 Bango, samt »the dark horse«,
D 886 NN. På grund af det tilmeldte an
tal klubber skulle sejladserne i år afvik
les som fleet sejlads med to sejladser
lørdag og to sejladser søndag.

Sundbyholdet var inden sejladserne
enig om for alt i verden at undgå tyv
starter, idet det, point- og resultatmæs
sigt, kunne blive en dyr affære. Ikke de
sto mindre kunne Sundbyholdet, efter
at være kommet i havn efter lørdagens
to sejladser, konstatere, at alle tre både
var blevet diskvalificeret i første sej
lads p.g.a. for tidlig start. En forventet
samlet andenplads efter disse sejladser
blev derfor ændret til en foreløbig sam
let sidsteplads.
Sundby var herefter uden reel chance
for at vinde Larchmont Pokalen, men
der var stadig mulighed for at pynte lidt
på resultatet.

Det lykkedes da også holdet i løbet af
søndagens sejladser at avancere til en
samlet 4. plads. Dette ikke mindst tak
ket være overbevisende sejlads af både
D731 og D972, mens D886 placerede
sig i midten af feltet.
Resultatliste:
1. KS
2. RKS
3. HAS
4. SSF
5. ØSF
6. KAS
7. SØV

81 3/4 point
94 1/2 point
114 3/4 point
133 1/2 point
159
point
163
point
204
point
Carsten Rohde

Optimister!
Kom d. 4.11. kl. 10- & lad os
rydde op i joller, klubhus og

sodavan
Vi taler om vinterplanerne?
Medbring vnndsikkert dress

og indpakkede skorper.
Med SSF hilsen
Birgitte.
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HOS KASTRUP MARINE SERVICE
finder du altid et stort udvalg af
BÅDUDSTYR
INSTRUMENTER
BÅDMALING & TOVVÆRK
MARITIM BEKLÆDNING

^^

HELLERS YÆHTVÆRFT KASTRUP
• Træ- og glasfiberreparationer
• Spec. OSMOSE-skader
• Install. og reparation af bådmotorer
• Forsikringsskader
• Glasfibermaterialer til selvbyggere
• Bedding til 15 tons

Husk' Vi har eget RIGGERVÆRKSTED
KASTRUP MARINE SERVICE aps

BÅDUDSTYR
Saltværksvej 2 • DK-2770 Kastrup

- gå hellere til HELLER og få et godt tilbud!

Hf. 31-500504
Amager Strandvej 407 - 2770 Kastrup - 01 503017

Få et vintereftersyn nu og se frem
til en problemfri sommer
Navtek Marine Center klarer alle dine problemer. Vi klargør din
påhængsmotor og udfører om nødvendigt alle reparationer.
Vinterklargøringen omfatter:
* Affedtning af motoren med OMC
motoraffedtningsmiddel
* Olieskift i gearkasse
* Alle bevægelige dele gennemsmøres
* Rensning af karburator og filter
* Check af tændingssystem
* Motoren testes i prøvekar
* Motoren behandles med rustbeskyttelse
Priser excl. moms.
2 - 5 HK kr. 385,6-10 HK kr. 425,12-25 HK kr. 460,26 - 45 HK kr. 525,46 - 75 HK kr. 650,80 -120 HK kr. 825,-

Navtek Marine Center, Wilders Plads 52,
tlf. 31 57 37 72.
Forhandler af MARINER og JOHNSON motorer * marine udstyr
* autoriseret værksted for påhængsmotorer * 15 ton kran.

Vore juniorer Klaus Zastrow og Tonny Poulsen halede den meget slidte stander ned efter endt sæson.
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Amager Strandvej 15, 2300 København S.

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund
Dansk Sejlunion
Københavns Sejlunion
BLiNKEt
Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset
Restaurationen
Havnekontoret

31 59 35 80
31 58 32 96
31 58 14 24

Foreningens bestyrelse:
Formand:
Preben Jacobsen

ABU - DAIWA - KUNNAN
JENSEN - RYOBI - SILSTAR
OCEAN WADERS

Få en brochure
Ring på 02 996511

Postgirokonto: 7 05 65 16

31 50 19 78

_

store
udvalg i:

Amagerbrogade 263 A
2300 København S

PRIVATfinans
- et selskab i Privatbankgruppen

Næstformand og Motorbådsrepræsentant:
Ib Petersen
32 52 25 44

TELEFON 31 50 43 54

Sekretær:
Elo Nielsen

31 57 13 40

Kasserer:
Erna Christensen

31 59 39 78

Havneudvalg:
Rasmus Bech
Holger Nielsen

31 59 49 24
31 95 36 89

Tilsynsførende
med klubhuset
- og festudvalg:
Bente Bang Christensen
Vagn Preisler

31 51 75 30
31 54 58 44

Kapsejladschef:
Birgitte Akkermann

31 59 79 95

Fotografering til brochure brug

Skolechef:
Jørn Hansen

31 95 73 49

Vi hjælper gerne med opsætningen. Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering.
Vi giver gerne et tilbud på Deres tryksag.

Juniorleder:
Poul Christensen

31 57 43 36

Jollerepræsentant:
Laila Hansen

ingen tlf.

Målere:
Karl Thorup
Frank Olesen

31 58 43 11
32 52 23 10

Radiokontakt:
Reinhardt Hansen

31 59 88 18

Ansvarshavende redaktør:
Inger Pfeiffer,
Bremensgade 48,1.tv., 2300 S

31 58 75 76

NB: Vi er forøvrigt heller ikke Danmarks dyreste...

Medarbejder ved bladet:
Holger Møller,
Postparken 30, 2770 Kastrup

31 50 41 01

Med venlig hilsen
Lise & Klaus Schlichter

Bladets ekspedition:
Annie Lindquist,
Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S .

31 58 01 76

Alt i bogbinderiarbejde
Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning

SMQffsettfyk
v/ Tina og Søren Møller

SALTVÆRKSVEJ 134 • 2770 KASTRUP

31 51 71 79

Vi er ikke Danmarks største bådudstyrsbutik, men med over 20 års
virke, hvoraf de første 10 år i SSF; er vi måske den mest erfarne.
Så kan du klare dig med omkring 10.000 artikler/dimser her og nu
- så kan vi også hurtigt - få den sidste hjem.
LYNETTENS BÅD SERVICE
i Sejlforeningen Lynetten
Tlf.: 31 57 61 06

Åbningstider for 1990:
1990
31 51 71 79

31 38 03 23

Oplag: 1500 eksemplarer
Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30
i kontortiden træffes
formand, kasserer og havneudvalg
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SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE
Lyntryk og fotokopier fra dag til dag
Kataloger • Faktura • Kuverter • Etiketter • Brochurer • Brevpapir • Prislister • Bøger

Tryk:
SM Offset Tryk,
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup
Fotosats:
Eurosats,
Århusgade 88, 2100 Kbh. 0. . .

Billige kvalitetstryksager

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December

Hverdage

10-18
10-18
10-18
10-18
10-18
10-18

13-18
_ o« 13-17

i« '3-17
•*= 13-17

Lørdage
11-15
11-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
10-15
10-15
11-15

Søn- og
helligdage

9-15
9-15
9-15

L
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N
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S
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Refshalevej
200
DK-1432
København K
Telefon

31 57 61 06

Afriggergilde
Den 20. oktober1990 afholdt SSF afrig
gergilde. Kl. 17 startede nedhalingen af
vores meget slidte stander. To juniorer:
Klaus og Tonny halede standeren ned.
Formanden, R-eben Jacobsen, bød de
fremmødte velkommen og sagde bl.a. i
sin tale: »Det er næsten synd, at sæso
nen allerede er slut, især med det gode
vejr, vi har i øjeblikket, men datoen kan
vi jo ikke løbe fra«.
Han takkede for en god sæson. Derefter
var der gratis udskænkning af øl og
vand, 1 pr. m/k.
Kl. 18 skulle vi spise, men menuen var
blevet lavet om, og der blev lidt vente
tid. Man kunne vælge imellem gule ær
ter og svinekam, stegt som vildt, og det
smagte herligt. Jeg har hørt fra dem,
der spiste gule ærter, at det var en ret
for herrer. Så succes med begge dele.
Hanne og én af vennerne spillede deref
ter op til dans.
Hoplapigerne sang to nye sange. Den
ene en vals, som Otto havde kompone
ret, og den anden var Grand Prix melo
dien »Hallo, hallo«, som Ketty havde
lavet en tekst til, og det var meget flot
altsammen.
I en pause skulle årets sundbyer kåres,
og i år gik pokalen til: Juel Andersen,
som i årets løb havde lavet en hel del for
Sundby Sejlforening.
En stor buket blomster blev givet til
Birgitte Akkermann for hendes store
indsats ved kapsejlads- og juniorarbejdet. Det blev en meget festlig og hygge
lig aften (jeg blev i hvert tilfælde øm i
fødderne af at danse).
Der blev bl.a. danset familiedans med
megen møje og besvær, for mændene fik
pludselig meget travlt med at sætte sig
ned, men der var da heldigvis en del da
mer med hår på brystet, så vi fik allige
vel gennemført dansen.

Årets Sundbyer, Juel-Andersen, modtog pokal og blomster.

Redaktøren

Fra redaktøren.
Sidste frist for indsendelse af stof til
næste nummer af bladet er fredag den
30. november 1990.
Grundet det store generalforsamlingsreferat er der flere artikler, der må ven
te til næste gang.
Redaktøren

Birgitte Akkermann modtog en buket blomster for sin indsats.
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fra bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde d. 8.10.90
Dagsorden:
1. Protokol
2. Beretning
3. Havn og plads
4. Klubhus og fester
5. Sejlerskolen
6. Juniorafdelingen
7. Kapsejlads
8. Joller
9. Motorbåde
10. Sikkerhed
11. Bladet
12. Eventuelt
Fraværende: Bente Bang Christensen
p.g.a. sygdom, Aksel Sørensen p.g.a. ar
bejde, Jørgen Haar.
Punkt 1 Protokol:
Referat af bestyrelsesmøde den 24.9.90
blev godkendt uden bemærkninger.
Punkt 2 Beretning:
Formanden meddelte, at Dansk Sejl
union havde imødekommet vores klage
vedr. kontingentindbetalingen, som var
baseret ud fra et ukorrekt medlemstal.
Formanden havde deltaget i Hellerup
Sejlklubs 75 års fødselsdag og på fore
ningens vegne overrakt en stander og
flagstang med graveret plade.

Punkt 3 Havn og plads:
Gravemesteren samt en dykker har væ
ret og set på det, der p.t. manglede, og
det ville blive udført inden for 14 dage.
Havneudvalget anså det for rimeligt, at
man for nye medlemmers vedkommen
de ikke p.t. kunne love dem, at hvis de
bare havde en båd, der kunne stå på
land, så var det ok. De ville gerne have,
at man ventede, til vore egne var kom
met på land, så man kunne vurdere,
hvor meget eller hvor lidt plads, der var
til overs.

Punkt 7 Kapsejlads:
Der var intet under dette punkt.
Punkt 8 Joller:
Jollerepræsentanten forespurgte om,
hvornår slæbestedet kom i. Dette vil
ske, så snart optierne er fjernet fra plad
sen.
Punkt 9 Motorbåde:
Der havde været 71 deltagere til fiske
turen. 1. præmien gik til en havørred på
3,5 kg.

Punkt 4 Klubhus og fester:
Der var intet under dette punkt.

Punkt 10 Sikkerhed:
Der var intet under dette punkt.

Punkt 5 Sejlerskolen:
På grund af sygdom hos censor havde
man været nødsaget til at udsætte ek
samen en uge.

Punkt 11 Bladet:
Der var intet under dette punkt.

Punkt 6 Juniorafdelingen:
Optierne har sluttet sæsonen og går nu i
gang med vintersæsonen.
Under en af de første efterårsstorme er
der drevet 6 optimistjoller væk.
En ordning, så dette ikke kommer til at
gentage sig, vil blive etableret.
Juniorerne vil blive pålagt at føre log
bog.

Punkt 12 Eventuelt:
Der var intet under dette punkt.
Mødet slut kl. 22.00.
sign.:
Preben Jacobsen

Elo Nielsen

formand

sekretær

HUSK! SPAR PÅ VANDET!!!

AUKTION / LOPPEMARKED
Nu, hvor du skal have dit »skiv« på land, er der sikkert nogle ting, du ik
ke mere benytter, men som er for gode til at smides væk.
Tag venligst disse ting fra og giv dem til pladsmanden - vi agter at lave et
loppemarked/auktion over disse effekter til fordel for svagførefesten i
det kommende forår.
På forhånd tak
Festudvalget

(§1

Arne Olsen Offset a/s
Grafisk Totalløsning
Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84
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Formandens beretning ved
generalforsamlingen den 28.10.1990

Så er det igen tid for efterårsgeneralforsamling. Sommeren er gået hurtigt, og
aktiviteterne har været mange.
Vejret har været ret så blæsende, så der
er mange, som har været indeblæst i
mange dage rundt omkring i vore far
vande.
Efter generalforsamlingen i foråret fik
vi travlt med at få gravet færdig i hav
nen, men ak, gravemaskinen gik i styk
ker, og vi måtte vente endnu længere.
Så var der pælerokeringen, den forløb
også med nogen forsinkelse. Havneud
valget havde haft hjælp til at finde de
sten, som lå i havnebassinet, afmærket
dem med plasticdunke, men p.g.a. gra
vemaskinens forsinkelse var der nogen,
der syntes, at de dunke lå i vejen og fjer
nede dem med det resultat, at vi ikke
fik fjernet alle stenene. Det var en
skam, men jeg håber, at I alle har kun
net komme frem og tilbage i den forløb
ne sæson.
Vi har rokeret nogle pæle og lavet nogle
store pladser, som vi har fået meget po
sitiv respons på hos de medlemmer,
som har fået tildelt pladserne.
Der er i sommerens løb uddelt 17-18
pladser, og vi er nu nået til venteliste
1976 og håber at komme ud af 1976 til
foråret.
Der er nogle stykker, som ikke tager det
så tungt, at de ikke har plads i havnen.
De rokerer rundt og finder pladserne, så
havnefogeden har svært ved at finde
dem og opkræve havneleje. Det er til
stor irritation for de lovlydige, som
pænt venter på, at det bliver deres tur
til at få en plads i vor havn, og vi vil der

for indskærpe til de få bådejere at give
sig til kende og i det mindste betale for
at ligge i havnen. Vi kan godt se, at det
er fristende at ligge på en ledig plads,
men tal i stedet med havneudvalget om
det, så er det ligesom mere rigtigt over
for de lovlydige, som pænt venter, til
det er deres tur.
Frihavnsordningen er en anden varm
kartoffel. Nogle har opfattet det som at
få en havneplads i SSF ved, at de ligger
hos os i tre dage, flytter til en anden
havn, kommer igen i tre dage og så
fremdeles. Det er ikke frihavnsordningens formål! Meningen er, at man på fe
rieture og lignende kan ligge gratis i en
frihavn og så sejle videre, og vi må
desværre forsøge med en anden ord
ning til næste år.
Det er således, at man kun kan få et frihavnsskilt, hvis man har fast plads i en
havn. Det går især ud over SSF's med
lemmer, da der jo er forfærdelig lang
ventetid for at få plads hos os. Vi har ud
trykkeligt fået at vide, at vi kun må ud
dele til medlemmer med fast plads. Vi
vil så forsøgsvis bede de medlemmer,
der ønsker at benytte ordningen, an
melde det skriftligt til kontoret, og så
vil vi tælle op, hvor mange det er, der
bruger frihavnsordningen. Det bliver
også nok dyrere, nemlig 50,- kr. for et
frihavnss kilt, som i øvrigt skal være be
stilt inden 20. december 1990.
Der er beklageligt, at ikke alle vore
medlemmer, der ønsker det, kan få et
skilt, men det er ikke os, der bestem
mer dette.
Vi har hvert år fået tilsendt ca. 300 stk
og troede, at det var vores kvote og be
talt for dem, men nej! Det er ikke tilfæl
det, og så vil vi naturligvis ikke betale
for flere en der anvendes!
Et chock var det at opdage, at Bollens
motor lå i bunden af båden - alle
ophæng var smadret, vi fik reparatør på
og betalte omkring 20.000 kr. for at få
den op på mærkerne, men det var en
stakket frist, for en måned senere sejle
des et kæmpetovværk i skruen, og der
blev ødelagt alt det, vi lige havde fået la
vet plus meget mere. Nu er den igen på
mærkerne, og en fast bådfører har til
budt sin assistance, nemlig Preben
Rasmussen. Når vi har taget bøjerne på
land, kommer Bollen også på land for
vinteren, og så håber vi, den kan holde
mange år endnu. Vinteren i vandet er
for hårdt - for selv en Bolle!

Taget på klubhuset blev lavet for et par
år siden, blot ikke det mellemste styk
ke med alle ovenlysene, så da det regne
de voldsomt, stod Kirstine i vand til
halsen. Vi fik tre tilbud og valgte det bil
ligste, som efter vor mening også var
det bedste, og for knapt 30.000 kr. er det
nu i orden, og vi har fået 10 års garanti.
Kloakken til toilettet på nordre mole
har vi forhandlet med kommunen i et
halvt år om, og de kom frem til, at vi
skulle betale omkring 140.000 kr. for at
blive tilsluttet. Der skulle flere for
handlinger til, og endelig blev vi enige
om, at SSF skulle betale 80.000 kr. I de
80.000 kr. var 20.000 kr. til flytning af de
både, som stod i vejen for kloaklednin
gen, og så valgte jeg selv at flytte dem,
og for de sparede penge købe en hårdt
tiltrængt, brugt Dory med påhængsmo
tor. Denne Dory hedder derfor Preben
Vognmand.
Kloakarbejdet forløb nogenlunde gnid
ningsløst for SSF's medlemmer og blev
færdigt til den fastsatte tid, så vi ikke
står og mangler pladser på land. Endnu
er vores ledning ikke sluttet til, men det
kommer.
Vi har besluttet ikke at lave forhøjelser
på pladser og medlemskab, kun 100 kr.
på skurene. Det er, fordi så passer pri
sen med kv.meterprisen på land, og 200
kr. for et skur er vel stadigvæk billigt,
men lad os prøve at få en afstemning
om det.
Ophalervognene har fået en overhaling
og er klar til brug.
Hvis jeg skal opremse alle de ting, der er
sket omkring havn og plads, er jeg nødt
til at bruge flere timer, og jeg vil blot si
ge, at I kan gå rundt og ved selvsyn kon-

Sekretæren oplæser protokol.

statere, hvad der er bedrevet, hvis I da
ikke allerede har set vort havneudvalg i
deres daglige ledelse styrte rundt fra
sted til sted og ordne, udbedre og forny,
ja. jeg har ikke ord nok for at takke Ras
og Holger for det storslåede arbejde, de
har gjort for SSF.
Alle fester er forløbet godt med mere el
ler mindre tilslutning, budgetterne er
overholdt på alle undtagen svagførefe
sten, her efterlyser jeg en bedre form for
indsamling, da jeg ved, at alle gerne vil
give et bidrag til denne dejlige dag for
dem, som ellers ikke har mulighed for
at komme til SSF.
Årets SSF'er er et medlem, der har la
vet et stort og uegennyttigt arbejde for
vor klub - flere var selvfølgelig på tale,
men en enig bestyrelse valgte Juel An
dersen. Juel har i mange år hjulpet til,
hvor det var muligt, og i den forbindelse
må vi ikke glemme Lotte, som har væ
ret med i mangt og meget. Lottes kaffe
og hjemmebagte kage har gjort godt
mangen kold dag, og vi takker de to fer
deres altid hjælpsomme måde at være
på.
For ligesom at fortælle, at vi selvfølgelig
ved, at også andre uden for bestyrelsen
gør et godt stykke arbejde, har vi valgt
at takke dem i dag med en lille gave fra
Dorte og Hans' vinforretning.
Og jeg vil bede følgende komme her op.
Allan, som holder vore arealer så flot.
Bjarne Larsen, tak fordi du altid er klar
med din kunnen, enten når vi har haft
tyveri, eller når vi finder på at bygge
vagtrum, og så er du klar med værktøjet
og fremtryller skabe og skuffer på nyde
ligste vis.
Flemming, tak for alt dit malerarbejde
og din hjælpsomhed, når der er repara
tioner på vore både.
Vi har i sommerens løb haft en masse
gæster, deriblandt tre gange russer
besøg, og vores overborgmester var så
venlig at sponsorere 6.000 kr. til formå
let. Pengene blev anvendt, ikke helt på
den måde, vi havde forventet, men vi er
farede, at russerne følte sig godt be
handlet hos os og knyttede kontakter
til flere af vore medlemmer, så midt i
det hele blev det faktisk en succes.
Sejlerskolen har fungeret upåklageligt
med ny leder Jørn. De har en vis evne til
at klare sig selv, og det kan jeg kun rose
dem for. De har ikke stillet store krav,
og da jeg ikke har hørt noget negativt,
må jeg formode, at de er tilfredse.
De måtte vente længe på deres lampe,
som jeg havde lovet dem, men der var
nogle problemer med at få den til at ly
se, så derfor er den først kommet op nu,
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når bådene skal på land, men så er den
til gengæld klar til næste sæson.
Tak til hele skoleholdet for jeres ind
sats.
Juniorafdelingen har mistet sin chef.
Leif Henriksen ville ikke mere, og 1.
suppleant, Poul, er trådt til og har alle
rede nu lavet et godt stykke arbejde. De
store juniorer klarer næsten sig selv og
er en fornøjelse at have med at gøre, og
de små er der taget hånd om, og her vil
jeg gerne takke alle forældre og hjælpe
re for, at vi er kommet igennem denne
sæson.
For ligesom at præsentere Poul Chri
stensen, så har han været en glædelig
oplevelse at få ind i bestyrelsen. Han er
utrolig hjælpsom og kan mange forskel
lige ting. Han er i øjeblikket ved at få fod
på bådene og har mange gode visioner
omkring arbejdet for de unge.
Kapsejlads, ja, hvad er det nu, det er?
Jo, det er når alle SSF's kapsejlere er på
banen, og det glæder jeg mig til sker til
næste år. Jørgen Haar har været kapsej
ladskontakt og har røgtet hvervet sam
men med Birgitte, som har trukket et
kæmpelæs, men lad os se en chef, der
også har kontakt til vore kapsejlende
medlemmer, for nu går den ikke længe
re. Nok er der en afmatning inden for
kapsejlads i al almindelighed på lands
plan, hvad det skyldes, kan diskuteres
andet sted, men vore onsdagssejladser
og klubmesterskaber skulle gerne hol
des, og der er det nødvendigt med en
ansvarlig leder, så lad os se, om det kan
lade sig gøre.
Lailas joller har det godt. De har fået
gode forhold at træne under. Broen,
som blev beskadiget under stormen er
nu ok igen. Jollehuset har Laila også
fået malet, så det fremtræder helt ny
deligt, jo, der er blevet dejligt ude på jol
lepladsen.
Jollepladsen har fået sit vinteranlæg.
Det er et betonfundament, som vi har
fået lagt på plads og nu skal have fast
gjort på en eller anden måde. Jeg håber,
at jollesejlerne nu kan stå sig i konkur
rencen med andre klubber ved, at de
også kan træne om vinteren.
Motorbådene er den stille afdeling,
men alt, hvad Ib har gjort, har han gjort
godt.
Ib var også klar som næstformand, da
Leif stod af, og han er en meget stor
hjælp i den daglige ledelse, men præ
sentation er jo nok overflødig, da alle
kender Ib for hans gode, stabile måde at
være på. I den korte tid han har været
næstformand, har jeg virkelig følt en
stor hjælp. Tak til Ib!

Bladet bliver ledet af Inger med stor en
tusiasme. Inger går meget op i, at det
skal være et blad med stof fra vort klub
liv og omkring vore medlemmer. Hun
er på pletten - eller også er Kurt der når der skal fotograferes nye både i hav
nen eller andre festlige begivenheder.
Hun fik f.eks. et dejligt billede af AMY
søspejdernes nye evighedslånte båd,
som vi her i SSF gav lov til at ligge i hav
nen for tilrigning, og også søsætningen
blev holdt i SSF med deltagelse af man
ge glade børn og unge, som nu kan lære
at sejle et rigtigt skib.
På EDB-området er det nu tid til at lov
give, og jeg vil bede jer tage godt imod
lovforslaget, da det er vigtigt, at vi har
formaliteterne i orden.
Kom endelig på kontoret, hvis der er
problemer med girokortene. Erna er en
knag til at rette de fejl, der opstår, og
helt kan det ikke undgås, at der opstår
fejl en gang imellem.
Et fælles træk i bestyrelsen er, at alle
hjælper alle, når der opstår problemer,
og det skal I have tak for. Også endnu
engang en varm tak til alle, der har hjul
pet i den forløbne sæson.
Og så, kære venner, vil jeg slutte med
ordene:
Fælles sag er fælles indsats.
Preben Jacobsen

formand

Maler Flemming og Bjarne Larsen
med deres vingaver.

Referat af generalforsamling d. 28.10.90
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Protokol og beretning
3. Valg
4. Lovændringsforslag
5. Andre forslag
6. Eventuelt

skudsforretning, siden han søger flere
folk til at indsamle. Jeg mener godt, at
et arrangement som vor svagførefest
må give et underskud - vi må gerne væ
re lidt sociale hernede. Det er dejligt at
høre her oppe fra, at det kører godt i ju
niorafdelingen. Tak for ordet.

Formanden bød velkommen til efterårsgeneralforsamlingenm.

Det er et å propos til Frihavnsordningen og gæsterne, som Preben omtalte.
Vi er jo en del, der sejler rundt og benyt
ter os af Frihavnsordningen. Vi er me
get glade for denne ordning og kommer
i mange havne og ligger rundt omkring,
uden at det koster os noget. Vi oplever
ofte, at vi kommer ud til havne med me
get fine faciliteter, og det er vi selvfølge
lig også meget glade for. Jeg kom jo en
del hernede midt på sommeren og så, at
der var en masse tomme pladser, og det
forstår man jo ikke, når vi har sådan en
dejlig havn, som vi har hernede. Og
måske alligevel! Når man ser de badeog toiletfaciliteter, vi byder vore gæster,
synes jeg nok, vi må skamme os lidt. Vi
sejler ud og får meget fine faciliteter,
men de mennesker, der så til gengæld
kommer her, har det egentlig for ringe,
hvad lige netop dette punkt, toilet- og
badefaciliteter, angår. Jeg vil selvfølge
lig ikke stå her og stille forslag om, at vi
skal bygge og den slags. Vi har set, at
bestyrelsen lægger budgetter - og vel
også langtidsbudgetter; vi har fået at
vide af formanden, at vi har en utrolig
dygtig og dynamisk bestyrelse, og så
synes jeg også, at de burde gå i gang
med at finde ud af, om vi kunne forbe
dre disse faciliteter eller mangel på
samme - sådan at vi kan være bekendt
at have besøg her i havnen. Sådan at
vores havn bliver fyldt hver eneste som
mer.

Jens Peter Schou:

Punkt 1 Valg af dirigent:
Formanden udbad sig forslag til diri
gentposten. Flemming Voss blev fo
reslået og valgt.
Dirigenten takkede for valget, bad om
tilladelse til at få en hjælpedirigent og
foreslog Jens Green. Generalforsam
lingen gav tilsagn, og Jens Green blev
hjælpedirigent.
Herefter konstaterede dirigenten, at
generalforsamlingen iflg. vore love var
lovligt indkaldt.
Punkt 2 Protokol og beretning:
Protokol fra sidste bestyrelsesmøde
blev oplæst af sekretæren.
Formanden aflagde sin beretning.
Traditionen tro blev 40 års jubilarer og
25 års jubilarer hyldet. Derudover ud
delte formanden vingaver til gartner
Allan, Bjarne og maler Flemming for
deres hjælpsomhed, når foreningen
skulle have lavet et stykke arbejde.
Derefter gik formandens beretning til
debat:
Leif Henriksen:

Under formandens beretning plejer vi
at uddele vore pokaler til juniorer; det
er ikke sket. Jeg vil gerne samtidig tak
ke de folk, der har hjulpet mig. Det har
været en stor fornøjelse at arbejde sam
men med dem. Jeg takker juniorerne
for deres måde at være på, det har været
en fornøjelse at have med dem at gøre.
Så håber jeg, at Poul kommer tilbage til
at uddele de pokaler. Desuden savner
jeg under formandens beretning noget
angående vand på pladsen!
Vand på pladsen? Det lyder mystisk,
men det er et stort beløb. I år bliver det
ca. 45.000 kr., næste år 88.000 kr. Der
har længe været rygter om, at vi skulle
nedsætte en eller anden form for ud
valg, der kunne finde ud af, hvordan vi
kunne spare på vandet. Desuden vil jeg
gerne spørge formanden, om han me
ner, vor svagførefest skal være en over

Ole Jensen:

Jeg vil godt have lov til i tilknytning til
formandens beretning at sige til lykke
til de tre juniorer, som i går aflagde fø
rerprøve i ynglingebåde.
Ryle Niels:

Jeg stiller mig ikke herop bare for at væ
re traditionen tro. For det første vil jeg
gerne have lov til at sige mange tak for
den forside i vores nye blad; nu har vi i
SSF en årets sundbyer, men nu må vi
også have en eller anden præmie for for
siden, for det var jo alle tiders - og så
med den tekst, der var under. Tak for
det.
Så er der blevet omtalt det med vandet,

og det vil jeg give fuld ret i. Vi må have
en ordning på, hvordan man renser fisk
hernede i havnen. For det gør man på
den måde, at man sætter slangen på
fuld kraft derude, og når man har 100
sild eller derover, renser man sildene altså vandet løber jo imens, det er klart
- og så renser man sildene og skyller
dem. Der kan vi spare over det halve
ved at rense sildene og skylle dem på en
gang. Her var allerede meget at spare.
Så vil jeg gerne spørge, om vi ikke kan få
en ordning med tang og ålegræs. Der
synes jeg, det ville være praktisk, hvis vi
havde en forudseende havnefoged, der
smed vognen ned fra skinnerne, så
ålegræsset gik hen over der, så vi kunne
få et par læs op. Det er jo sådan for øje
blikket, at man ikke kan komme hen og
få bådene op. Jeg fik ganske vist en idé
af Rasmus Bech. Den var meget fasci
nerende: Man kunne sætte et par tov
ender ned om båden og på den måde ha
le stropperne op. Men jeg vil jo ikke risi
kere at komme på forsiden af bladet
med tovværk i skruen, så den går jeg
altså ikke rigtig på.
Jeg har set, at man andre steder har
kørt vognen ned og smidt noget af det
værste græs hen på pladsen, og så kan vi
jo reklamere lidt med det, så haveejer
ne står i kø for at få noget gødning.
Formanden:

Det er rigtigt, hvad Leif siger. Leif var
med i startfasen, da vi erfarede, at
vandafgift og vandafledningsafgift ville
blive voldsom til næste år. Der er sket
ting og sager, eller rettere sagt, der
manglede at ske ting og sager. Det er
ting, som vi igen kan takke Holger og
Rasmus for.
De har fundet ud af, at faktisk eksiste
rer der bimålere ud til Kajakklubben, og
det er meget længe siden, at Kajakklub
ben har betalt for vand fra SSF. Det er
også meget længe siden, at der er blevet
betalt vand til SSF fra Sejlklubben
Amager Strand og fra Sandøen - og det
var en sjov historie - det er altså noget
Holger og Rasmus har fundet ud af, at
vi faktisk her i SSF leverer vand til Sejl
klubben Amager Strand og til Sandøen.
Om der hænger flere på, skal være usagt
på nuværende tidspunkt. Det er jo helt
klart, at der bliver taget hånd om det,
det burde selv Leif være klar over. Vi
har kontaktet vandforsyningen og ikke
mindst kommunen for at få opsat bimå
lere, for det er nemlig sådan, at der ikke
engang sidder en bimåler ud til Sejl
klubben Amager Strand. Det har SSF
bedt om at få sat op, også i forbindelse
med at de har fået badevand, for ellers
giver jeg Leif fuldstændig ret i, at vi bli
ver flået.

7

Det er ikke urealistiske tal, Leif har lagt
på bordet med hensyn til, hvis vi fortsat
skulle betale for vandbrug til andre
klubber; det ophører heldigvis, lige så
snart der bliver sat bimålere op. Med
hensyn til svagførefesten ved jeg ikke,
hvorfor du bringer det på bane. Jeg an
noncerede efter folk til at indsamle
nogle af de penge, som folk gerne ville af
med, og det er noget, folk har givet ud
tryk for ved, at de har sagt til flere af bestyrelesmedlemmerne: Vi har ikke set
nogen liste, vi vil da gerne give, men de
få indsamlere, der har været, kan jo
altså ikke dække hele området, og de
kan jo ikke være her i døgndrift. Og
SSF'erne kommer på mange forskellige
tidspunkter, og bl.a. Maskin-Poul har
gjort et stort stykke arbejde for at sam
le penge ind, men han kan jo ikke i døgn
drift. Derfor, hvis der var nogen på flextid, kunne vi måske få nogle flere penge
ind, det var det, jeg mente med det.
Frihavnsordningen synes jeg ikke, der
er så forfærdelig meget at sige om an
det end, at det med de tomme pladser.
Jamen, det er da pragtfuldt, at der har
været tomme pladser i SSF. Så kunne
de gæster, der har lyst til at være herne
de jo komme og være her. Problemet har
jo altid været, at SSF'erne ikke har sej
let ud, så der har ikke været nogle ledige
pladser. Men det har de altså gjort i år,
for ellers fremkommer der ingen ledige
pladser. Det skal havneudvalget nok
sørge for. Det synes jeg da tværtimod er
en positiv ting, at der har været tomme
pladser. I den forbindelse må jeg nok gå
et skridt videre og sige, at vi forsøgsvis
har prøvet at indføre noget nyt, som i og
for sig kolliderer lidt med det, jeg havde
i min beretning. Det går ud på, at de

medlemmer, der ligger for svaj, skal når der er plads i havnen - have lov til at
komme ind i havnen på de ledige plad
ser, som havneudvalget ved, der er. Det
er en forsøgsordning, vi kører. Men da
der stadigvæk er ledige pladser til vore
gæstesejlere, kan jeg ikke se problemet.
Med hensyn til de tre juniorer: De er jo
nybagte i førerprøven, det er ganske rig
tigt, så det er meget fint, at du husker
på det. Det skal nok komme senere i for
bindelse med uddeling af pokaler. Men
det synes jeg nu, juniorafdelingen selv
skal have lov til at komme med til. Og
det vil være efter, at min beretning har
været til godkendelse m.v. Så vil det
komme som et særligt punkt på dagsor
denen.
Med hensyn til sild og rensning af sild
o.s.v.: Ja, selvfølgelig kan man da spør
ge folk, om de ikke vil spare lidt på van
det og rense sildene på en mere normal
måde, men det er nu engang sådan, at
SSF består af en stor del lystfiskere, og
på denne årstid er det altså sildene, der
må holde for til salttønden og til ry
geovnen og stegte sild, og hvad ved jeg.
Men vi skal da gerne komme med en op
fordring til, at der skal spares på van
det. Det tror jeg i øvrigt allerede der er
en notits om i sidste nummer afbladet.
Med hensyn til tang og ålegræs o.s.v.,
det har jeg en lille bagtanke med. Det
skal ikke fiskes op! Dels er det meget
besværligt, og dels får vi det skidt op at
ligge på kajen, og hvis det ikke ligger på
kajen, så skal det i en container. Ntår
containeren er fuld, så skal den køres
væk, og det koster 1800 kr. Men hvis vi
kunne vente, til vi fik lidt vestenvind, og
Vorherre ville høre vore bønner, så ville
det forsvinde af sig selv, så enkelt er det,

HOS KASTRUP MARINE SERVICE

så det er et spørgsmål om, hvem der har
mest tålmodighed - Vorherre eller vi.
Selve standarden af vore baderum er
måske ikke helt, hvad vi kunne håbe og
forvente, men jeg mener jo også, at det
har været helt klart, at SSF har været
ude i en økonomisk udtur de sidste par
år, og der er da ingen tvivl om, at det
står meget højt prioriteret bl.a. at få en
tilsvarende toiletbygning, som vi har på
nordre mole, stillet op på søndre. Men
vi har forsøgt i år at få et toilet på søn
dre; desværre formåede vi ikke at få lov
til at låne det fra kommunen, og så valg
te vi ikke at leje og ikke at købe p.g.a.
økonomien.
Leif Henriksen:

Angående svagførefesten sagde for
manden, at det ikke var for at få det un
derskud ned, men mig bekendt var det
nøjagtig det, han sagde: Formålet med
at skaffe indsamlere var at få bragt det
beløb ned, som klubben spyttede i kas
sen. Det beløb kender jeg ikke størrel
sen på endnu, men jeg kunne da godt
tænke mig, at få det at vide. Så vil for
manden oprette et nyt punkt på dagsor
denen, det mener jeg ikke, han kan. Ud
deling af pokaler. Der ligger en dagsor
den her, jeg kan ikke se, at Poul skal ud
dele nogle pokaler. Så mangler jeg en
anden ting, det er angående økonomi.
Når vi kigger på budgettet, så er der en
stigning på indtægter fra 90-91 på ca.
20.000 kr. For at underbygge det, kunne
jeg da godt lide at vide, hvor mange
medlemmer det er beregnet på. Det har
vi da ikke hørt noget om! Samtidig med
beløbet det er jo meget stort, går man
tilbage til 1988 var det på 955.000, hvor
kommer en ekstraindtægt på 95.000 kr.
fra?

HUSK! SPAR PÅ VANDET!!!

finder du altid et stort udvalg af
BÅDUDSTYR
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BÅDMALING & TOVVÆRK
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BÅDUDSTYR
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HELLERS YXCHTVÆRFT KASTRUP
• Træ- og glasfiberreparationer
• Spec. OSMOSE-skader
• Install. og reparation af bådmotorer
• Forsikringsskader
• Glasfibermaterialer til selvbyggere
• Bedding til 15 tons

- gå hellere til HELLER og få et godt tilbud!

Hf. 31-500504
Amager Strandvej 407 - 2770 Kastrup - 01 503017
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Så en kedelig sag, og det vil jeg også ger
ne spørge formanden om: Der ligger en
skadesanmeldelse på en Dory, jeg kun
ne godt lide at vide, hvis navn der står
på den skadesanmeldelse.
Jørgen Friland:

Jeg har et lille spørgsmål til havneud
valget og til medlemmerne, og det ly
der: Hvad betragter havneudvalget og
medlemmerne der bør være afstand
mellem bådene på land.
Så er der en anden ting: Det var det her
med mærkaterne på bådene. Der vil jeg
godt opfordre bestyrelsen til at udar
bejde et lovforslag, som skal lyde no
genlunde i den stil her:
Medlemmer, der har plads i havnen,
som ikke har afhentet deres pladsmær
ke inden den 15. april, mister deres ret
til plads i havnen dét år.
Det lyder hårdt og kontant, men så ved
man, hvem der har afhentet, og det spa
rer en masse arbejde for havneudval
get. Og de, der så ikke har afhentet in
den den 15. april, har så ikke nogen
plads i havnen, og man kan uddele de
pladser som lånepladser. Men jeg vil
godt have et svar vedrørende den af
stand, der skal være mellem bådene på
land!
Dirigenten gjorde opmærksom på, at
det var et lovforslag, og at det først kun
ne komme med på næste generalfor
samling.
Vagn Preisler:

Det er kun for at få afsluttet det med
svagførefesten. Nu har jeg deltaget i
den i mange år, og det vil, og som det al
tid har været, være en underskudsfor
retning. Vi har hvert år kæmpet for at få
gode kunstnere herned for at optræde
for de svagføre. Det er der ingen kunst
nere, der længere gør uden betaling.
Derfor er det nødvendigt, hvis vi skal
have noget ordentlig underholdning til
svagførefesten, at finde nogle sponso
rer hertil. I år har vi fået Poul Suhr og
Tryksen til at sponsere den fine under
holdning, vi havde hernede. Ligegyldig
hvad, så vil det altid blive en under
skudsforretning. Jeg kan kun tilslutte
mig Prebens tanker om at få nogle flere
indsamlere.
Formanden:

Med hensyn til budget og penge i øvrigt
står der i bladet, at bestyrelsen har et
forslag om at hæve skurlejen til det
dobbelte, så det svarer til kvadratme
terprisen på land for en båd. Vi synes,
det er rimeligt, og derved fremkommer
der en del penge,
HUSK!

SPAR PÅ VANDET!!!

Med hensyn til en skadesanmeldelse
på en Dory, det kender jeg ikke noget til,
men det var måske en idé, at du i din
afleveringsforretning til Poul udlevere
de den til ham. Doryerne, det er hans
domæne.
Med hensyn til den 15. april og mærka
ter synes jeg, den er meget drastisk.
Det er nok at skyde lidt over målet, men
det kan være, vi skal indføre bødeord
ning eller sådant noget. Det ved jeg ik
ke.
Dirigenten: »Bestyrelsen skylder et
svar til Jørgen Friland vedrørende
plads mellem bådene«.
Formanden:

Det beklager jeg, at jeg ikke har hørt.
Jeg har forespurgt pladsmanden i dit
tilfælde, hvordan han ville anbringe din
båd, og pladsmanden påstår, at der er
målt ud, og at der er plads nok til din
båd derovre. Jeg var ikke af den opfat
telse, for jeg kender størrelsen på din
båd. Men det er blevet diskuteret, og
om ikke andet, så må jeg flytte den båd,
så der kommer til at være plads til dig
også.
Leif Henriksen:

På et tidspunkt blev jeg oplyst om, at
der var indsendt en skadesanmeldelse
på en Dory. Den skadesanmeldelse
skulle være udfyldt med, at Dory'en
blev smadret og motoren ødelagt. Do
ry'en skulle være ført af en kendt person
- det er mig! Jeg ved ikke, hvad man
kalder den, jeg har ikke ført nogen Dory,
jeg har ikke sejlet på nogle sten, jeg har
ikke smadret nogen motor, så derfor
spørger jeg, om det er rigtigt, og jeg for
venter at få et svar. Jeg har ikke set den
skadesanmeldelse selv, jeg er bare ble
vet underrettet om, at den var blevet
udfyldt.
Angående det hele i det her spørgsmål
så har jeg tænkt mig, at jeg ville lade
Preben være i fred - også fremover, for
di jeg mener, hvis forsamlingen mener
som jeg, så skal vi godkende den beret
ning, men samtidig være klar over, at
denne forening ikke får fred, så længe
Preben er formand.
Jørgen Friland:

Jeg fik et lidt utydeligt svar på det, jeg
spurgte om. Det var jo om, hvad hav
neudvalget og medlemmerne mente,
der var rimeligt som plads mellem bå
dene på land. Det vil jeg godt have et
svar på. Jeg mener, der burde være 1
meter mellem hver båd.
En ting, jeg glemte før, er, hvordan er
det med brandsikringen hernede? Her
tænker jeg specielt på vore skure; jeg
har stadigvæk en brand ude i Lynetten i

baghovedet, og jeg ved, der er flere med
lemmer hernede, der er nervøse ved
det, at der bliver lavet mad rundt om
kring i skurene. Og der står bl.a. gamle
køleskabe i mange skure. Jeg vil gerne
vide, hvordan det er med forsikringsspørgsmålet, og om det er sådan,
at jeg skal tegne en speciel forsikring for
min båd, når den står på land?
Formanden:

Med hensyn til 1 meter mellem bådene
vil jeg nærmest betragte det som øn
sketænkning, og det kan da godt være,
jeg bliver lidt upopulær, når jeg siger:
Hvad skal I bruge al den plads til? Der
skal jo ikke være parkeringsplads til en
bil mellem hver båd. Det må være et
spørgsmål om bådens størrelse, und
skyld jeg siger det, hvis man har en båd,
der er tre meter høj og når op til kanten
af rælingen, så er det rimeligt at have
lidt mere plads, så man ikke skal kravle
på knæ for at polere. Det er helt logisk,
men jeg mener, at både Verner, Bent og
mig selv incl. tilgodeser mere eller min
dre bådstørrelsen, så der er plads; ikke
sådan, at der ikke er plads nok i Sundby,
men der er altså også det at sige til det,
at for mit vedkommende går det altså
stærkt, når man tager både op, og man
placerer båden, og man går rundt om
båden og ser, om der er afstand nok. Jeg
vil ikke sige 100% generelt, at jeg spør
ger folk, om det er i orden, om der er
plads nok, kan du være der, men i 99%
tilfælde. Det samme gør sig gældende
med Verner, men ikke i alle tilfælde kan
Verner spørge folk, om de har plads nok,
for de er ikke til stede. Det er ud fra Ver
ners egen vurdering, og så er der en
væsentlig faktor, der spiller ind, når
Verner skal køre både op på vores plads.
Pladsen er ikke lige hård over det hele,
der er bløde steder. Sådan i populær
dagligdag, når vi rammer sådant et
blødt punkt, siger vi, nå! der ligger nok
en madras, og så må vi flytte lidt til den
ene eller den anden side, men det har
altså noget at gøre med, at det ikke er
alle steder, vognen kan køre op, og så
må man altså køre til den ene eller den
anden side, så man kan få vognen ud
igen. Eller også må man lade skibet stå
der, selv om afstanden ikke er helt ok.
Men det er da et uheld, hvis det sker.
Meningen er, at vi skal kunne være her
allesammen, og det bestræber vi os da
på, når vi sætter både op.
Vedrørende skadesanmeldelse på Do
ry, så ved jeg ikke, hvad du taler om med
den Dory. Mig bekendt er det Kristine,
vi taler om. Om det er én skade eller to
skader, eller hvor mange skader, det er,
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så får du altså ikke nogen forsikrings
mand til at hoppe på den, når den er
mønstret hele vejen rundt mere eller
mindre, det er noget, vi selv må stå for,
og jeg har ikke set nogen skadesanmel
delse med dit navn på som bruger. Men
i øvrigt kan jeg fortælle jer, at Flemming
har lovet at prøve at udbedre Dory'en og
få den sejlklar igen samt få den malet og
ordnet. Jeg har været ude hos et firma,
som har en hal med varme i, og der tæn
ker vi at køre Dory'en ud, og så har han
en idé med trykluft igennem Dory'en,
så vi kan presse vandet ud, for det er
nemlig sådan, at den er pjaskvåd i flydemidlet indvendig også, så derfor skal
den ud og stå og tørre op. Og når den er
tørret op, så får Flemming den under
behandling, så skal vi nok få et skib ud
af den igen. Og Flemming har lovet at
lave den for materialeprisen, som SSF
skal betale.
Hans Guldager:

Med hensyn til brandforsikring af sku
rene er det således, at i slutningen af
70'erne opdagede vi, at der kunne blive
et problem i tilfælde af brand. Så vi un
dersøgte dengang, om man kunne få
brandforsikret de skure, og det viste
sig, at det kunne man ikke på grund af
den enorme brandfare og de mængder
af brandbare materialer, der er i de sku
re. Det var umuligt at forsikre. Til
gengæld gjorde vi så det hernede, at ge
neralforsamlingen dengang vedtog, at
hver skurejer betalte 5 kr. til en brand
kasse. Det har man gjort i mange år,
indtil der på et tidspunkt var 70.000 kr.
på denne brandkonto. Så vedtog man at
ophæve betalingen af 5 kr. til denne
brandkasse, og i stedet for skulle så
brandkassekontoen forøges årligt med
de renter, man kunne få ved at have
pengene stående, og det er i dag blevet
til 94.000 kr., og det vil sige, at ved ud
gangen af 91, så er der over 100.000 kr.
på denne konto i tilfælde af skurbrand,
og de står opført i regnskabet hvert ene
ste år. Der kan I se under status, at der
er noget, der hedder brandforsikring af
skure. Og det mener jeg, uanset at det
måske i dag vil koste 2500 kr. at lave et
skur, så er der i hvert fald penge nok til
at dække en brand i adskillige skure.
Så er der indholdet i skurene, det er nok
et værre problem, for der må ikke være
brandbart materiale i jeres skur, såsom
gas, terpentin, olie eller noget andet,
men i tilfælde af brand skal jeres priva
te husstandsforsikring dække indhol
det af skuret, under forudsætning af, at
det er forsvarligt låst, og at der ikke fin
des brændbart materiale.
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Så fjern det i tilfælde af brand, så der
kun er det tilbage i skuret, som forsik
ringen vil dække, og så kig lige i forsik
ringspolicen derhjemme, om der står,
at ens effekter, der midlertidigt eller va
rigt er anbragt andre steder, er dækket.
Elo Nielsen:

Jeg forstår ikke rigtigt, hvorfor Jørgen
Friland stiller alle de forskellige
spørgsmål med, hvor lang afstand, der
skal være mellem bådene og med
brandforsikring. Du var jo selv i besty
relsen sidste år - i havneudvalget - så
du burde jo vide alt det uden at stille så
dant nogle spørgsmål her.
Leif Henriksen:

Det er jo kedeligt, at man her oppe fra
skal belære vores formand, ham der i så
mange år har haft noget med både at
gøre, han burde vide, at Kristine er en
Dory af fabrikat. Vedrørende den famø
se skadesanmeldelse havde Grethe Ja
cobsen og Erna Christensen møde med
vores forsikringsmand. På et senere
tidspunkt kom jeg herned, og der blev
jeg underrettet om, at der lå en skades
anmeldelse.
Jeg er ked af, at Preben Jacobsen ikke
er blever underrettet om det, men han
kunne jo prøve at spørge Grethe ad!
Jørgen Friland:

Jeg manglede et svar fra Hans angåen
de forsikring af bådene. Til Elo vil jeg
gerne oplyse, at hvorfor jeg spørger des
angående, det skal jeg såmænd forkla
re dig. Du er jo nok klar over, at der er
blevet lagt kloakledning ind på nordre
mole. Entreprenøren, der lavede dette,
lovede, at der ville blive kørt stabilgrus
på pladsen efter nedgravningen, men
dette skete ikke. Der blev derimod lagt
nogle bunker med grus derovre. Jeg har
været inde og spørge havneudvalget
om, hvornår jeg måtte stille min vugge
pa plads. Når der er lagt stabilt grus på
pladsen, var svaret. Jeg ventede, og lige
pludselig blev der sat både på land, så
flytter du dine bukke på plads, og så ret
tede jeg underlaget, hvor min vugge
står, en sådan vugge skal stå forholds
vis vandret, for at bådene står sikkert
og godt. Jeg rettede jorden op ved hjælp
af 12 læs. Da jeg kommer herned, så er
min vugge fjernet og skubbet væk fra,
hvor den stod vattet op, og det er derfor,
jeg spørger. Jeg har målt den ud fra den
båd, der stod på land med en meter hen
til den største bredde på min båd, så sy
nes jeg, det er rimeligt, jeg spørger. Des
uagtet er der sat en båd op ved siden af
min vugge med under en halv meter ind
til min båd.

Formanden:

Det er beklageligt, at din vugge er flyt
tet, og jeg må også beklage, at jeg intet
har haft med det at gøre. Den båd, der
står nærmest dig, det er den, du har
målt ud fra, og jeg har kørt forbi og set,
at nu er Jørgen ved at gøre klar til at
komme på land, og da jeg næste gang
også så, at vores fælles ven var kommet
på land og havde fået stillet sin båd op
meget tæt på din båd, tænkte jeg: Der
bliver rav i gaden... og det kan jeg så se,
at der blev. Jeg ved ikke, hvem der skal
flyttes; hvis der er mulighed for at flyt
te den til den anden side, så skal jeg ger
ne gøre det. Men jeg rører ikke Jørgen
Rasmussens båd, det kan du være helt
tryg ved.
Efter den store talelyst gik formandens
beretning til afstemning og blev god
kendt.

Derefter blev der nedsat et stemmeud
valg, bestående af:
Tage Woltemath, Jørgen Friland, Hen
ning Fraenkel og Vagn Preisler.

Derefter gav formanden ordet til ju
niorleder Poul Christensen:
Ja, jeg er ny her, så jeg håber, I bærer lidt
over med mig, hvis jeg siger noget for
kert. Nu ved jeg jo ikke rigtigt, om jeg
tør uddele vore pokaler, men jeg vil nu
gøre det alligevel. Vi har nogle unge
mennesker, der skal have vandrepoka
ler, det er rart at se, at de unge gør noget
for deres indsats.
Henrik Vigaard Hansen - kåret som
årets flittigste opti-sejler.
Heidis vandrepokal for en særlig præ
station er tiltænkt Zuzette Offenberg for
et stort arbejde med en pigesejlbåd.
Klubmesterskab for optimister: Jonas
Warre: Preben Vognmands vandrepo
kal.
Vivi Olsens vandrepokal til årets flittig
ste junior: Klaus Zastrow.
Børge Tvillings vandrepokal - mest ak
tive fører: Klaus Zastrow.
PUnkt 3 Valg:
Følgende var på valg:
Formand Preben Jacobsen - blev valgt
med stor akklamation.
Kapsejladschef - nyvalg:
Birgitte Akkermann blev foreslået og
valgt med akklamation.
Juniorleder Poul Christensen - valgt
med akklamation.
Repræsentant for klubhus og festud
valg: Aksel Sørensen, ønskede ikke
genvalg.

Vagn Preisler blev foreslået, og da der
ikke var andre kandidater, blev han
valgt.
Havneudvalgsmedlem Holger Nielsen
blev genvalgt med akklamation.
Jollerepræsentant Laila Hansen blev
genvalgt med akklamation.
Kasserer Erna Christensen blev gen
valgt med akklamation.
Kasserersuppleant Annie Lindquist
blev genvalgt med akklamation.
1. suppleant Poul Christensen - var
trådt ind som juniorleder. Lillian Green
blev valgt med akklamation som 1. sup
pleant.
Generalforsamlingen blev herefter af
brudt i 10 minutter, idet bestyrelsen
ønskede et møde. Grunden hertil var, at
Vagn Preisler, der tidligere havde været
i bestyrelsen, nu igen stillede op, trods
det, at han sidste gang ikke ønskede at
samarbrejde med formanden.
Efter mødet blev generalforsamlingen
fortsat.
Til forretningsordenen ønskede Jørgen
Rasmussen ordet:
Det er en lidt underlig situation, den
her. Formanden har for et kort øjeblik
siden meddelt, at han trak sig som for
mand, så kan han ikke her 10 minutter
senere træde ind igen, det vil jeg gerne
have ført til protokols. Og jeg vil også
godt sige, at når han har trukket sig som
formand, så kan han ikke træde ind nu.
Ryle Niels :

Det, som den sidste ærede taler kom
med, det var da helt hul i hovedet. Nu
har vi en formand, der også har vist sig
som et mandfolk og sagt undskyld.
Punkt 4 Lovændringsforslag:
Bestyrelsens forslag til ændring af §14,
forslaget trykt i november udgaven af
SSF's medlemsblad.
Forslaget gik, efter at der var foretaget
nogle redaktionelle ændringer, til af
stemning.
Der var 116 ja-stemmer, 25 nej-stemmer, 10 blanke og 2 ugyldige.
Lovændringsforslaget blev vedtaget.
Punkt 5 Andre forslag:
Forslag fra Henrik Jacobsen: Lov om
brug af EDB i SSF.
Ole Poul:

Jeg mener ikke, man behøver at lave lo
ve om, hvem der benytter foreningens
datamaskine. Det må være en bestyrel
sesbeslutning.
HUSK! SPAR PÅ VANDET!!!

Hans Guldager

mente ikke, det burde være en lov, men
påpegede, at det måtte være helt rele
vant, at revisorerne var med, at de, som
medlemmerne havde valgt til at kon
trollere, justere, efterse og føre tilsyn
med foreningens regnskab, er indbefat
tet.
Fritz Kleis:

Datasikkerhed er et meget vanskeligt
spørgsmål, og der er ingen tvivl om, at
der skal føres nøje kontrol med, hvem
der har adgang - dels til EDB-maskinen, til posteringer og rettelser m.v., og
dels til, hvem der har adgang til at lave
systemændringer. Det er det væsentli
ge, men kan lave en sløjfe i det system,
så alle pengene, der går ind, kører rundt
og ender på en anden konto, uden at no
gen egentlig kan se det. Hvorvidt revi
sionen skal have adgang til maskinen i
al almindelighed, det er ikke noget
spørgsmål, for revisionen har i medfør
af foreningens love adgang til at se alle
relevante dokumenter m.v. Den revi
sion, der har været foretaget her i SSF,
har altid været i samarbejde med de
ansvarlige. Det er revisionens opgave
at checke, at de systemer, der er lagt ind
i maskinen, er relevante og i orden og ik
ke mindst, at der ikke sker ændringer.
Det er også vores opgave at checke, at
de bilag, der måtte forefindes, er gået
rigtigt ind i EDB-anlægget og dermed
giver et rigtigt regnskabsresultat.
Bestyrelsen burde helt klart allerede
have nedfældet, hvem der må bruge
EDB-maskinen, og det skal kun være
ganske få personer, der har kendskab
til, hvordan man ændrer kodeord, og
hvem der har kodeord.
Forslaget bør være noget, bestyrelsen
vedtager som et helt klart bestyrelsesansvar, det skal være noget, bestyrelsen
har lagt ned som ufravigelige regler,
hvis der er nogen i eller uden for besty
relsen, der føler sig bange for, at man ik
ke kan håndhæve disse regler, så kan
man gå til revisionen eller til andre rele
vante, der så kan undersøge sagen.
Generalforsamlingen ønskede, at det
blev et bestyrelsesanliggende. Altså:
Bestyrelsen skal selv nedfælde dens
regler vedrørende brug af EDB. Forsla
get var herefter bortfaldet.
Forslag fra bestyrelsen:
Hæve skurlejen fra 100 kr. til 200 kr.
Efter få talere gik forslaget til afstem
ning ved håndsoprækning.
Forslaget blev vedtaget.

Forslag vedrørende installation af tele
fon i bådene.
Motivering: Ansøgning fra et medlem.
Forslaget blev forkastet.
Skal Dansk Sejlunion have fødselsdata
på medlemmerne til registrering i
Dansk Idrætsforbund?
Skal bestyrelsen udlevere fødselsdata?
Forslaget blev vedtaget.
Punkt 6 Eventuelt:
Ole Poul:

Jeg har to anbefalinger til bestyrelsen
vedrørende næste generalforsamling.
Det ene er, at bestyrelsen overvejer, om
vore loves § 4 evt. skal ændres i 3. afsnit.
Nu er vi gået over til EDB, og der bliver
checket ude på en liste, om vi er med
lemmer og om vi har adgang til general
forsamlingen, men der står faktisk i vo
re love, at kun gyldigt medlemskort gi
ver adgang til generalforsamlingen, så
prøv at overveje, om det ikke skulle æn
dres!
En anden ting er, at jeg godt vil foreslå
bestyrelsen, næste gang man møder op
til en generalforsamling, hvor der er
valg, også at have søgt at finde ud af, om
der ikke er kandidater, så vi ikke står,
som vi gjorde ved to af punkterne i dag,
hvor man spurgte udover, om der var
navne, så burde bestyrelsen have et
navn, de sådan lige kunne trække op af
lommen, og så var det overstået.
Willy Hansen:

Formanden nævnte, at det var et stort
arbejde at indhente fødselsdata på
medlemmerne. Jeg vil bare foreslå, at vi
på vort indbetalingskort, som vi alle
modtager her i januar, påfører disse da
ta.
Juel Andersen:

Jeg vil gerne fra denne talerstol sige tak
for det, som formanden udnævnte mig
til: At være årets sundbyer. Det er sta
digvæk ufatteligt, for jeg synes, de små
ting, jeg har gået og lavet, det er da ikke
noget særligt. Jeg er meget gled for den
påskønnelse, som jeg har fået. Men jeg
vil også godt her fra denne talerstol
fortælle jer, hvor man får idéen, hvor
man får lysten fra til at lave lidt. Det gør
man, fordi der her i SSF findes med
lemmer, som lader sig vælge ind i vores
bestyrelse og laver et helvedes stort
stykke arbejde. Skulle vi ikke kunne
støtte dem ved bare at gøre lidt? Jeg vil
bede om, at vi, efter det der er sket i dag,
bakker op om den siddende bestyrelse,
gør det let for dem. Gør lidt, gør meget,
bare gøre det, I skal. Så tror jeg, vi bak

Il

ker dem op på en tilstrækkelig måde.
Jeg vil sige tak til de medlemmer, som
fortsat går ind i bestyrelsesarbejdet og
laver en masse for os andre, som går og
har det godt i den dejlige sejlklub, der
hedder SSF. Tak fra mig!
Jørgen Friland:

Jeg har en lille opfordring til bedre ud
nyttelse af vores plads i sommerhalvå
ret. Jeg mener, at bestyrelsen skal prø
ve at sætte sig ned og se, om det kunne
betale sig at sætte en kran op et eller
andet sted på havnen. Den skulle kun
ne løfte fartøjer op til 2,5 t. Derudover
sender man så til de Sydtyske klubber
besked om, at her i SSF kan de parkere
Deres trailere og bil på et lukket områ
de, og det skal de selvfølgelig betale for.
På den måde kan vi få betalt en kran,
som vore egne fartøjsejere, som har be
hov for det, kan benytte. Her tænker jeg
specielt på de kapsejladsfartøjer, der
har brug for at komme på land. Jeg ved
godt, at sådan en kran koster mange
penge, men det er også kun en opfor
dring. Men jeg mener, der ligger penge i
forslaget ved det, at vi kan udleje vore
pladser om sommeren.

nye medlemmer. Det er i meget stor
udstrækning vinteroplæggere. Hvis vi
skal give en briefing på, hvad et nyt
medlem tilfører foreningen det første
år, er det omkring 2.000 kr. for et vinter
halvår, og der fremkommer da ca.
100.000 kr.

!
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Ulla:

Jeg vil da gerne gøre opmærksom på,
hvor der også er en besparelse. Det er i
hvert fald ved vore fester. Det har ko
stet mange penge, og det er nu sat ned
med mange mange penge. Da det nu er
noget, vi selv betaler, skal det også med
i vurderingen.
Formanden:

Efter at der ikke er flere, der har noget
til punktet eventuelt, vil jeg godt have
lov til at takke dirigenten for en god ge
neralforsamling og til sidst udbringe et
leve for SSF.
Dirigenten:

40 års jubilarer
Medl. nr. 669 Verner Jensen
Medl. nr. 1247 Henning H. Sørensen

Jeg vil godt takke for god ro og orden,
generalforsamlingen er slut.
Generalforsamlingen slut kl. 13.00.
sign.:
Flemming Voss

Elo Nielsen

dirigent

referent

Lillian Green:

Ved sidste generalforsamling anbefale
de jeg en kontingentforhøjelse på 10%
på kontingenter og på 20 % på pladsleje
for at få et budget for 91, som jeg synes
var relevant. I onsdags fik jeg vort med
lemsblad, og jeg var meget glad, da jeg
så, der var et budget trykt i det. Samti
dig prøvede jeg at sammenligne med
det budget, jeg havde stillet op sidste
år. På grund af manglende tid er det kun
indtægterne, jeg har kigget på. Det, jeg
havde foreslået dengang, ville i alt give
os en indtægt på 1.027.000 kr., og allere
de i år kunne jeg se, at vi havde
1.030.000 kr i indtægt, og til næste år
havde man så et budgetforslag, der hed
1.050.000 kr., og derfor vil jeg ikke i dag
stå og foreslå en forhøjelse, fordi det er
inkluderet i de tal. Men jeg har et
spørgsmål, og jeg håber, jeg kan få svar
på det her. 195.000 kr. mere i indtægt,
det er i hvert fald ikke de skurlejer ale
ne, men jeg ved, der må være kommet
utrolig mange nye medlemmer, siden vi
kan komme op på det tal!

Formanden:

SSF's budgetter og især indtægterne er
jo meget uforudsigelige, men de bespa
relser, som vi har lavet - store eller små
- de giver altså noget, og jeg mener
uden at overdrive, at vi har fået ca. 50
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25 års jubilarer
Medl. nr.
Medl. nr.
Medl. nr.
Medl. nr.

435
441
464
486

Gert Peder Jensen
Peer E. W. Hansen
Per H. C. Knudsen
Poul Suhr

Medl. nr.
Medl. nr.
Medl. nr.
Medl. nr.
Medl. nr.
Medl. nr.

492
502
512
531
601
604

Leo Luis Jacobsen
Kurt Pfeiffer
Leif Osvald Hansen
Jørgen Grathwohl
Kaj Sebins
Henry Plambech

Grisseri.
I den senere tid er der smidt fiskeaffald
i vandet fra jollebroen, ikke mindst ef
terladt en bunke sildehoveder midt på
broen!!!
Det er utroligt ulækkert, at skulle vade i
med sit sejltøj for såvel jollesejlere, som
surfere. Lad mig ikke udelade stanken.
Vær rar, at gå ud på stenene, lidt væk fra
jollebroen fremover.
Laila (jollerep.)

Vore flittige opti- og juniorsejlere
med deres pokaler.

sejlerskolen

ganske enkelt
bedst

Sejlerskolen
Ja, så nåede vi slutningen på sejlsæso
nen 1990. Skolebådene er afrigget og
ligger i vinterhi. Forinden nåede 12 ele
ver at bestå prøverne og få duelighedsbevis.
Desværre skete der ved havnemanøvre
et uheld, hvorved bommen på Øvebal
len knækkede. Beklageligt, men hæn
deligt (Den var fra 77 - så måske . . ).
Vinterens kurser er i fuld gang.
Towærkskurset er flyttet til tirsdag, så
de, der går til navigation mandag, får en
chance for at være med.
VHF kursus starter februar eller marts,
alt afhængig af instruktøren fra LYRA.
Hold øje med opslagstavlen i mel
lemgangen!
En tak til alle, der bakker op om Sejler
skolen. Udenjeres hjælp og samarbejde
var alt dette ikke muligt.
Med sejlerhilsen
Jørn Hansen

Skolechef

Med Totalkonto får
økonomien vind i sejlene
På Totalkonto samles både
opsparing og lån. Det bety
der færre renteudgifter for
dig og et godt overblik over
økonomien.

ftJ

Tag dine seneste kontoud
tog med i Jyske Bank og vi
regner ud, hvor meget du
kan tjene ved at skifte.

YSKE

WFbank

Amagerbrogade 67
Tlf.01 58 60 22

Sundbyvester Plads 1
Tlf.01 97 00 22
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motorbåde

DMU-K's
efterårskredsmøde
den 27. september 1990
Nødsignaler
ICOMIA, som er en sammenslutning af
producenter af lystbåde og bådeudstyr,
har på et møde i februar besluttet, at
man vil højne standarden for nødsigna
ler således, at de opfylder de professio
nelle krav ifølge SOLAS.
(SOLAS er den internationale konven
tion for sikkerhed til søs).
I første omgang fra 1991 drejer det sig
om faldskærmsraketter, røde håndblus
og bøje-røgsignaler.
Ligeledes vil man markedsføre hvide
håndblus, orange røgfakler og en spe
ciel dag/nat signalfakkel, som udsender
rødt lys og orange røg i kombination af
20 sekunders varighed. Disse signaler
bliver også i SOLAS kvalitet.
SOLAS er godkendt af 106 lande.
Sverige
Man er i Sverige ved at indføre promil
legrænser for bådførere, herunder
selvfølgelig også lystbådsførere.
Hvor stor, nok mere hvor lille, denne
grænse vil blive, ved man ikke på nuvæ
rende tidspunkt.

Straffen for den slags »vådsejlads« bli
ver store bøder eller hæftestraf.
Ligeledes indfører Sverige lov om, at
man skal afpasse hastighed og sejlads
efter forholdene. Så det bliver nok snart
lidt af en oplevelse, hvis man drister sig
over Sundet!!!
DMU
Der har været stor mødeaktivitet i de
forskellige organisationer, hvor DMU
er repræsenteret.
Her har man især drøftet registrering af
lystfartøjer samt beskatning af disse.
Det er åbenbart ikke kun et Nordisk
problem.
Ligeledes er der stor diskussion om
harmonisering af regler for bygning af
lystfartøjer og fremstilling af yacht-ud
styr.
Lande som Italien og Frankrig har sær
deles skrappe regler med hensyn til dis
se ting, selvfølgelig for at beskytte de
res egne interesser.
Både registrering og beskatning aflystfartøjer samt regler for harmonisering
møder stor modstand i de forskellige
lande. På et møde i Hamburg i juni må
ned blev man derfor enige om at samle
alle fritidssejlerorganisationer i samtli
ge EF-lande under EBA (Europeean
Boating Association) således, at man
kan tale med ÉN stemme over for disse
tiltag i det store, bureaukratiske EF i
Bruxelles.
Her vil der selvfølgelig på hjemmefron
ten være en arbejdsopgave for DMU,
idet vi her kan påvirke vore politikere til
at handle fornuftigt i EF parlamentet.
Man kan vist roligt sige, at der er et
stormvejr på vej!

* Bådtransport Søsætning - Optagning
Sejl- og motorbåde indtil 6 tons j
IISBI

PREBEN
JACOBSEN
Telefon 31 50 19 78
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Decca
Som det ser ud i øjeblikket, agter Eng
land at nedlægge Deccakæden allerede
i 1994, men måske bliver det først i 1997.
Derfor er der bl.a. interesse for at opret
te LORAN C systemet i Europa, p.t.
kun i Middelhavsområdet. Det skulle
så - sammen med GPS (Global Posi
tion System) - være tæt på en World
Wide dækning. Dette er selvfølgelig
specielt beregnet for storskibstrafik
ken, men da vi allerede næste år kan få
GPS navigatorer plus evt. »slaveboxe«
til priser under 20.000 kr. (ja, nogle pro
ducenter snakker om priser under
15.000 kr.), ja, så begynder det jo at blive
spændende.
I øvrigt rasler priserne allerede nu ned
på GPS systemer, men vent! Det bliver
billigere!
Skal man på de franske floder og kana
ler eller i franske farvande, gør man
klogt i at indhente oplysninger om,
hvad der kræves af bådpapirer.
Dette især, hvis man ikke er i Skibs
registeret og derfor ikke har internatio
nalt nationalitetsbevis.
Oplysninger kan indhentes på den
franske ambassade eller turistinforma
tion.
Vi har dog af et SSF-medlem fået
oplyst, at rød toldseddel blev accepte
ret i 1990.

NØDRAKETTER & NØDBLUS
Brændbart redningsudstyr som er
udløbet, kan afleveres på kontoret
de torsdage, der er åbent, indtil den
28. februar 1991.

optimister

Hej, SSF!

fra bestyrelsen

<?
Vinterundervisning:
Lørdag den:
10/11 kl. 10.00 Undervisning
17/11 kl. 10.00 Undervisning
24/11 kl. 9.00 Frankrigsgades
Svømmehal
1/12 kl. 10.00 Navigation
8/12 kl. 10.00 Undervisn.: Tovværk
15/12 kl. 10.00 Film/Julehygge
5/ 1 kl. 10.00 Undervisning
12/ 1 kl. 10.00 Kapsejladsregler
(i juniorhuset)
19/ 1 kl. 10.00 Udflugt
26/ 1 kl. 9.00 Frankrigsgades
Svømmehal
2/ 2 kl. 10.00 Undervisning
9/ 2 kl. 10.00 Film
16/ 2 VINTERFERIE
23/ 2 kl. 9.00 Frankrigsgades
Svømmehal
2/ 3 kl. 10.00 Undervisning
9/ 3 kl. 10.00 Kapsejladsregler
16/ 3 kl. 10.00 Undervisning
23/ 3 kl. 10.00 Film
30/ 3 PÅSKEFERIE
6/ 4 kl. 10.00 Fordeling af joller
og sejlerdage
13/ 4 kl. 9.00 Frankrigsgades
Svømmehal
20/ 4 kl. 11.00 Klargøre joller
27/ 4 kl. 11.00 Klargøre joller
Den 1/5 kl. 17.30 er første sejlerdag.
Undervisning: ved Ole Jensen
Navigation: ved Poul Christensen
Regler:
??
Svømmehal: ??
En sejlerhilsen fra
Birgitte

Nye medlemmer

Tak for de søde sejlerknager, som vi fik i
gave. De hænger allerede i vores entre.
Venlig hilsen
Freddy og Lotte W.

HUSK!

A 131 Leif Ingemann
Englandsvej 160, S.
A 138 Martin Franklin Villumsen
Lemnosvej 18, S.
A 193 Kay V. Hansen
Knapmagerstien 19, S.
A 267 Jes Thomsen
Julius Blomsgade 8, N.
A 557 Gunvor L. Wahlgreen
Kong Georgs Vej 58, F.
A 558 Bodil Røpke
Kastrupvej 113, S.
A 561 Tommy Alex Nielsen
Jacob Holmsgade 3, S.
A 564 Bill Højeisen
Hattensens Allé 6, F.
J 1521 Jan Christensen
Drogdensgade 9, S.
J 1523 Betina V. Christensen
Brydes Allé 80, S.
M 1635 Thomas Andersen Wilken
Ingolfs Allé 29, S.
M 1640 Mille Anja Wilken
Siciliensgade 8, S.

SPAR PÅ VANDET!!!

Ordinært kontingent pr. halvår:
Aktive
Passive
Juniorer
Rabat
Mini-juniorer
Bådpladsleje
pr. kvm. pr. år
Vinterpladsleje

Kr. 250,Kr. 150,Kr. 200,Der betales for 2 søskende, de næste er gratis.
(0-9 år) Kr. 15,-

Kr. 65,- + moms kr. 14,30, ialt kr. 79,30.
Medlemmer uden fast plads: Pr. kvm kr. 32,50 + moms
kr. 7,15, ialt kr. 39,65. Mindste pladsleje min. 3 kvm. kr. 175,+ moms kr. 38,50, ialt kr. 213,50.
Skurleje pr. år Enkeltskur: Kr. 164,- + moms kr. 18,-, ialt kr. 200,-.
Dobbeltskur: Kr. 328,- -I- moms kr. 72,-, ialt kr. 400,-.
Haveleje Kr. 49,18 -I- moms kr. 10,82, ialt kr. 60,-.
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-

Lørdag den 15'ende & søndag den 16'ende december.
-

Jeg glæder mig i denne tid...
-

-

-

-

-

-

-

^

|

Og ikke uden grund - vi afholder nemlig

- Julefrokost lørdag den 15. december, anno 1990, kl. 13.00 i klubhuset.
Hver deltager medbringer en julegave til en værdi af om
kring kr. 25,-. Overskudet går til børnenes juletræ.
Vi ved alle, at julen er børnenes fest, så derfor afholdes

- Børnenes juletræ for medlemmernes børn. Det foregår i klubhuset, søndag
den 16. december 1990, kl. 14.00.
Husk, entréen for voksne er kr. 15, som gives ved indgangen.
Biletter til børnene kan, mod forevisning af medlemskort,
hentes gratis hos Kirstine. Dog senest den 13. december.
NB! Kun én billet pr. barn.
PS. Hanne og vennerne spiller begge dage.

Der er også sport
i en god økonomi
Der er mange, fine glæder
i din sport. Og mange gode
klubkammerater, som du
har det hyggeligt med.
Men der er også sport i
at have en god økonomi.
Og i Amagerbanken kan du
tale med flinke mennesker,
der kan fortælle dig om
pengene og din fremtid.
For det er let at få en god
økonomi, når man har en
god bank.
Prøv at komme ind til os
i Amagerbanken.
Der er mere sport i os,
end du tror...

HEMPEL
købes med fordel
hos
Flugger byggefinish
Hans Guldager a/s

Amager
banken

Amagerbanken

Amagerbrogade 164. Tlf. 31 55 73 20
Holmbladsgade 25. Tlf. 31 54 73 33
Kongelundsvej 264. Tlf. 31 51 95 95
Møllegade 4, Dragør. Tlf. 31 53 73 22
Åben 9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-14
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