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XJLlle medlemmer der har plads
i havnen eller fartøj på land, skal
gå to nattevagter.

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

32 59 35 80

Postgirokonto: 7 05 65 16

Telefax

32 59 35 60

Havnekontoret

Restaurationen

32 58 32 96

Åbent: man. - ons. kl. 12 -13 & tor. kl. 16 -17

32 58 14 24

D,

er har i oktober måned været
26 frie vagter og i november 28
frie vagter.

Foreningens e-mail adresser:
SSF's hjemmeside:

www.sundby-sejlforening.dk

Bestyrelse:

ssf@e-postboks.dk

Havneudvalg:

ssf_havnen@e-postboks.dk

Kapsejladsudvalg:

ssf_kapsejlads@e-postboks .dk

Sejlerskolen:

ssf_sejlerskolen@e-postboks.dk

Ungdomsudvalg:

ssf_ungdom@e-postboks.dk

D,

et svarer til at 27 medlemmer
kunne have afviklet deres to nat
tevagter.

Foreningens bestyrelse:
Formand:
Jens Green Jensen
E-mail

32 50 63 65
jgj@di.dk

Næstformand:
Erling Jørgensen

32 58 63 00

Klubhusrepræsentant:
Torben Frode Olsen

32 55 43 41

Sekretær:
Bjørka Schandorff
E-mail
Kasserer:
Jørgen Rindal

32 58 20 36
bjorka@mail.tele.dk
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Lars Schaldemose
Michael Fraenkel
E-mail
Erling Jørgensen
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Poul Christensen
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Elin Brinkland

32 59 37 33
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fam.fraenkel@get2net.dk
32 58 63 00

Motorbåds, -sikkerhedsrepræsentant & vagtchef:
Kim P. Andersen
32 59 62 23
E-mail
messinavej@e-privat.dk
Kapsejladschef:
Leif Henriksen
Mobil
E-mail
Skolechef:
Ulla Helium

erfor, skriv jer nu på vagt
listen i god tid, således at du er
sikker på at kunne få afviklet dine
vagter inden den 30 april.

32 55 09 03

Ungdoms- og jolleleder:
Tonny Pedersen
32 52 88 68 / 22 36 34 84
E-mail
tp@kjehrs-vvs.dk
Festudvalg:
Vagn Preisler

.32 55 23 03

Målere:
Jan Simonsen
Karl K. Thorup

32 97 62 53
32 58 43 11

Udgiver:
Tryk:
Oplag:

20 32 02 38
chiep@pc.dk

D

36 75 39 59
20 25 19 38
georgine@henriksen.mail.dk

Hvis der ikke er plads på vagt
kalenderen, så medfører det en
udgift på 500,- kr. for hver vagt
der ikke er gået.

Sundby Sejlforening
SM Offset Tryk,
1.400

Deadline for indlevering af stof til næste blad er:
den I*" i måneden.

32 52 98 89

Se evt. blad nr. 12 side 20.
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Forsidebilledet:
Tegning af Ib Christensen

Klubhuset åbner igen med det sædvanlige gigantiske

Bankospil i
Sundby Sejlforening
Søndag den 26. januar 2003 kl. 14°°
Adgangsbilletten koster 10.- kr. og købes ved indgangen.

Der vil blive 8 gennemgående spil plus 3 flotte ekstra spil.
Alle plader koster kun 5.- kr. pr. stk.
Efter hvert spil vil der blive udtrukket en flot gevinst på
adgangsbilletten.

Hilsen klubhus/festudvalget.
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Seniorudflugter
i oktober og november

Museumstur
Vi var en lille samlet flok, som
tog turen til Zoologisk muse
um i starten af oktober. Det
var meget interessant at op
leve alle arter af dyr i naturen,
som var så naturlig lavet at
det hele virkede som om man
selv var sammen med dyrene.
Tiden var lavet om til kl. II 00 i
stedet for kl. 1300 som annon
ceret.
Desværre var der to der kom
for sent, men tog turen rundt
sammen med Ulla og barne
vogn da vi andre havde fået
sat os til øl og vand.
Det var hårdt for benene at gå
rundt i et par timer samt at gå
til 5 sal, da elevatoren ikke var
i brug p.g.a. restaurering af
bygningen.

Tysklandstur
Den 13. november skulle vi så
på en tur til tyskland.
Kl. 6 45 mødte vi 18 medlem
mer op, der var 4 frafald p.g.a.
sygdom.
Kl. 7 00 startede vi så vores
lange tur.
Godt morgenhumør og alt var
såre godt indtil vi skulle have
varme i bussen.
Pludselig lugtede der infernalsk,
nogle sagde der lugtede
brændt, andre sagde kulilte.
Døren måtte holdes på plads
med en lang snor, der var
mange ting galt, men OK, vi
haltede videre til Rødby.
Vi måtte gå til færgen, op ad
trapper, ned ad trapper og en
delig ombord. En dejlig sejltur
til Putgarden. Der var lang vej
til Bordershoppen, op ad trap
per, ned af trapper, vi fik da
noget motion denne dag.
Kl. 1315 gik turen tilbage til bå
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den, der stod vores chauffør,
Fini, og fortalte at om et øje
blik kom der en ny bus og
hentede os.
Kl. 1700 landede vi atter i SSF
efter en lang dag. Turen inde
bar ekstra sejlture for vor alle
sammens Margit, 4 gange
frem og tilbage, hun havde
smerter i benene så hun blev
ombord på båden medens vi
andre var i land og handle.
Da vi andre, efter en hektisk
jagt for at få alle med, endelig
var kommet ombord, sad
Margit og tronede ved et bord.
Endelig var vi alle samlet igen.
En god dag for seniorerne var
slut, trætte, men alle var til
fredse (undtagen underteg
nede, det var en skuffelse at
mit nye førstegangspas ikke
skulle vises frem i tolden)
Næstformand for seniorerne
A. 483 Vilna

Hvorfor er klædet på et
billiardbord grønt?
- For at køerne skal føle
sig hjemme.

Manden ringer hjem
til konen fra en
billiardklub:
- Nå, jeg må løbe nu,
skat. Der står en lang kø
og venter ved
telefonen...
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Om havnemanøvrer
Nogle erindringer fra mange års tursejlads.
Mogens Hauschultz

I det følgende vil jeg fortælle en
række erindringer i den lidt slud
rende stil jeg har tillagt mig.
De er knyttet sammen af den lidt
spinkle røde tråd, at de alle sammen
har at gøre med en havnemanøvre,
men der er også en del udenoms
fortælling.
Vi kender det jo allesammen, at det
ikke altid er så nemt. Men når man
som jeg har haft båd i snart fyrre år,
så har man oplevet mangt og meget,
både sine egne mere eller mindre
vellykkede og andres ditto.
Heldigvis har jeg glemt det meste,
men der er dog en del, jeg husker.
Min bedste og min værste.
De indtraf samme år med få dages
mellemrum. Dengang var min søn,
Frederik, stadig ganske lille, måske
fire år, og de første år var jeg ikke
helt tryg ved at sejle alene med ham,
så jeg havde fået en kollega med.
Vi var nu nået til Fåborg fjord, hvor
det ville være bekvemt at sejle til
Dyreborg. Der havde jeg aldrig
vovet at sejle ind for sejl alene, da
der stod i Kommas Havnelods, at
den ofte var overfyldt om som
meren.
I kikkerten kunne jeg dog ikke se så
mange master, og da jeg nu havde
en gast med, vovede jeg mig derind,
og det gik da også helt uden proble
mer. Senere sejlede vi til Åbenrå,
hvor min gast efter planen afmøn
strede, medens jeg og Frederik tog
nogle dage på bondegårdsferie hos
min niece.
Nu skulle vi så hjem igen. Frederik
var vel efterhånden blevet så vant til
at sejle, at jeg turde sejle med ham
alene. Vi kom fint over Lillebælt,
men atter var Dyreborg en bekvem
havn, fordi sejlturene ikke skulle
være alt for lange.
Denne gang var der imidlertid
mange master i havnen, men jeg
havde lært, at den utroligt energiske
havnefoged ville stå ude på molen

Rimfaxe

hver gang en båd nærmede sig.
Derfor sejlede jeg ind til molen, og
der stod han ganske rigtigt, så jeg
spurgte, om der var plads. Ja, kom
du bare ind, svarede han. Så vendte
jeg ud og drejede ind igen på plat
læns. Jeg halede storsejlet så tot jeg
kunne for at mindske farten, og det
virkede fint. Planen var nu, at jeg
skulle sejle ind og løbe båden op i
vinden ved molen, tage sejlet ned og
sejle hen på en plads for riggen. Da
jeg kom ind i havnen, fik jeg et chok.
Der var kun to bådslængder i bred
den og tre i længden. Til venstre for
mig lå vel 6 sejlbåde uden på hinan
den med de forbandede skrå hække,
der gør det umuligt at tage fra.
Havnefogden sagde: Du kan ligge
derovre, og pegede på et sted i læen.
Ja tak, svarede jeg, men jeg skal da
have mit sejl ned først. Jeg havde en
jolle på slæb, så jeg måtte også passe
på ikke at komme så langt ind til
højre, at den fiskede en pæl.
Rædselsslagen overvejede jeg at fare
op og tage sejlet ned, men det var
der jo ikke tid til. Der var sort af
mennesker på molen for at overvære
dramaet. Jeg besluttede således at
holde mig til min oprindelige plan,
altså at vende rundt op i vinden. Jeg
har liner til at holde rorpinden, men
de kan ikke lægge rorpinden helt i
borde, og desuden kunne jeg som
sagt ikke støde fra på hækken af bå
dene. Jeg sejlede derfor så langt til
højre og så langt ind, jeg turde,
lagde roret i borde og lukkede
øjnene, for nu måtte der ske, hvad
der ville. For at fuldende billedet sad
Frederik fornøjet i sin barnestol og
sang i vilden sky. Da jeg ikke hørte
noget brag, vovede jeg at åbne det
ene øje på klem og så da stævnen
dreje forbi den yderste båd i knapt
en halv meters afstand. Den ville
aldrig være kommet rundt uden at
vinden i storsejlet havde drejet med.
Nu handlede det så om farten. Det
skarpe drej havde bremset båden, så

farten passede fint, og jeg overve
jede, om jeg skulle slække ud på
storsejlet, men da det var halet så
hårdt, tænkte jeg, at det ikke ville
kunne trække, selvom vinden
sprang, som det ofte sker i en havn.
Jeg glemte at fortælle, at flere af bå
dene havde en slæbejolle fortøjet
agter. De ville jo nok flytte sig, hvis
jeg stødte ind i dem, men en stor
kraftig mand sprang ned i sin jolle,
for at få den ind til kajen. Det var et
af de små badekar, som man ikke
skal stå op i, så han var nær ved at
kæntre på vejen. Nu var jeg blevet så
lettet, at jeg stille og roligt tog mit
fortøjningstov og slentrede op ad
sidedækket. Farten passede så per
fekt, at jeg vist ikke behøvede at tage
fra, men blot kunne række tampen
til havnefogeden og sige: Hold lige
her.
Så fik jeg sejlet ned og spurgte:
Nå, hvor var det jeg skulle ligge.
Havnefogeden var imidlertid blevet
skrækslagen og svarede: bliv du en
delig her, her ligger såmænd så tit
nogen. Han beordrede mig også til
at kaste en agterfortøjning over til en
af bådene, hvad jeg så gjorde med
ordene: Bitte nicht ziehen.
Derpå sagde havnefogeden: Hvis du
vil ligge og tosse rundt i de små
havne, bør du nok overveje at in
vestere i en påhængsmotor. Nu
havde han set nok til mine havne
manøvrer og vidste vel ikke nok om
sejlbåde til at kunne forstå, at man
kunne drive for riggen. Jeg lå jo
elendigt uden mulighed for at
fendre af mod de skrå hække men
var også for rystet til at diskutere.
Næste morgen var der kø ved toilet
tet. For at fordrive ventetiden sagde
jeg til en af de andre: Jeg var her i
sidste uge, og da var der ikke så
mange. Jeg tænkte nu på toilettet,
men han afbrød mig straks og sagde:
Ja, vi så dig jo komme ind og sagde
til hinanden: Det har han sgu prøvet
før!
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Senere kom vi til Agersø, hvor vi
kom nemt ind. Men næste morgen lå
vi indeblæst i et hjørne.
Mens jeg spekulerede på, hvordan
jeg skulle komme derfra, kom en
stor motorbåd ind, så selvom jeg
kunne hale mig ud til en pæl, så ville
jollen kunne banke sine ståløjer ind i
motorbåden. Derfor halede jeg jollen
op på bagbords side, trak ud til
pælen, fik storsejlet op, og skulle så
prøve at trække båden luv om
pælen.
Det måtte jeg imidlertid indse, at jeg
ikke kunne, og jeg fik derfor nogle
inde på kajen til at trække fart i bå
den med den nøje instruktion, at de
skulle slippe, når jeg sagde til. Det
gjorde de, og jeg havde slækket
storsejlet helt af og bundet rorpin
den, så det så helt rigtigt ud og jeg
gav mig god tid til at rinke tovet op.
Desværre drejede båden ikke nok og
løb stævnen op i den yderste pæl på
modsat side.
Den bakkede lidt men kom så til
bage udenfor pælen, som dog skra
bede ned ad siden, og da det var en
granrafte med adskillige gren
stumper var det nok ikke så godt for
fribordet. Det så dog ud til at gå, in
dtil jeg opdagede, at jeg havde glemt
jollen, så pælen gled ned mellem bå
den og jollen og fiskede tovet.
Nu var gode råd dyre, men hel
digvis knækkede tovet og båden sej
lede videre. Frederik græd ganske
vist i barnestolen: "
Hvad med jollen?", men jeg sagde at
den henter vi bagefter, og derfor sej
lede jeg ned i den anden ende af
havnen for at vende.
Da det var gjort, sejlede jeg ind igen
efter jollen. Nu kom en ringdæksjolle ud fra et havneløb. Der var fire
mand ombord, men den sejlede
ganske langsomt lige ud foran mig.
Jeg regnede med, at de ville sætte
farten lidt op, men det gjorde de
ikke, så til sidst prøvede jeg at dreje
agten om den men for sent, så jeg
buldrede stævnen ind i siden på
den, hvorefter jeg fik lagt til ved
broen.
Her stod en meget hektisk dame og
sagde at jeg skulle have navnet på
båden af hensyn til forsikringen,
men da en spækhugger har en
meget solid stævn, kunne jeg ikke
forestille mig, at der var sket noget
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med min båd. En lidt mere besindig
mand på broen sagde, at de jo slet
ikke havde set mig. Det var slet ikke
faldet mig ind, da man jo er ret syn
lig og hørlig med en sejlbåd i frisk
vind.
Jeg skulle naturligvis have råbt dem
an, men jeg kan ikke rigtigt lide at
hævde min ret på den måde.
I mellemtiden havde venlige men
nesker bjærget jollen, og de bragte
den hen til mig. Alt var således klar
til den videre sejlads. Jeg blev nu an
befalet at sejle ud for fokken, hvad
jeg ellers ikke bryder mig om, men
jeg kunne godt se problemet med at
falde af for storsejlet, så det blev
fokken. Det er ikke så rart når man
er alene, for dels kan man ikke se,
dels skal man passe skøderne sam
men med roret. Det gik dog, og vel
ude af havnen skulle jeg så have
storsejlet op.
Nu gik det i bekneb halvvejs oppe,
og jeg kunne hverken få det op eller
ned. Samtidig skulle jeg passe på
ikke at drive ind på sandet til styr
bord. Det blev lidt kritisk, men til
sidst fik jeg dog halet det ned, så sej
let kunne hives ud af rillen så at det
endelig kunne hales op.
For snart mange år siden havde jeg
været på sommertur i den svenske
skærgård og endt ved Hvaler i
Oslofjordens munding.
Her tillader jeg mig endnu et
sidespring. Jeg havde nemlig mødt
et norsk ægtepar i Tanzania. De
boede i Hammerfest, men havde et
sommerhus på Hvaler og havde in
viteret mig til at komme på besøg.
Der var ingen adresse, jeg kunne
blot spørge mig frem. Lidt skeptisk
spurgte jeg så i den første havn, hvor
jeg blev henvist til et lille postkontor.
Her fandt de efterhånden ud af, at
de boede på Spjærøy der ikke havde
telefon. Der tog jeg så hen og fik at
vide hvor huset lå, og jeg fik en
varm velkomst.
Nu var det imidlertid kuling i flere
dage, så jeg kunne ikke komme
videre selvom jeg efterhånden var
blevet træt af at se olympiade i fjern
synet og naturligvis også følte mig
til besværd, det må altså have været
i 1976.
Et afrikansk ordsprog siger at man
skal tage vel imod gæster, men på

trediedagen skal man give dem en
hakke, altså så er det på tide at arbej
de for føden.
En aften hørte jeg så i den norske
vejrmelding, at det faktisk kun var i
Oslofjorden at det blæste. Jeg beslut
tede derfor at sejle videre til Skagen
kl. 9 om aftenen.
Da jeg efter en times tid kom ud af
skærgården og ud på det åbne, hvor
det var kryds op mod hård sø, gik
det sindsyge i projektet op for mig.
Jeg fik tøjret rorpinden og båden
krydsede nok så nydeligt af sig selv.
Derfor kunne jeg krybe i læ i kahyt
ten, men den begyndende nervøsitet
og måske det, at jeg i mange dage
havde sejlet i smult vande i skærgår
den, gjorde at jeg blev søsyg.
Efter et par timer var jeg kommet ud
af skibsruten og kunne ikke længere
se lanterner. Derfor vovede jeg at
lægge mig på tværkøjen og faldt i
søvn. Hver time vågnede jeg dog og
holdt udkik og kontrollerede at bå
den sejlede rigtigt, brækkede mig og
tvang mig til at spise en kiks eller en
stump agurk, så jeg havde noget at
brække op næste gang. Det varede
til næste morgen, hvor det var blevet
vindstille og jeg fik bestemt min po
sition med radiopejleren.
Jeg kom ikke så langt den dag og om
natten faldt jeg naturligvis også i
søvn, og i stilheden blev jeg ikke
vækket før næste morgen hvor jeg
kunne konstatere at jeg lå med
bakket fok og var ved at blive fanget
af to fiskerbåde med et trawl i
mellem sig. Jeg fik rettet op på sagen
og nåede Skagens Rev fyrskib sent
om aftenen i hård modstrøm.
Det blev min længste singlehandtur
nogen sinde, 44 timer tog det. Her
fik jeg ringet til Carl, som ville hjæl
pe med at sejle hjem.
Han kom så op sammen med
Mikael, og vi ville starte med at sejle
til Læsø.
Undervejs blæste det op, så vi blev
enige om, at det var lidt risikabelt at
anløbe Østerby havn, eller også var
det fordi vi så chancen til at nå
videre end da vi lagde ud i stille
vind. Derfor fortsatte vi til Anholt,
som vi kendte godt.
Det blæste efterhånden kuling, og
Mikael blev så søsyg at vi måtte
binde ham fast i cockpittet. Vi kom
ind i yderhavnen for rebet storsejl og

måtte bomme to gange med frygt for
at flænge storsejlet. Alt gik dog godt.
Nu var det ved at blive mørkt, men
vi fik øje på fire meget store sejlbåde,
der lå fortøjet langskibs ved fiskeri
kajen, og de var jo bekvemme at løbe
op langs mod vinden.
Desværre var jeg lidt for forsigtig,
der var jo voldsom fart på, så vi
nåede ikke helt op og et forsøg med
at kaste et tov over lykkedes heller
ikke mod den hårde vind. Det blev
vist til endnu et forsøg med et vådt
tov men endte med at de andre fik
kastet et tov over til os. Så kunne vi
da endelig få sejlet ned og blive halet
op på siden og få fortøjet.
"You are true vikings" råbte de til os,
det var en engelsk sejlbåd. Vi fik
bundet Mikael fri og gik ned i kahyt
ten for at tørre os og få varmen.

Det er jo ikke så meget historie at
fortælle, men den fik en fortsættelse.
Kort efter kom naboerne og fortalte,
at den inderste sejlbåd ville ud.
Vi kunne dog bare blive hængende,
de skulle nok manøvrere rundt for
motor, og det gjorde de så sammen
bundet, mens den inderste kom ud.
Det var en tysk sejlbåd af enorme di
mensioner. Vi spurgte noget forun
dret om hvorfor han dog ville ud i
det vejr og på den tid, men fik for
klaret, at der var observeret en rød
nødraket syd for Anholt. At han
skulle kunne hjælpe nogen fra en sejl
båd i høj sø var jo ikke så sandsyn
ligt, og bedre blev det ikke af at han
ikke kunne få manøvreret stævnen
op mod vinden inde i havnen. Han
prøvede adskillige gange, vildere og
vildere, men det ville ikke lykkes
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trods hans enorme motorkraft.
Jeg husker at han styrede med stor
fart over mod en folkebåd yderst på
bådebroen. De stod på agterdækket
og så stævnen komme farende imod
oppe i hovedhøjde, men to meter fra
slog han fuld kraft bak, så stævnen
hævede sig endnu en halv meter.
Det blev dog stadig blot til frem og
tilbage og lige vidt, så at fiskerne
kom ned og råbte at nu måtte den
torsk se at komme væk fra havne
bassinet, så de kunne komme ud for
at redde menneskeliv. Til sidst kom
han dog ud, og fiskerne fik lejlighed
til at vise, hvordan man vender en
båd på en tallerken.
Næste morgen var alle vendt hjem
uden at finde noget, det var måske
blot falsk alarm.
Så kunne den historie have været
slut, men den fik endnu en krølle på.
Tyskeren ville vist rette op på det
blakkede image, så han satte sin
kolossale spiler allerede i inderhav
nen. Det var jo intet mindre end to
talt åndssvagt og spileren klappede
da også, da han skulle skære op i
yderhavnen, så han fik atter brug for
sin kraftige motor.
Havnemanøvrer har ændret sig
meget, siden jeg fik båd. Det fik jeg
at se for et par år siden i Sundby.
Det var en svensk sejlbåd, der kom
ind for motor med den klassiske be
manding med manden ved ror og
motor og konen i stævnen bevæbnet
med en bådshage, det der efter vit
tigheden skal få en til at fortælle at
der er plads i den anden ende af
havnen.
Det var helt udramatisk, mens man
den ordnede ror, motor og agter
fortøjninger, fik konen fisket broen
og sprang i land. Men det var ikke
med forfortøjningen, derimod med
elledningen, så kunne fortøjningen
komme senere!
Nu en mindre fortælling.
Jeg var kommet til Sejrø og der var
ikke ledige pladser i havnen, men i
det nordvestlige hjørne kunne jeg
ligge uden på en fiskekutter, der var
ombygget til lystbåd. Jeg løb båden
op mod vinden med en strop om
rorpinden for at tage storsejlet ned.
Måske lykkedes det ikke rigtigt, men
det endte med at jeg sakkede på
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meget elegant vis ind på siden af fi
skerbåden, som hjalp med at fortøje.
Jeg kom ombord og så den flotteste
fiskekutter, jeg nogen sinde har set.
Det var en Vesterhavnskutter med et
voldsomt spring, men nu med teaktræsdæk og teaktræsoverbygning.
Jeg spurgte ham om han selv havde
restaureret den, og det havde han,
men han afbrød al min ros med at
sige, at han savnede at sejle, hvor
med han altså mente for sejl. Senere
sagde han, at han skulle ud næste
morgen kl. 5, men det behøvede jeg
ikke at bekymre mig om, for det
skulle han nok selv klare.
Ganske rigtigt lå jeg næste morgen
pænt langs kajen, men hvordan han
har kunnet manøvrere ud alene
sammen med konen og få mig fortø
jet samtidig er mig stadig en gåde.
Flot klaret, og så har jeg ikke engang

set det.
Da jeg købte min første båd i 1963
vidste jeg ikke meget om at sejle, og
havnemanøvrer er jo noget, man
lærer langsomt og aldrig helt.
Jeg så dengang med beundring
folkebådene krydse ind ad renden
uden problemer, mens jeg selv altid
gik istå fordi renden blev smallere
og smallere og farten gik af i vendin
gerne.
At hemmeligheden lå i at have lidt
opskud lærte jeg først da jeg fik
spækhuggeren. Jeg beundrede også
7-metrene, som løb i havn i Sundby
for sejl med stor elegance. I det hele
taget var havnemanøvrer for sejl
dengang noget, som man iagttog og
beundrede. Siden er det jo blevet ret
umuligt i de fleste havne, hvor ek
stra bådebroer og almindelig over

KASTRUP MARINE SERVICE A/S
ER FLYTTET TIL:
i

SALTVÆRKSVEJ 56
Vi har som sædvanlig et stort udvalg i:
BÅDUDSTYR - BÅDMALING - TOVVÆRK
FISKEGREJ - SEJLERBEKLÆDNTNG
SØKORT - ELEKTRONIK
Kig forbi og få det nye
NAUTISK UDSTYR KATALOG 2002
Vore åbningstider er som hidtit:
Mandag - Fradag: 9.00 - 17.30
Lørdag:

9.00 -13-00

HUSK EKSTRA-ÅBENT:
Fra PÅSKE til PINSE-sern-A helligdage 9.00 -13.00
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belægning har gjort, at der ikke læn
gere er noget havnebassin at
manøv-rere i.
Som sagt kræver det også en del
øvelse. Således så jeg for mange år
siden en spidsgatter i Sundby, som
skulle krydse ud for sejl. De var
åbentlyst uerfarne og havde ikke
forstået, at de først skulle ind og
vende i nordre bassin. De gik derfor
i stå mellem molerne trods de
mange gode råd, som bolværksmatroserne råbte til dem fra midter
broen. Dem blev de ikke mindre
forvirrede af, og da de endelig fik
slækket storsejlet ud for at falde af,
var det for sent, så de endte med at
buldre ind i siden af den yderste
båd på ydermolen.
Der skete vist ikke større skade, men
de måtte slukøret tage sejlene ned,
vende om for riggen og opgive at
komme ud at sejle den dag.
Selv lærte jeg i Sundby at krydse ind
for blot storsejl med spækhuggeren.
Det skete ved at vi krydsede ind
med stor genua, men i den sidste
vending før molen fiskede genuaen,
som den havde for vane, og uden
fart og med et bakket forsejl kan
man godt opgive at styre. Jeg havde
dog åndsnærværelse nok til at
vende ud, så vi kunne få genuaen
ned og krydse ind for storsejl.
Siden har jeg altid gjort sådan, men
har jo måttet lære, at det er uhyre
farligt at forsøge at falde af til læns
uden den fornødne fart. Det kræver
altså stor fart og god plads, for ellers
brager man ind i andre både og
laver stor skade.
Jeg var på min første sejltur med
Frederik, som ikke var fyldt et år,
sammen med hans mor og
storesøster. Det begyndte lidt skidt,
fordi vi på sjælland rundt havde
ødelagt skødebommen til storsejlet.
Den skulle altså fornyes, og Anne
var utålmodig for at komme afsted.
Det lykkedes dog sent på eftermid
dagen at montere bommen, og for at
komme lidt afsted tog vi til flakfortet for at overnatte. Det blæste
meget op fra sydøst i løbet af natten,
og næste dag lå vi og hoppede i
havnen, så vi blev søsyge. Henad
aften havde vinden dog lagt sig så
meget, at vi kunne sejle til Dragør.

læ tofte, dels få surret skødevognen
fast med enden af tampen fra linen
til skødevognen. Det gik så indad
mod Rødvig på plat læns, og da det
hele var så uforberedt, vidste jeg
ikke hvor jeg var og kunne ikke for
lade rorpinden. Da så jeg forude til
styrbord en tokost, som jeg nok
skulle udenom og blev nødt til at
bomme to gange. Det var kosten på
Felskov Rev.

i havnen, men både, der havde
forsøgt at passere Stevns klint for at
nå til træskibsstævne i Præstø, var
vendt om på grund af søen.

På vejen derned hørte jeg så vejr
melding der bød på kuling de næste
mange dage, så jeg besluttede at
krydse videre ned til Bøgeskov i lø
bet af natten. Det gik godt selvom
det blev lidt vådt. Vi fik en plads
ved siden af nogle venner. De var
musikere og havde ligesom Anne
flere gange spillet på Gjorslev, hvor
greven var meget musikinteresseret.
Derfor blev vi inviteret op på slottet,
hvor greven viste rundt og senere
gav middag i køkkenet. Han fortalte
at godset nu var ejet af en fond, for
at klare generationsskiftet, så han
var blot ansat som direktør med en
relativt beskeden gage. Vore naboer
havde problemer med motoren, så
greven kom ned næste dag på sin
sorte Rayleigh turistcykel. Det viste
sig at være problem med en kabel
sko, så greven cyklede hjem på sme
dens værksted efter en ny. Nå, det
var jo blot et nyt sidespring, men vi
kunne ikke sejle den dag, da der
stadig var kuling. Det var dog stille

Vi kom dog afsted næste dag. Det
var ret stille og vi krydsede ned forbi
klinten uden problemer med Ida på
10 år ved roret. Der blæste det så op
igen, så jeg måtte overtage styringen
mens Anne passede to søsyge børn
nede i kahytten. Atter presset af
Annes utålmodighed var jeg imid
lertid kommet afsted uden min
styreline og uden søkort på kortbor
det. Det blæste efterhånden hård
kuling, så jeg havde måttet bjærge
forsejlet og krydsede blot for rebet
storsejl, hvilket ikke blev til så meget
i den krappe sø. Jeg blev så beordret
til at gå i havn selvom planen var at
nå ned i Bøgestrømmen. I mellemti
den var der sket det, at min fine nye
skødevogn havde tabt en skrue til
frølåret, så jeg måtte dels samle
stumperne sammen i vandet i den

fortsættes næste nummer...

Ny Stat i Europa byder sejlerne velkommen
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Sejlads på Eurolands floder og kanaler.
Fra Sundby Sejlforening til Middelhavet med Hans Guldager og
Else ombord på "Loup De Mer"
Sejlerlivet blandt fyrige franskmænd,
belgiere med rengøringsvanvid, tilige
englændere, Sigøjnere, Stressede knivstik
kende hollandske pinicheskippere.
Manglende vand og oversvømmelse- rygter.
Oplev en usædvanlig beskrivelse af skrevne
og uskrevne regler. Økonomi - havnepenge
og meget mere i Euroland.

Økonomisk klipning på 2 ste klasse

Fredag den 14 Februar 2003 kl. 1900 i Klubhuset.
En anderledes rejsebeskrivelse. Causeri- debat spørgsmål og svar
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Undladelse vil medføre, at sælgeren mister sin ret til
havneplads.
Mod betaling af pladsleje kan sælgeren bevare sin ret til
havnepladsen i et år fra ejerskifte.

§20
Gæstesejlere, som henligger i havnen over to timer, skal
betale et af bestyrelsen fastsat gebyr pr. påbegyndt døgn.
Medlemmer uden plads i havnen skal betale det halve af
denne takst.
SSF er medlem af Frihavns ordningen.

Gæstesejlere

§11
Salg af anpart i fartøj vil kun blive godkendt, hvis køber af Overtagelse
anparten er medlem af SSF og har anciennitet, der giver a f
ret til havneplads, eller hvis salget sker til nærmeste fami havneplads
lie, hvorved forstås forældre, børn eller søskende.
I tilfælde af en fartøjsejers død skal der dispenseres fra
anciennitetskravet, hvis ægtefællen ønsker at overtage
fartøj og plads.
Sidestillet hermed er retten til at overtage en afdød ægte
fælles medlemskab/ anciennitet med henblik på tildeling
af fremtidig havneplads. Når overtagelse eller 1. tildeling
af havneplads har fundet sted, kan havnepladsen kun
byttes med anden plads, hvis egen anciennitet giver ret til
denne.
Begæring om overtagelse af havneplads eller om ret til
W
fremtidig havneplads, skal indgives skriftligt til bestyrel "Et
fartøj"
sen senest 1/2 år efter dødsfaldet.
fortolkes i for
Samme ret som ægtefællen har en samlever(ske), der i bindelse med
mindst to år har haft samme adresse som medlemmet, og sejlbrædt, som
endvidere børn over 18 år, der har mindst to års ancien det antal sejl
brædder der
nitet.
En betingelse er, at den pågældende melder sig ind i SSF, kan ligge på
og at han/hun erklærer sig indforstået med at være den éen dertil ind
rettet hylde på
reelle bruger af pladsen.

§21
Ingen fartøjer må henligge i havnen i tiden fra 15. decem
ber til 15. marts uden bestyrelsens tilladelse.
Tilladelse gives efter havneudvalgets anvisning og kun
fs O efter skriftlig, begrundet anmodning.
oo o Undtagelsesvis kan det tillades i vinterperioden, at
medlemmer har yderligere ét fartøj henliggende i havnen
K på samme betingelser som vinteroplæggere.
C K
*2

y

bJD

ss

jollepladsens
brædtområde.

§12

SL*

•S £ Hvert medlem må kun have ét fartøj 0) i havnen eller på

aj oca

{h

S o
S vd pladsen, jf. dog havnereglementets § 21.
Det er derudover tilladt at have en jolle og en skydepram,
a o
der
ikke måler over 4 meter.
fe £
fe Disse skal også være forsynet med årsmærke.
Joller og pramme må ikke fortøjes under broerne eller
•Sv- S uden for pælene, men henvises til en af havneudvalget
tSC O
anvist plads.

Joller og
pramme

<*>
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side 25
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Sejlbåden "ROMA 5140 D"
Sejlbåden "ROMA 5140 D" skulle
hjem i år.
Min italienske mand Tomasio havde
sat sig for, at hans sejlbåd skulle
hjem til Fiumicino (Rom) igen. Der
var adskilligt reparationsarbejde,
som trængte sig mere og mere på. På
skibsværftet tilknyttet marinaen
"Laghi di Sibari" var arbe
jdsforholdene hvad svejs
ning og andet metalarbejde
angår ikke optimale.
Arbejdet krævede desuden
Tomasio's mere eller min
dre konstante, personlige
tilstedeværelse for at sikre,
at det blev udført korrekt.
Udover reparation og ved
ligeholdelse skulle bov
sprydet også forkortes, og
der skulle nyinstalleres et
anker i bagenden (ifølge
Kent's Hanne fra Sundby
Sejlforening, så hedder så
dan et anker et "Hæk
anker") - de planlagte æn
dringer ville lette anløb af
havneplads betydeligt.
"Laghi di Sibari" - det bety
der Sybaris' søer - har posi
tionen 39° 45' 12"N - 16° 29' 83"E.
Yderligere informationer:
www.marina-sibari.it.
Fiumicino - Roms nærmeste havne
by ved Tiberflodens udmunding i
det Tyrrheniske Hav - har positio
nen 41° 43' N -12° 16' E cirka. For at
komme fra det ene sted,
Tarantobugten i den italienske
støvlesvang, til det andet på det ital
ienske fastlands vestkyst, via søve
jen, så er den korteste vej rundt om
støvlesnuden,
gennem
Messinastrædet og herefter bare
derudad på kurs cirka 315°.
Tomasio havde taget et par måned
ers sommerferie. Undertegnede, som
havde lovet at hjælpe til på turen, er
ikke interesseret i at tilbringe al for
megen af min tid på Middelhavet.
Vores jævnaldrende, fælles ven og
kollega Maurizio havde også lovet at
give en hånd med, men foruden sin
ældgamle mor, var svigermoren
pludselig blevet 100 % plejekræ

vende, så det endte med, at vi ville
forsøge at gøre turen hurtigt og i 2
etaper - nemlig med første stop på
den lille ø Ventotene 50 sømil nord
vest for Capri. På Ventotene kunne
Maurizio så gå fra borde og ved
hjælp af offentlige transportmidler
nå fastlandet og de hjemlige pligter i
Rom.

Den første etape havde vi beregnet
til at vare 4-5 døgn, hvis vi kunne
regne med en gennemsnitsfart på 4-5
knob. Beregningen holdt stort set
stik.
Tirsdag den 9. juli først på formidda
gen var der afgang fra "Laghi di
Sibari" og lørdag den 13. juli får vi
først Capri, så Ischia og slutteligt
den relativt lave vulkanø Ventotene
i sigte. Ved 15-tiden var vi sikkert
fortøjet med hækken til bolværket
og ankeret lagt i passende afstand
fra stævnen. Maurizio nåede lige ne
top dagens sidste skibsforbindelse til
havnebyen Formia mellem Rom og
Napoli. Den følgende nat sov jeg 10
timer i træk.
Tomasio og jeg slappede af på
Ventotene et par dage, og så var det
ellers atter afgang. For ikke at
risikere at ankomme til Fiumicino
om natten, kastede vi anker lidt
uden for havnen i Arizio (omkring
25 sømil syd for Fiumicino), hvor

natten forløb roligt. Slutteligt ankom
vi planmæssigt og uden problemer
ved dagslys til Fiumicino havn.
Passagen af Messsinastrædet først
på dagen torsdag den 11. juli var
denne gang rædselsfuld. Blandt an
det kunne motoren på et tidspunkt
ikke klare videre fremdrift, hvo
rimod krydsning for sejl flyttede os
lidt i den rigtige retning nemlig nordpå. Men en
nærmere beskrivelse af
"Lo Stretto di Messina" er
et kapitel for sig.
Ved midnatstid mellem
torsdag og fredag passe
rede vi Stromboli. Det er
flot at se en vulkan i ud
brud om natten!
Nu en kort beskrivelse af
fartøjet:
Selvbygget efter tegninger
af Carlo Sciarelli - en skibsarkitekt fra Veneziakan
ten - dog lettere modifi
ceret. "Cutter"-type. Altså:
En mast, bovspryd og
langkølet. Sejlklar i 1983.
Skroget og dækket er af
stål. Længde cirka 11 me
ter, bredde 2,50, dybgang
1,70, deplacement 15 tons. En 50 HP
Diesel-motor (Fiat), saltvandskølet.
Besidder en inerti, som passer
dårligt til småhavne med begrænset
manøvreplads.
For cirka 10 år siden fik Tomasio den
ide at ændre rigningen, så der for
tiden er to master - den forreste la
vere end den bagerste.
Under visse vindforhold kan fartøjet
skyde en ganske god fart alene for
sejl. Men min erfaring er, at i
Middelhavet er der enten ingen vind
eller for meget vind.
Fartøjet er italiensk indregistreret "ROMA 5140 D" - som sejlskib med
hjælpemotor. D-et står for "diporto",
hvilket oversat til dansk betyder
fornøjelse, tidsfordriv eller rekre
ation.
Helen Rasmussen
Medlem nr. 536
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Referat af

bestyrelsesmøde
mandag den 25. august 2002
Fraværende: Tonny
Kassereren fremlagde forslag til en
formular, der kan fremsendes sam
men med girokortet til kontingent
indbetaling, og som kan gøre det ud
for et medlemskort. Et sådant bliver
ofte efterspurgt.
Forslaget blev gennemgået og tilret
tet, og kassereren arbejder videre
med det.
Punkt lb,
Eksterne forhold, der vedrører SSF:
Henrik Gravesen refererede fra sty
regruppemødet den 30. oktober ved
rørende det maritime ungdomshus.
Han har afholdt koordinationsmøde
med pladsmanden og med ungdoms
udvalget og planlægger snarest at
mødes med redaktøren, samt havne,kapsejlads- og seniorudvalgene.
Formålet er at arbejde på så bred en
front som muligt med de problemer,
der kan opstå i forbindelse med flyt
ningerne af de eksisterende bygnin
ger. Han oplyste endvidere, at der
allerede er kommet mange gode
ideer frem på de allerede afholdte
møder.
Den 12. december er der møde mel
lem projekt- og følgegruppen samt
arkitekterne om tidsplanen og selve
projektforløbet.
Henrik har kontaktet firmaer for at
indsamle oplysninger om, hvorvidt
de har grej, der kan flytte de pågæl
dende bygninger.

Samtidig undersøges det om der er
mulighed for at skaffe sponsorater i
forbindelse med at de forskellige
kontakter, der opnås.
Alle møder vil blive ført til referat,
og disse afleveres til mødedelta
gerne samt til styregruppen.
Medlemmerne informeres via bla
det. Samtidig opfordres alle, der har
særinteresser i forbindelse med op
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førelsen af det maritime ungdoms
hus, til at kontakte Henrik Gravesen.
Formanden refererede fra mødet hos
overborgmesteren, hvor alle impli
cerede parter undtagen Sundby Ka
jakklub deltog.
Emnet var den nye Amager Strand
park og handlede om køreplanen for
dette arbejde samt de ændringer, der
er opstået, efter at Tårnby har meldt
fra. Strandparken stopper nu ved
kommunegrænsen. Finansieringen
menes at være på plads.
Der bliver udarbejdet et lokalplansforslag i begyndelsen af 2003 og
dette skal forelægges borgerrepræ
sentationen den 6. februar.
Gravearbejdet forventes begyndt i
2004 og indvielsen af Strandparken
skal efter planen ske i sommeren
2005. Strandparken skal færdiggøres
inden et evt. boligbyggeri begyndes.
Fra Friluftsrådet nævnte Hans Guld
ager at området ved Grejsvej er mu
ligt sted til genhusning af haverne
syd for SSF, idet dette skal ske i nær
området.
Fra Rivieraudvalget påpegede Vagn,
at udbygningen af Prøvestenen vil
ændre strømforholdene ud for SSF.
Der er intet afgjort vedrørende flyt
ning af modelbådsklubben og kajak
klubben. Man vil evt. forsøge at få
dem inkorporeret i det nye byggeri.
Redaktøren havde læst et forslag om
en mulig placering af husbåde i la
gunen ud for SSF!
Punkt la, Protokol:
Københavns Økonomiforvaltning
havde sendt et brev med en fore
spørgsel om hvorvidt der kunne
placeres husbåde i SSF, men har fået
svar retur, at SSF ingen mulighed
har for det.
Punkt 2, Beretning:
Intet.
Punkt 3, Havn og plads:
Der er modtaget et tilbud om oprens

ning af meget forurenet bundmateri
ale fra havnebassinerne samt yder
ligere opgravning af ca. Vi m af bun
den. Den forurenede jord skal de
poneres, men den øvrige del vur
deres af Miljøkontrollen at kunne
bruges som fyldmateriale i forbin
delse med Prøvestenens udvidelse.
Erling har aftalt et møde med Miljø
kontrollen inden jul, og det forven
tes, at der kan afgives en ordre inden
nytår, så opgravningsarbejdet kan
begyndes i februar 2003.
Selv om det afgivne tilbud er yderst
fordelagtigt, er det dog et krav for
SSF, at vi får den længe ventede for
længelse af lejemålet på 20 år, før vi
vil påtage os den store udgift, der
trods alt er tale om.
Der har været problemer med at få
overfladevandet væk fra den nyas
falterede rundkørsel, og undersø
gelser har vist, at afløbene for over
fladevandet mangler videreførsel.
Dette ordnes hurtigst muligt.
Bent Knudsen er bestilt til at ud
skifte en ferskvandsventil til midter
broen.
Den aflåselige plads til trailerplad
sen er færdig. Der kommer en hæn
gelås på bommen med en specialnøgle til.
Der er monteret nye fendere ved olie
standeren, og bolværket er ved at
blive repareret.
Udvalget arbejder hårdt med at
lægge alle relevante informationer
om bådejerne og deres grej, samt
skurene på edb. Også trailere og vin
terliggere samt joller skal have et
mærkesystem. Forslaget blev omdelt
og kommenteret, og der blev givet
forslag til tilføjelser. Der arbejdes
videre med forslaget.
Samtidig arbejder udvalget på at
lave en oversigt over de vigtigste
punkter i regler og love, så nye be
styrelsesmedlemmer hurtigere vil
kunne orientere sig om arbejdsop
gaverne.
Der opsættes skilte med hastighedsforslag på nordre mole.

Preben Jacobsen har tilbudt SSF at
købe hans lastbil med kran til båd
håndtering, men et flertal i besty
relsen ønsker ikke tage imod tilbud
det.
Et medlem har tilbudt, at SSF kan
låne hans søjleboremaskine. Der er
udfærdiget en kontrakt, og tilbuddet
er modtaget på de opstillede betin
gelser.
Nogle medlemmer har sendt en kla
ge vedrørende forholdene på land.
Det handlede om nogle stativer, der
var blevet flyttet i forbindelse med
nedgravningen olieledningen. De
kunne derfor ikke sættes tilbage på
nøjagtig samme sted. Det giver an
ledning til at nævne, at ingen med
lemmer har faste pladser på land, og
at pladsmanden har det afgørende
ord i dette spørgsmål.
Punkt 4, Klubhus:
Den nye klubhusrepræsentant og
den afgåede har haft afleveringsmøde. Også arbejdsholdet til januar
rengøringen har holdt møde og har
udarbejdet planen for arbejdet.
Der er rekvireret to dørlukkere til
mellemgang og telefongang.
Der arbejdes stadig med at afhjælpe
lugtproblemerne fra afløbet fra toi
lettet i mellemgangen.
Der er afgivet ordre til Fl. Wulff om
opsætning af nye lofter i restauran
tens vestlige del samt i pejsestuen.
Alt vedrørende bankospillet i januar
er overdraget til Vagn Preisler.
Det blev oplyst at sikringsboksen i
senir/jollehuset er blevet aflåst af se
niorklubben. Pladsmanden skal en
have nøgle, så han kan komme til
boksen.
Varmeforbruget i seniorhuset er
meget stort. Udvalget forsøger at
finde en ordning sammen med
brugerne.
Punkt 5, Fester og arrangementer:
Den 7. dec. er der julefrokost, og den
15. dec. holdes børnenes julefest.
Musik og julemand er på plads.
Den 26. januar holdes bankospil som
sædvanlig, men uden fjernstyrede
lodder.
Den 17. januar tager bestyrelsen på
den årlige bestyrelsestur.
Punkt 6, Sejlerskolen:
Intet.

Punkt 7, Ungdom og joller:
Intet.
Punkt 8, Kapsejlads:
Udvalget tager på dommerseminar i
Fredericia til januar.
Følgende stævner og sejladser er
planlagt:
Familiesejladsen er den 14. juni.
Den 6. sept. fællesstævne med
Kastrup og Dragør.
Det bliver en kombination af klasse
både og DH-både.
21-22. sept. holdes Forterne Rundt
og Balladstævne.
Om vi skal have et ynglingestævne i
foråret er endnu åbent.
Den 2. dec. holdes møde med Ka
strup om genoptagelse af de fælles
torsdagssejladserne til næste år.
Der holdes regelkursus på kredsplan
i uge 11,12 eller 13. Det bliver nok i
Lynetten.
Punkt 9, Motorbåde:
Der er holdt møde i Østersøkredsen
med breddekoordinatoren.
Kim har udarbejdet en aktivitetsliste
til kalenderen.

også meddeles ham. Også eventuelle
rettelser skal han have for at kunne
opdatere kalenderen.
Som aftalt havde redaktøren set på
annoncepriserne i bladet. Hans kon
klusion var, at indtægterne p.t. kun
dækker selve annoncens pris, derfor
blev bestyrelsen enig om at hæve an
nonceprisen, så den for fremtiden
bliver produktionsomkostningen
plus 20 %.
Punkt 12, Evt.
Johnny Bengtsson vil gerne påtage
sig arbejdet som Web-master. Han
vil komme til næste bestyrelsesmøde
og aftale nærmere. De enkelte besty
relsesmedlemmer bedes overveje,
hvad de ønsker bragt i de forskellige
medier.
Kim gav udtryk for, at der på læn
gere sigt bør udnævnes en miljøko
ordinator. Arbejdet med miljø
sorterer nu under pladsmanden,
men er efterhånden for omfattende
til at han kan overkomme det også.
Næste møde holden den 30. decem
ber.
Mødet slut kl. 21 20

Punkt 10, Sikkerhed:
Scansikring er blevet overtaget af et
nyt firma, men det får ingen praktisk
betydning for SSF. Et evt. nyt tele
fonnummer vil blive meddelt se
nere.
Pladsmanden sørger for, at den
manglende nøgle bliver anbragt i
nøgleboksen til brandvæsenet.
Husnumrene er opsat.
Et førstehjælpskursus for 12-15 per
soner vil koste mellem 6000 og 8000
kr. Der var enighed om at gennem
føre det med tilmelding efter "først
til mølle"-princippet.
Vagtordningen kører, men der har
været for mange tomme vagter, 25 %
indtil videre. En opfordring til folk
om at tage deres vagter hurtigst
muligt er bragt i bladet endnu en
gang.
Efter en gennemgang vil eventuelt
manglende skilte om brandsikring
o.l. blive opsat.
Flere redningskranse opsættes på
pladsen.

Jens Green Jensen
(formand)

Bjørka Schandorff
(referent)

Punkt 11, Bladet:
Redaktøren bad om, at de arrange
menter, der skrives på kalenderen
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Sejlerskolen

Kapsejladschefen informerer
Først vil jeg takke for den støtte jeg har fået som nyvalgt kapsejleadschef,
det gør det lettere at tro på en god fremtid med kapsejlads i S.S.F.
For 2003 er der foreløbig planlagt følgende aktiviteter:

Ja, nu venter vi bare på forår, så vi
kan komme i gang igen.
Vi starter med instruktørmøde
den 21. februar 2003
i Skipperstuen.
Mødet med eleverne er
den 22. marts 2003.
Jeg minder jer om det igen i næste
blad.
Ha' det godt så længe.
Med sejlerhilsen
Ulla

14. juni
21 august
6/7. september
20/21. september

Familie sejlads
Klubmesterskab
Fællesstævne for amagerklubberne
Ballad/forterne rundt

Derudover er der truffet aftale med Kastrup Sejlklub om genoptagelse af de
fælles aftensejladser, hvilket forhåbenligt vil bidrage til at der kommer flere
sundby både på vandet om torsdagen, der er dog foretaget den ændring, at
præmieoverrækkelsen, vil finde sted i Kastrup, hver gang, b.la. praktiske
årsager.
Første sejlads bliver i Kastrup d. 1. maj og sidste sejlads i sundby d. 2. okto
ber og med ferie i juli.
Der vil i lighed med den sidste aftale, bliver trukket lod om besætningerne
til dommerbådene, idet der skal stilles med 2 hjælpere hver torsdag,
lodtrækningen vil blive foretaget umiddelbart før den første sejlads, den
dag stiller kastrup med mandskab.
Til slut vil jeg håbe alle har haft en god jul, og ønske jer et godt og lykke
bringende nytår, og håbe vi ses på vandet.
Med sejler hilsen
Leif

Tilmelding til sejlerskolen
Indtil den 1. marts kan du tilmelde dig sejlerskolen ved at udfylde og indsende eller aflevere nedenstående kupon til
kontoret.
Anden års elever og elever fra navigationskurset har første prioritet til at vælge ugedag og hold
NB! Hurtig tilmelding er en fordel for alle.
NB! Husk at melde dig til, også selvom du deltog sidste år.
Hvis du ikke ønsker at klippe i bladet, kan du blot skrive de samme oplysninger på et stykke papir.
Kurset er vederlagsfrit for SSF's medlemmer, bortset fra dit personlige udstyr.
Tilmeldingen er kun gyldig, dersom alle punkter er meningsfyldt udfyldt.
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Sejlerskolen 2003
Medlemsnummer:
Navn:

Fødselsdag + år:

Adresse:

Tlf. privat:

Postnummer/by:

Tlf. arbejde:

Har du den teoretiske navigationsprøve?

Ja

Nej

Har du deltaget før? Ja

Ønsker du at gå til prøve i motorbåd eller sejlbåd? Skriv M eller S
Hvilken dag ønsker du at sejle?

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Alternativ dag?

Mandag _

Tirsdag __

Onsdag

Torsdag

Bemærkninger:
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Nej

Denne artikel kunne læses i Holmbladsgade
kvartersløfts avis i november 2002
2 Cl II 2

-fra & til medlemmerne

Hjertelig tak for al op
mærksomhed fra klubben
og alle der sendte Carl
den sidste hilsen, og var
med til at sige farvel.

Stemning fra sejl
klubben, hvor et
maritimt ung
domshus skal
ligge.

1^, ^

*

Det glædede Kim og mig
meget.
Med venlig hilsen
Kim og Dagny Steffensen
Cadaki
FOTO: PLOT ARKITEKTERNE

Til salg
Minimax TL.1100
Topbetjent vaskemaskine, sælges
for 3000.-kr. grundet flytning.
Nypris 4499.-kr
Brugt ca. 30 gange.
1 års garanti.
Henvendelse 22900636

ET IMEfViPE trædæk på pæle, som bølger
op og ned over granden, hvor et nyt
maritimt ungdomshus skal bygges og
indarbejdes i selve dækket, er centralt i
det forslag 'PLOT arkitekterne' har præ
senteret Københavns Kommune for, os

som der mi arbejdes videre med,
del og vil blive åbent for alle - heriblandt
medlemmer fra Sundby
tidssejlklubben ved siden af.

AL Bogføring & Revision
- yder hjælp til bogføring,
moms, skat & budgetter
& revision af regnskaber
Tlf.

32 84 32 01

Fax:

32 84 33 01

e-mail: kontakt@albr.dk
www.albr.dk

Er stort trædcvk på pais vil give det nye hus ved vandet masser iif udenoms-muligheder*
Her lidt inspiration fra Yokohamas havneterminal i Japan.
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FlUgger farver - og
International bådmaling
City.

Sundby.

St. Kongensgade 93
1264 København K.

Holmbladsgade 25
2300 Kobenhavn S
Her forhandles:

International

City.
Vendersgade 10
1363 København K.

Sundby.
Dragør.

Amagerbrogade 164
2300 København S.

Møllegade 4
2791 Dragør.
Her forhandles:

International

Kastrup.
Kongelundsvej 264
2770 Kastrup.

Flliggerfarver
Hans Guldager a/s
Amagerbroaade 164. TIf. 32 55 73 20.
Holmbladsgade 25. TIf. 32 54 73 33.
Kongelundsvej 264. TIf. 32 51 95 95.

Møllegade 4, Dragør. TIf. 32 53 73 22.
St. Kongensgade 93. TIf. 33 13 54 56.
Vendersgade 10.
TIf. 33 13 73 23.

Februar 2003

Nr. 2

62. Årgang

Medlemsblad for

Matiné
Matiné
Matiné

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300 S
Tilsluttet:
Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion
Kontoret er åbent torsdag kl. 1900 - 2030.
I kontortiden træffes: formand, kasserer og havneudvalg

2. februar
går det løs igen
for første gang i år med

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset

32 59 35 80

Telefax

32 59 35 60

Havnekontoret

Restaurationen

32 58 32 96

Åbent: man. - ons. kl. 12 -13 & tor. kl. 16-17

Foreningens e-mail adresse:
SSF's hjemmeside
Webmaster: Johnny Bengtson

Postgirokonto: 7 05 65 16
32 58 14 24

Søndagsmatiné

ssf@e-postboks.dk
www.sundby-sejlforening.dk
32 59 62 61

Kl. 12
starter vi
som sædvanlig med

Foreningens bestyrelse:
Formand:
Jens Green Jensen
E-mail

32 50 63 65
jgj@di.dk

Næstformand:
Erling Jørgensen

32 58 63 00

Klubhusrepræsentant:
Torben Frode Olsen

32 55 43 41

Sekretær:
Bjørka Schandorff
E-mail
Kasserer:
Jørgen Rindal

32 58 20 36
bjorka@mail.tele.dk
32 97 09 39

Havneudvalg:
Lars Schaldemose
Michael Fraenkel
E-mail
Erling Jørgensen

Redaktion:
Poul Christensen
E-mail
Bladets ekspedition:
Elin Brinkland
Udgiver:
Tryk:
Oplag:

32 59 37 33
32 97 06 65
fam.fraenkel@get2net.dk
32 58 63 00

20 32 02 38
chiep@pc.dk

Motorbåds, -sikkerhedsrepræsentant & vagtchef:
Kim P. Andersen
32 59 62 23
E-mail
messinavej@e-privat.dk
Kapsejladschef
Leif Henriksen
E-mail

36 75 39 59
georgine@henriksen.mail.dk

Skolechef:
Ulla Helium
Ungdoms- og jolleleder:
Tonny Pedersen
E-mail

Tina's kolde bord,

32 55 09 03

hvorefter

27 24 00 67
tp@kjehrs-vvs.dk

Festudvalg:
Vagn Preisler

.32 55 23 03

Målere:
Jan Simonsen
Karl K. Thorup

32 97 62 53
32 58 32 37

* X X

The Coffee Club***

v/Otto Rasmussen
spiller fra
kl. 14 til 17.

Deadline for indlevering af stof til næste blad er:
den 1ste i måneden.

Køb billet i god tid, idet
der kun er adgang til
klubhuset med
Matinébillet.

32 52 98 89
Sundby Sejlforening
SM Offset Tryk,
1.400

LYNTRYK TIL DISCOUNTPRIS
Pris kr. 60,- pr. person

Billige kvalitetstryksager

Det bliver en
hyggelig søndag!

mim

n

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag
Kataloger - Faktura - Kuverter - Etiketter - Brevpapir - Prislister - Bøger 5'

•

Alt i bogbinderarbejde

•

Vagn

c Omslagsbøger - Kataloger - Tidsskrifter - Falsning - Samlehæftning 2.

Vi er behjælpelig med at give et tilbud på Deres tryksag w
**
<D
-i
|
SjMOffsettrUk
5*
l£
v/Tina og Søren Møller
<Q
Saltværksvej 134 • 2770 Kastrup • Tlf. og Fax: 32 51 71 79
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Forsidebilledet:
Vinterstemning på pladsen

Formanden har ordet
NYTÅR 2003
Et nyt år har taget sin begyndelse og vi har sagt farvel til en sejlsæson der startede
med noget "uldent" vejr og friske vinde, men blev bedre og bedre og til sidst
næsten ingen ende ville tage.
Det var et år hvor mange nye medlemmer fandt vej til SSF, hvilket har medført ekstra pres på sejler
skolen og ikke mindst navigationsundervisningen her i vintermånederne.
Formodningen om, at de kommende boligbyggerier vil medføre øget tilgang til SSF holder stik, idet
flere af de før nævnte nye medlemmer skal bo på den "anden side af gaden".
Man må sandelig sige, at landskabet omkring os nu for alvor begynder at ændre form.
"Benzinøens" udvidelse mod syd og øst skrider rask fremad, så det er slut med at sejle direkte fra
indsejlingsbøjen til Alabodarne.
Jeg synes stadigvæk, det er lidt svært at forestille sig udbygningen færdig, med en vold mod syd
beklædt med træer og buske, og syd for det en ny lystbådehavn. Når så Ny Amager Strandpark
kommer syd fra, bliver det lige som om vi får et nyt "havnehul" ude på kanten af sejlrenden.
Netop på baggrund af "Benzinøens" udbygning har vi fået en opfordring fra Københavns Havn om,
at få foretaget nogle bundprøver i vores havnebassiner, for at få afklaret forureningsgraden af
bundsedimentet. I bedste fald kan det anvendes som opfyld.
Københavns Miljøkontrol har modtaget måleresultaterne, og det er aftalt, at vi skal have et møde
med dem, når de har fået overblik over, hvilke forskellige typer af sedimentet, der kan deponeres,
eller i givet fald skal afskaffes på anden vis.
Tilbud på opgravning er indhentet, så hvis vi får muligheden, bliver projektet gennemført hurtigst muligt
Ny Amager Strandpark-projektet har Københavns Kommune nu sat på skinner, og der er udarbej
det tidsplaner for projektets forskellige faser. Inden vi får set os om, begynder der også syd for
foreningens arealer at ske noget.
Det Maritime Ungdomshus-projekt kommer til at berøre - ikke bare husene -men hele jollepladsen,
idet et utroligt spændende og ganske anderledes projekt vandt arkitektkonkurrencen om ud
formningen af arealet..
I øjeblikket arbejder vi internt - i det af bestyrelsen nedsatte udvalg - på, at få et overblik over hvor
dan vi kan flytte og genanvende de nuværende bygninger, samt opstille de krav vi - som brugere har af det fremtidige område.
Intet er vedtaget i skrivende stund, og forslag til placering og anvendelse af husene vil blive fore
lagt medlemmerne så snart som muligt.
En ting er dog sikkert, ændringer kommer der, og om ca. et år ser havnepladsen anderledes ud end i dag.
Lad os tage de ændringer der kommer med åbent sind og i fællesskab få det bedste ud af det til
glæde for os alle og for Sundby Sejlforening.

God sejlsæson 2003
Jens Green Jensen
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Rejsebrev nr. 5. Dragør den 30. december 2002

REJSEN TIL
SOLKONGENS KANAL
Af Hans Guldager "Loup De Mer"
Her i den mørke grå danske vinter er det med en hvis
skyldfølelse eller måske vemod, vi har forladt Loup De
Mer i Port L' Ardoise ved Rhone flodens nedre løb, ca.
75 km fra Middelhavet 50 km fra indsejlingen til Petit
Rohne floden, der via Canal Du Rohne A1 Sete' her i år
2003 skal fører os frem til vort mål - den gamle delvis
glemte "Canal du Medi" der forbinder Middelhavet
med Biscayen ved Bordeaux.
i

-

"LOUP DE MEER" Klædt på til vinteren i L'ARDOISE.
16° varme den 29 december 2002

Når vi tænker tilbage på de 336 sluser vi har været igen
nem for at nå vort nuværende mål, er der altid nogle der
fæster sig på nethinden som uforglemmelige, enten på
grund af dramatikken, eller deres særpræget konstruk
tion og virkemåde eller mangel på samme.
Med ganske få undtagelser ved man aldrig hvad der
møder en i det øjeblik sluseporten åbner sig,
nok har vi de kort og beskrivelser der skal til for sikker
og tryg sejlads, det er bare det ved at der sjælden står no
get om slusernes nuværende tilstand, manglende
fortøjnings muligheder eller ændringer i teknikken.
Med hensyn til konstruktionen - kun hvis det på
byggetidspunktet var en ingeniørmæssigt nyskabelse,
forbundet med en hersker eller politiker der ikke var
bange for at afsætte sit fingeraftryk eller navn på vidun
deret.
De store EU vandveje
De store Euroland vandveje der forbinder Hamburg med
Middelhavet via Rhinen og Saone og Rohnefloden, og
floden Elben der forbinder Hamburg med Berlin og
dermed hele det østeuropæiske flod og kanalnet med
Donau og Sortehavet har alle nyere velholdte sluser der
kan tage havgående fartøjer i stor Coaster størrelse.
Ret så kedelige er disse sluser, de er store og vældige,
væggene ikke altid lige behagelige og med få fortøjnings
muligheder for os der sejler af lyst.

Skibselevatoren i Luneburg. Et "badekar" i hver side, nederst til ven
stre og øverst til højre.

Badekarret
Helt anderledes og en af de største sluseoplevelser, ikke
alene i størrelse og højde men også som en genial prob
lemfri opstigning på hele 38 meter var den dobbelte skib
sele vator Liineburg /Scharnbeck som i forbindelse med
Elbe- Seitenkanalen forbinder Mittellandkanalen med
Elben. Elbe - Seitenkanalen der er en af de store snorlige
enorm brede kanaler blev bygget for ca. 30 år siden, for
at undgå at den nord syd gående kanaltrafik skulle gen
nem det daværende Østtyskland.
Badekarret er det største i verden og det eneste i Europa
der kan tage hele 3 store flodbåde samt nogle få småbåde
i et løft.
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Mellem Elben og Mittellandskanalen er der en højde
forskel på i alt 61 meter, som skal overvindes via 2
sluser, badekarret på 38 meter og en almindelig sluse
ved Uelsen med en løftehøjde på 23 meter.
Det mest imponerende ved badekarret er at når du har
fortøjet, kan du roligt forlade skibet og kigge på om
givelserne, snakke med vennerne i de andre både.
Øverst på tårnene har entre - betalende landturister frit
udsyn til os andre, - det må være sådan dyrene i ZOO
har det hver dag hele livet igennem. Den eneste forskel
er at vi slipper for at blive fodret.
Badekarret der er ligeså langt som Rådhustårnet sætter
sig ubemærket i gang, ikke noget med at skvulpe over
eller andre foruroligende lyde eller rystelser. Det tager
ca. 3 minutter at hæve hele herligheden inklusive skibe
og vand med en samlet vægt på ca. 11.800 tons de 38 me
ter op til toppen, og nu næsten i øjenhøjde med turis
terne.
Her oppe er vi i en anden verden, væk fra grå og lettere
forfaldne havne og industrianlæg, luften er ren, solen
skinner og fårene græsser i store flokke langs kanalen, vi er på den ret så øde Ltineburg Heide.

eller falder alt efter om du er på vej op eller ned, og er
der en flodbåd med i samme slusning forøger det andrealinproduktionen når han slår sine propeller til for at
holde sit skib lige i midten ud for sluseporten.
Heldigvis for os blev Napoleon den 3 afsat efter en mis
lykket krig i Mexico, hans nederlag til Bismarck og til
fangetagelse i den fransk tyske krig i 1870. Der skulle i
nogle få år spares på budgettet, så ingeniørobersten og
hans slusebyggerier blev sparet væk, og senere byggerier
blev heldigvis af en anden konstruktion.
Dem der stadig fungerer er for de flestes vedkommende
i den ene side nu blevet forsynet med en flydebro der
glider op og ned mellem 2 stålpæle til ære og gavn for os
lystsejlere og i princippet lige så genialt som badekarret.
HG

Grøftesluserne.
Louis Napoleon, søn af Napoleon den l' s bror kong
Louis af Holland, blev i 1848 efter en sammensværgelse
mod den daværende franske konge valgt til
Nationalforsamlingen. Efter et statskup udråbte han sig
selv i 1852 til Kejser Napoleon d. 3.
Han var i en lang periode populær hos befolkningen,
særlig ude i landdistrikterne langs floderne og de gamle
vandveje, fordi han igangsatte moderniseringer og
kanalbyggerier overalt i Frankrig. Det kunne ikke gå
hurtigt nok, særligt med sluserne, han udnævnte derfor
som chef for slusebyggeriet en pensioneret Oberst fra in
geniørtropperne, som havde vist ham en model af en ny
type sluse der var billig og hurtig at anlægge.
Blandt andet langs Marne floden mellem Epernay og
Paris blev der anlagt et antal sluser af denne konstruk
tion.
I sin enkelhed bestod det af et stykke af floden eller en
kanal der blev lukket i begge ender af porte.
Slusevæggene var i de første mange år det forhånd
værende sten jord og ler, der for at kunne holde til
vandtrykket og en løftehøjde mellem 3 til 4 meter blev
gjort skrå eller buet. På et tidspunkt da motorkraft og
skibsstørrelse havde nået et maximum blev de skrå
vægge beklædt med beton.

Grøfteslusen i Marne Floden

Disse sluser blev da fritidssejladsen på de franske floder
og kanaler blev en hverdagsbegivenhed en sand mand
domsprøve (hvad kalder man det hvis det er en kvinde)
med utallige drabelige beretninger, rygter og historier til
følge.
For en lystsejler er problemet at du ikke uden videre kan
fortøje for der er ikke noget at fortøje til, du skal holde
båden fri af de skrå vægge med motoren gående imens
vandet fosser ind eller ud foran eller bag skibet der stiger

Heldigvis, en flydeponton i grøfteslusen

5

Ny Stat i Europa byder sejlerne velkommen
*

*
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*
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Sejlads på Eurolands floder og kanaler.
Fra Sundby Sejlforening til Middelhavet med Hans Guldager og
Else ombord på "Loup De Mer"
Sejlerlivet blandt fyrige franskmænd,
belgiere med rengøringsvanvid, stilige
englændere, Sigøjnere, Stressede knivstik
kende hollandske pinicheskippere.
Manglende vand og oversvømmelse- rygter.
Oplev en usædvanlig beskrivelse af skrevne
og uskrevne regler. Økonomi - havnepenge
og meget mere i Euroland.

Hvem har dog stillet den affaldsspand der?

Fredag den 14 Februar 2003 kl. 1900 i Klubhuset
En anderledes rejsebeskrivelse. Causeri- debat spørgsmål og svar

GENERALFORSAMLING
FORÅR 2003

Søndag den 30. marts
kl. 900
i klubhuset

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

Følgende er på valg:
Sekretær
Bjørka Schandorff
Skolechef
Ulla Helium
Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant
Kim P. Andersen
Havneudvalgsmedlem
Lars Schaldemose
Festudvalgsformand
Vagn Preisler
Suppleant til bestyrelsen
Bjarne A. Larsen
Redaktør
Poul Christensen
1 måler
Karl Thorup
1 revisor
Brian Frisendahl
1 revisorsuppleant
Benny Gustafsson

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest
søndag den 2. marts 2003 kl. 900
Bestyrelsen
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Referat af

bestyrelsesmøde
mandag den 6. januar 2003
Rettelse.
| I sidste nummer stod fejlagtigt at
| bestyrelsesreferatet var fra den
| 25. august 2002, det var fra den
| 25 november 2002

I

I

Fraværende: Kim og Lars
Inden den egentlige dagsorden blev
behandlet, blev den nye web-master
Johnny Bengtsson præsenteret for
bestyrelsen. Hans opgaver blev
drøftet, og for at skelne mellem
funktionerne med formidling af stof
for foreningen, blev det slået fast, at
redaktøren af bladet er valgt på gen
eralforsamlingen og derfor ansvarlig
overfor den, hvorimod webmasteren er udpeget af bestyrelsen og
derfor ansvarlig overfor denne.
Da der vil være tale om en del fælles
stof i de to medier, blev Poul og
Johnny opfordret til at holde tæt
kontakt.
De enkelte udvalg skal overveje,
hvad de ønsker hjemmesiden skal
indeholde, og meddele dette til webmasteren, men denne kan også efter
spørge oplysninger.
Johnnys adresse, telefonnummer og
e-mailadresse vil kunne findes i
bladet.
Herefter fremlagde kassereren bud
getsammenligningen for året 2002.
Den balancerer stort set. Flere nyindmeldte har givet en større medlemsydelse, end budgetteret og det øgede
forbrug under administration skyl
des indkøb af nøgler samt den
medlemsydelse på kr. 55 pr medlem,
som vi skal betale til Dansk Sejl
union. I ydelsen er indeholdt præ
mien for den kollektive forsikring,
der dækker de personer, der udfører
forskelligt arbejde på land og på
vandet for SSF. Kassereren opfor
drede bestyrelsen til at overveje en
forhøjelse af kontingentet for mini

juniorer, da disse også koster kr. 55
pr person til DS.
Søndag den 12. januar har kassere
ren aftalt revision af regnskaberne
med revisorerne.
Der blev ligeledes givet tilsagn til, at
kassereren kan indkøbe en ny laser
printer.
Henrik, som er udpeget til projekt
leder for SSF i forbindelse med
opførelsen af det maritime ung
domshus på nordre mole oplyste, at
han nu havde gennemført møder
med samtlige interessegrupper i SSF
bortset fra klubhusudvalget og se
niorerne, som han vil mødes med i
den nærmeste fremtid.
På disse møder har grupperne kun
net komme med deres forslag og
ønsker til anvendelsen af det nye
hus samt til placering og anvendelse
af de eksisterende bygninger. Når
byggeriet går i gang, skal de nu
værende faciliteter genbruges, og
projektgruppen, som udover Henrik
består af formanden og næstforman
den, vil udarbejde forslag hertil på
baggrund af de indhentede ønsker
og forslag. Denne fremgangsmåde
skal sikre, at flest mulige medlem
mer får indflydelse på, hvad der skal
ske og hvordan tingene skal anven
des.
SSF skal som sin andel betale for
flytningen af de eksisterende byg
ninger, men der arbejdes på at skaffe
et tilskud til dette arbejde fra lokaleog anlægsfonden.
Jørgen Sprogøe fra kvartersløftet har
via forskellige fonde fået tilført
yderligere 1,7 mio. kr. til projektet.
Disse penge skal bruges til en reno
vering af hele det nordøstlige om
råde samt til opførelse af en ny bed
ding og bro. Henriks opgave er at
sikre, at SSF, når byggeriet er fuld
ført, kan rykke tilbage på området
(jollepladsen) og overtage driften, så
alle vore aktiviteter kan fortsætte på

samme niveau som nu.
Der er nedsat et byggeudvalg, som
sammen med arkitekten skal fast
lægge husets "indhold". Det næste
byggeudvalgsmøde holdes den 7.
januar. De endelige tegninger fore
ligger ikke endnu.
Det er vigtigt at påpege, at alle
forhandlinger omkring projektet
skal gå gennem Henrik.
Byggeriet forventes indledt den 1.
juni 03 og pladsen skal derfor
rømmes inden, men dette vil i god
tid blive meddelt de involverede.
Midt i april måned vil der blive
afholdt et orienteringsmøde om pro
jektet for medlemmerne.
Punkt la: Protokol:
Datoen for sidste referat var angivet
forkert. Den skulle være den 25. no
vember 02.
Michael gjorde opmærksom på, at
det, udvalget arbejder på, ikke kun
skal være en enkel oversigt over de
vigtigste love og regler, men en slags
hvidbog over udvalgets forskellige
opgaver til hjælp for fremtidige nye
bestyrelsesmedlemmer.
Formanden fremhævede her endnu
en gang vigtigheden af, at alle ud
valg får skrevet deres aktiviteter på
kalenderen.
Punkt lb, Eksterne forhold, der ve
drører SSF:
Formanden har et indlæg om ud
bygningen af Benzinøen i bladet.
Ellers er der intet nyt.
Punkt 2, Beretning:
Det oplystes, at kontingentet til DS
er baseret på 1024 medlemmer.
Fra Kultur- og Fritidsforvaltningen
har SSF modtaget et tilskud på kr.
150.000.
En forespørgsel har godtgjort, at det
gamle førerbevis fra juniorafdelin
gen i SSF ved fremvisning kan omFortsættes side 12
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Om havnemanøvrer.
Nogle erindringer fra mange års tursejlads.
Mogens Hauschultz

Rimfaxe

Forsat fra sidste nmmer

Lige uden for havnen gik det plud
seligt op for mig at jeg havde glemt
at hale jollen ind. Derfor måtte jeg
have Anne til det, mens vi var på vej
ind i havnen i vild fart. Her skulle
jeg naturligvis løsne min styreline,
som uheldigvis havde samme gule
farve som den, jeg havde tøjret
skødevognen med, så den løsnede
jeg i stedet, så storsejlet rigtig kunne
trække. Anne havde imidlertid an
bragt sig på toften ved siden af ror
pinden. Jeg prøvede at få hende til
at flytte sig væk, men hun ville have
det forklaret først, og det havde jeg
ikke tid til, så jeg styrede ind i bun
den af havnen og lagde roret i borde.
Anne fik maven i klemme men var
dog kvik nok til at flytte rumpen op
på agterdækket. Det var alligevel på
grund af fadæsen med storsejlet ikke
nok til at dreje båden rundt, så vi
fortsatte ind i en stor fiskerbåd, men
da den var så høj lykkedes det al
ligevel at få båden stoppet uden kol
lision.
Efter sejlet var kommet ned, kunne
vi med hjælp af adskillige pæle og
hjælpsomme mennesker komme ind
på en plads, hvor vi lå indeblæst i
flere dage. Da vi omsider vovede os
ud igen, skulle Anne, som da gik på
sejlerskolen, styre ud for kryds. Det
kunne naturligvis ikke gå helt godt,
for hun gik for tæt til vinden og
mistede fart. Hun er ikke typen som
lader sig belære, og derfor endte det
også med at hun ikke kunne komme
over stag i en vending. Jeg greb
roret men kunne ikke få båden til at
falde af til hverken den ene eller den
anden side. I stedet ræsede vi bag
læns ind gennem havneløbet med
udsigt til at bremse med roret helt
inderst i havnen. Efter mere end 100
meter fik jeg dog endelig fat i en pæl
hvorfra vi kunne prøve en gang til.
For fire år siden lå jeg i havnen i
Langør på Samsø. Sent på dagen
kom en 44 fods tysk sejlbåd ind.
Den havde dog det held, at den net

8

op kunne ligge på ydermolen, for
ellers er det jo ret håbløst at finde
plads for så stor en båd.
Vi var mange, der gik til assistence
og en balancerede endda ud på
plankeværket for at tage imod en
forfortøjning. Problemet var nu, at
konen i stævnen ikke havde noget
tov og manden måtte atter lidt ud
for motoren før han kunne komme
ind igen. Han var kompetent nok,
men besætningen var ikke. Der var
også en lille datter, som vi fik lokket
et tov ud af. Det troede hun at hun
bare kunne holde, så jeg skreg "fest
machen", og hun fik det da så viklet
rundt om et eller andet.
Der var hård vind ret imod og nu
var der omsider så meget hold på
båden, at den ikke længere kunne
drive tilbage og mase den bagved
liggende. Med megen hjælp blev
den omsider fortøjet, men hvordan
kan nogen dog vove sig ud i så stor
en båd med så ringe besætning og i
så lille en havn?
Senere sejlede jeg med Frederik til
Odden. Det var først næsten vind
stille men blæste efterhånden op fra
nordvest.
Vi skulle gennem Snekkeløbet, hvad
jeg altid finder nervepirrende i høj
sø, for man kan jo først få øje på bø
jerne når man er meget tæt på.
Nu havde jeg fået en navigator, men
havde jeg også tastet rigtigt ind? Nå
det havde jeg, men der var ikke bølgelæ på den anden side af revet, og
Frederik var blevet søsyg og var gået
til køjs. Jeg skulle have genuaen ned
og kunne have haft god hjælp af en
rorsmand, for med en agten for
tværs truer båden med at bomme,
når man går på fordækket, og når
man går ned og får rettet op, så løber
den i stedet i vinden. Den kom dog
ned efter megen banden. Nu skulle
jeg bare krydse i havnen, og det gik
meget nemt, bortset fra at en kæm
pestor trimaran var parkeret i indlø
bet, så det blev nogle meget korte

ben. Jeg fandt en stor tysk sejlbåd at
løbe op på siden af, og de hjalp mig
meget kompetent med at fortøje.
Næste formiddag skulle de sejle,
mens jeg blot ventede på at der blev
plads ved en af broerne. Tyskeren
foreslog at jeg blot sejlede derover
for påhængsmotoren, men jeg havde
det år så store problemer med at få
den startet, at jeg ikke syntes at de
skulle vente på det. Derfor blev vi i
stedet enige om at de skulle hjælpe
mig med at trække agterud, uden
om en folkebåd.
Jeg fik lavet et meget langt tov og
han skulle så blot lade mig drive
med vinden, så ville konen gå op på
kajen og tage imod et tov når jeg
nåede derhen. Det gik altsammen
fint indtil manden på båden inden
for råbte, lad mig få tovet, og den
høflige tysker gav ham det natur
ligvis, hvorpå han til overflod gik i
land med det. Han kendte jo ikke
planen og hev mig så ind i folkebå
den, hvor jeg måtte skubbe fra mens
jeg råbte ordrer.
I det hele taget er det besynderligt,
så lidt sejlere egentlig ved om,
hvilken vej de trækker en båd.
Det endte godt, og en times tid
senere kunne jeg så trække 80 gange
i startsnoren og få motoren igang.
Det var nemt at sejle ind på en plads,
men så fik jeg den dårlige ide, at
sætte agterfortøjningerne på pælene,
så Frederik kunne styre ind for mo
toren og jeg stå i stævnen. Men da
jeg kom i tanke om at tovene kunne
komme i skruen, fik Frederik lidt for
meget at holde styr på. Så blev det
pludseligt ret svært at komme ind til
broen. Der stod dog en venlig mand
der tilbød at gribe et tov. Nå, det
var jo ikke så meget historie, men jeg
måtte bagefter undre mig over, at jeg
var så dum til at manøvrere for mo
tor og ikke brugte min sejlererfaring
til at sejle op til broen og så bagefter
blot drive med vinden ud til pælene.
Blandt de mere besynderlige havne-

manøvrer jeg har overværet skal
nævnes en fra Skive havn vist i 1966.
Her kom en stor sejlkutter ind for
storsejl. Han havde slækket storsej
let helt ud, måske i den tro at det
ikke ville trække, men det gjorde
det, og han brasede ind i broen i
fuld fart. Broen holdt, masten ligeså
og båden forblev flydende, men på
den måde kunne den naturligvis
ende med at blive lidt kortere.
For en snes år siden sejlede jeg som
mertur med en kæreste og hendes
hund. Vi skulle ind til Aarø i
Lillebælt. Vinden var temmelig
frisk, men jeg mente at jeg kunne
sej-le ind i inderste bassin, vende op
mod vinden og krydse ud mod en
eventuel plads. Det gik sådan set
som det skulle, der var ret snævert
og jeg havde en jolle på slæb, så det
galdt om at komme helt tæt ind til
pælene på styrbord. Nu kom imid
lertid en tysk sejlbåd imod for motor
og styrede skråt ind foran os. Jeg
fægtede med armene og bad ham på
mit elendige tysk sejle udenom. Der
stod en ældre mand i stævnen og
mumlede: "Aber ich wil darein".
Der var en tom plads, ja vistnok hele
to, og da han stædigt holdt kurs
uden hensyn til vigepligt eller blot
højretrafik, måtte jeg dreje ud i bas
sinet under udstødelse kraftige eder
og forbandelser som "lær dog søve
jsreglerne din gamle idiot" osv. Der
var ikke tid til at oversætte, og nu
var jeg lidt på spanden, for jeg
skulle jo først ind til pælene igen og
så rette op, før jeg kunne vende. Jeg
kom da heller ikke helt rundt, men
fik fat i en pæl og kunne bremse og
krydse ud. I mellemtiden havde
ejeren af en stor motorbåd
overværet optri-net, og han sagde,
at vi kunne ligge uden på ham. Han
nåede nemlig helt ud til pælene.
Det gjorde vi så og fik nogle
hyggelige dage med dem. Således
kan der jo komme noget godt ud af
det værste.

Afsluttes i næste nummer

Regelkursus
Vil du have styr på reglerne, eller har du lyst til at hjælpe din klub, så
meld dig til vores regelkursus, som afholdes på af Sejlklubben Lynetten på vegne af
Østersøkredsen.

Står det i kapsejladsreglerne, at den der råber højst i mærkerundingerne,
har retten til vejen? Er der noget, der hedder "MAST TVÆRS"? Hvor højt
må man luffe? Hvad betyder alle flagene?
Selvom man har købt kapsejladsreglerne, kan man sagtens være i tvivl, når
først det gælder. Derfor holder vi et Dansk Sejlunion godkendt
Regelkursus. Kurset henvender sig til alle kapsejlere - uanset niveau - samt
til potentielle kapsejladsledere.
Kurset afholdes over 4 aftener den 18/3, 25/3, 1/4 og 8/4 kl 19.00 i
Sejlklubben Lynetten's klubhus.
Prisen på kurset vil blive meget lav, kr 100 for 4 undervisningsaftener samt
90 kr for kursusmatrialer. Du skal også bruge en regelbog, som kan købes
for kr 90 på 1. undervisningsaften. Du vil kunne læse mere på
www.lynetten.dk.
Kontakt Sejlklubben Lynetten på email regelkursus@lynetten.dk for at
tilmelde dig kurset.
Synes du godt om kapsejlads, og har du lyst og tid til at hjælpe din sejlklub, så meld
dig til kapsejladschefen i din klub. Alle sejlklubber, som laver kapsejlads, kan bruge
nye friske medhjælpere. Du kan få mere at vide hos din kapsejladschef.
Regel- og kapsejladslederkurserne er de første skridt på vejen til at blive dommer et af sejlsportens spændende lederjob.

Vi følger kurset op med et kapsejladsmedhjælperkursus i weekenden
den 26-27 april 2003
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Maritimt Ungdomshus
Nye muligheder for SSF.
I de sidste par år har vi hørt det om
talt - "man" vil bygge et maritimt
ungdomshus og "man" ønsker at
det skal bygges på SSF' jolleplads.
Mange års snak og der er nok mange
der ikke rigtig har troet på det - og
måske også en del der helst så at det
ikke blev til noget. Men nu kommer
det og hvad så ?
Hvad går det egentlig ud på ?
Hvad betyder det for SSF ?
Spørgsmålene er helt sikker mange
og det er langt fra alle vi kan svare
på nu og her. Men jeg vil i det føl
gende prøve at give et indblik i hvad
det hele går ud på og hvor vi er i
dag.
Historie:
Historien i sig selv er nok mindre in
teressant, men den korte version er
at SSF ligger inden for det område
der er defineret under "Holmbladsgades kvartersløft". I kvarteret er
igangsat et hav af nye projekter mange kender formentlig det nye
Kvartersløfthus eller har bemærket
sig de mange nye aktiviteter der er
igangsat i området.
Projektplanerne om et maritimt ung
domshus et blot et af mange ideer
som fra starten blev lagt frem og
som efterfølgende fik godkendelse
på at få del i de midler der var afsat
til Kvartersløftet.
SSF har ved formanden, støttet af
undertegnede, været med i projekt
gruppen fra den spæde start. Mange
ideer har været diskuteret og projek
tet har flere gange være på vej i
arkiverne, men ildsjæle i projekt
gruppen har hele tiden troet på
ideen og med tiden er det lykkes at
finde de ekstra midler der viste sig
at skulle til for at realisere projektet.
Hvorfor SSF:
Diskussionerne har været mange og
vi har i SSF presset på for at få pro
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jektet flyttet til arealet nord for
Amager Strand Sejlklub (Fritids
klubben nord for jollepladsen). Men
svaret var NEJ- der må ikke bygges,
end ikke lægges fliser.
Bygningen skal ligge på SSF 1 jolle
plads og sådan bliver det så.
Hvad så nu:
Det er ikke nogen hemmelighed at
vi er mange der glæder os over pro
jektet; For sikkert er det, at SSF får
nye muligheder - men vi har også en
stor opgave foran os hvis vi skal ud
nytte dette projekt til vores fordel.
Et at de store problemer med at
bygge på jollepladsen er, at vi i
forvejen ikke har for meget plads i
SSF og vi ved alle at der hele tiden
tales om, at vi måske også bliver
spist fra SYD - hvad det så end
munder ud i ?
Noget helt andet er det forhold, at
en "offentlig bygning" på SSF 1 om
råde også vil betyde, at vi ikke læn
gere er "lukket land" - Nogle vil
beskrive det som en skidt udvikling,
andre jubler.
Men tiden er løbet fra os og vi kan
ikke længere holde oplandet ude.
Det er et faktum og vi kan kun gøre
vores til at styre den udvikling i en for
nuftig retning - vi kan ikke stritte imod.
Bygningen:
Vi har hørt mange rygter, også
mange der har været baseret på en
lille mursten og fremstået som et
monster-slot. Fakta i projektet er, at
der er tale om et Maritimt Ungdoms
hus på ca. 300 m 2 med tilhørende
ikke isolerede lokaler på ca. 75m 2 .
Målgruppen er unge indtil 25 år og
huset skal understøtte en bred vifte
af maritimt relaterede aktiviteter for
oplandets unge, herunder skoler,
fritidshjem og organisationer - Og
alle erkender at SSF' ungdomsafde
ling ventes at blive den klart største
enkeltbruger.
Byggeprojektet:
Der er her det for alvor bliver spæn

dende, men også her det bliver kom
pliceret !
Vi ventede alle en bygning - et fær
digt byggeprojekt - sagen klar; Men
NEJ - det er meget mere interessant,
men også langt mere kompliceret!
Projektet er ikke tegnet endnu, men
det er godkendt og kommunen har
underskrevet kontrakten til ca. 7,6
mio. Det kan man ikke, vil mange
nok sige - JO, det kan man og det er
et spændende projekt, som vi på et
medlemsmøde senere på foråret vil
fortælle meget mere om.
Fakta:
Om byggeprojektet skal det gøres
kort. Planen er ikke blot at bygge et
hus og dermed læsse 1,5 mio. af til
opgravning af forurenet jord Planen er at bygge et helt nyt areal
(hele jollepladsen - eller næsten som det pt. ser ud i kortene) i teak
træ på pæle og herpå stille de om
talte bygninger.
Men ikke nok med det - teakdækket
føres nogle steder op over bygnin
gerne så det samlede areal reelt
forøges og andre steder måske di
rekte ud i vandet ?
Bro og bedding:
Meget fint vil flere jollesejlere nok
sige, men hvad med vores bedding
og hvornår får vi en ny jollebro, så vi
ikke får ødelagt vores både - NU !
Og hvordan i al verden har man
tænkt sig at vi skal være der ?
Godt spørgsmål!
Jørgen Sprogø fra Kvartersløftet er
en ildsjæl der ved hvor man går hen
når noget ikke hænger sammen.
1,75 mio. ekstra til bro, bedding og
"udenomsarealer" - det var resultatet
at Jørgens flotte arbejde. Dermed
skulle det nu være sikkert at der
bliver afsat ca. 750.000 til en ny bed
ding og jollebro i forbindelse med
byggeprojektet.

Hele jollepladsen bliver byggeområde:
Der skal bygges fra prampladsen til
ydermole - fra hegnet mod nord til
kajkant med syd. Et areal på næsten
2500 m 2 . Om alt så bliver i træ er pt.
usikkert.
SSF skal væk fra jollepladsen MEN KUN MIDLERTIDIGT !
Alt skal væk, men ungdomsafdelin
gen og jollesejlerne rykker tilbage
når projektet er færdigt til efteråret.
Det er her vi skal gøre vores hjem
mearbejde rigtigt først gang ! - Sådan
bliver det, og gør vi det rigtigt kan vi
få en masse godt ud af projektet.
Tidsplanen for byggeprojektet:
I store træk er planen følgende:
1. inden udgangen af marts måned
skal der lige en plan for hvordan
byggeprojektet skal se ud
2. inden 1. juni skal SSF være væk
fra jollepladsen
3. fra 1. juni til medio oktober
bygges der på området
4. den 17. oktober afleveres et fær
digt byggeri og SSF rykker tilbage
efter nærmere aftalte planer.
Ungdomsafdelingen:
Hvad vil det sige at ungdomsaf
delingen rykker tilbage ?
Nu kommer vi til det punkt hvor vi
ikke længere ved præcist hvad der
sker, men vi ved at SSF er blevet
garanteret selvstændige lokaler i de
nye byggeri til brug for ungdoms
afdelingen, resten forhandler vi om
og vi ved meget mere inden for de
næste par måneder.
Jollesejlerne, kajakker, surferne mf.:
De skal vel også tilbage ?
Det er da planen, men også her er
der visse usikkerheder som vi arbej
der på at få klarlagt.
En ting er dog sikkert, fartøjerne eller i hvert fald en del af dem, skal
tilbage på pladsen og det bliver un
der bedre for-hold end vi kender i
dag!
På dette område udestår der en del
forhandlinger og vi må nok indstille
os på at vi ender i nogle kompro
miser som ikke alle sammen er til
SSF' fordel.

Hvor er fordelene for SSF:
Nogle fordele er tydelige mens an
dre afhænger helt af hvordan vil
vælger at udnytte mulighederne.

Under hele forløbet samles alle ideer
og tanker i Styregruppen og besty
relsen holdes løbende orienteret på
hvert bestyrelsesmøde.

At forholdene med en renoveret jol
leplads, nye badeforhold, undervis
ningslokaler, værksted etc. er en
forbedring for ungdomsafdelingen
kan ingen være i tvivl om.
At en ny bedding og bro har været
et ønske fra jollesejlerne i 15 år bør
være kendt af alle.

Hytning af fartøjer, grej, jolleskure etc.:
Hver enkelt fartøjsejer eller skurejer/-lejer på jollepladsen vil få
nærmere besked om hvordan man
skal forholde sig, men sikkert er det
at både fartøjer og skurer skal væk
fra pladsen i løbet af foråret.

Muligheder herudover er mang
foldige, men det er op til SSF at
beslutte hvordan vi vil udnytte dem.
Hvad gør vi nu:
Vi skal udnytte de muligheder vi får
og vores aktivitetsgrupper - dvs.
vores medlemmer er på banen. For
tiden har vi gang i en meget lang
møderække hvor vi med repræsen
tanter for de forskellige aktivitets
grupper og interesseområder gen
nemgår ideer og muligheder for
hvordan vi bedst gør brug af de faci
liteter/bygninger der bliver frigivet
fra jollepladsen.
Hvor skal disse bygninger stå, hvil
ke formål skal de understøtte og
hvordan får vi mest muligt ud af de
nye faciliteter der etableres på jolle
pladsen ?
Dette og meget mere er en del at de
ting vi tale om og det er vores mål at
vi inden udgangen af marts måned
har indsamlet tilstrækkeligt med
ideer til at vi kan skrue et samlet
oplæg sammen til hvordan at dette
kan gå op i en højere enhed til gavn
for SSF og vores medlemmer.
I skrivende stund har vi haft møder
med repræsentanter for:
•Sejlerskolen
• Ungdomsafdelingen
•Havneudvalget
•Pladsmanden
•Kapsejlads
•Motorbåde og Sikkerhed

Det bliver medlemmerne selv der
skal bidrage til denne flytning og
som minimum vil vi forlange at
fartøjer umiddelbart er flytbare dvs. på brugbare jollevogne. Samt at
skure bliver tømt af medlemmet
selv.
Information:
Alt dette arbejde koordineres af
Henrik Gravesen (Projektleder) og
intet er besluttet før det har været
omkring en nedsat styregruppe
bestående af Formanden, Næstfor
manden og projektlederen - Og ef
terfølgende er godkendt af bestrelsen !
Der igangsættes derfor ikke noget
før vi ved hvordan de samlede pla
ner kommer til at se ud, men har du
spørgsmål, ideer eller andet, så er
det én vej:
Kontakt Henrik Gravesen på telefon
22 35 20 24 eller e-mail hegr@slv.dk
Vi vil gøre vores bedst for at holde
medlemmerne orienteret via bladet
så snart vi ved noget mere konkret og senere holder vi et medlems
møde.
Medlemsmøde:
Medio april 2003 vil vi afholde et
medlemsmøde hvor vi vil præsen
tere byggeprojektet og ikke mindst
de tanker der ligger for den interne
udvikling i SSF som følge af projek
tet.
Med sejlerhilsen

Og i den kommende tid afholdes
møder med bl.a. repræsentanter for
"Seniorerne" og Klubhus/bygninger
samt supplerende møder med oven
stående grupper.

Henrik Gravesen
Projektleder SSF
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Referat fra
bestyrelsesmøde
...fortsat fra side 7

byttes til et duelighedsbevis. En
nærmere omtale af hvordan og
hvorledes bringes i bladet.
Punkt 3, Havn og plads:
Københavns Havn, som er en selv
stændig institution, har meddelt at
man kun vil modtage opgravningsmateriale fra egen havn. Men da
SSFs område ejes af Københavns
kommune, vil Jan Rasmussen fra
Miljøkontrollen undersøge, om man
ikke kan finde en ordning med Kø
benhavns Havn. Resultatet afventes.
Skiltene med hastighedsanvisning
på nordre mole vil blive købt, da det
ikke er lykkedes at få dem sponso
reret.
Der er modtaget et tilbud på kr.
80.000 på nye belysningsstolper til
midtermolen og søndre mole. De
har lys på toppen samt 4 eu-stik
samt hfi-relæ. Da en reparation af de
nuværende belysningsstolper vil
beløbe sig til kr. 34.000, blev det
vedtaget at anskaffe de nye stolper.
Punkt 4, Klubhus:
Materialerne til januars arbejde i
klubhuset er indkøbt, og sjakket har
ryddet op.
Fl. Wulff er begyndt på at lave lof
terne. I forbindelse med arbejdet
med loftet undersøges muligheden
for at indbygge højttalere. Bestyrel
sen bifaldt ideen.
Køkkenet er gennemgået, og nogle
mindre reparationer vil blive fore
taget.
Der er indhentet et tilbud på en ny
rustfri køledisk (den lille), pris
anslået til kr. 20-25.000 - alternativt
en renovering af den gamle. Der var
i bestyrelsen enighed om at udskifte
den gamle køledisk, som er over 20
år gammel.
Til toiletterne er bestilt 2 nye døre,
og samt gulvrenovering til salen.
Punkt 5, Fester og arrangementer:
Den 17. januar tager bestyrelsen på
den årlige bestyrelsestur.
Bankospillet er den 26. januar. Vagn
kontakter de involverede.
Matineen den 2. februar annonceres
nu.
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Punkt 6, Sejlerskolen:
På et møde den 21. januar vil in
struktørerne udarbejde årets ak
tivitetskalender.
Der bliver undervisning i praktisk
sejlads både for sejl og med motor.
Tilmeldingskuponen bliver trykt i
bladet.
I forbindelse med undervisningen i
skipperstuen er der stadig proble
mer med medlemmer, der ikke har
forståelse for, at lokalet skal bruges
til denne undervisning. Aftalen er,
at lokalet lukkes klokken 18.00 for
medlemmernes almindelige brug de
dage, hvor der er undervisning. Der
er opsat opslag herom, og de bedes
respekteret.
Punkt 7, Ungdom og joller:
Den sidste båd er trukket hjem fra
Skovshoved havn på grund af en
uoverensstemmelse med havnefoge
den, som mod forventning forlanger
betaling for at ligge der i forbindelse
med vintertræning. Tonny taler med

DS om problemet.
Den 21. februar begynder arbejdet i
afdelingen igen.
I den kommende weekend deltager
Tonny i et ungdomsseminar i
Kolding.
Punkt 8, Kapsejlads:
Claus Zastrow og Henrik Scharff er
indtrådt i udvalget.
Der holdes kapsejladslederseminar i
Fredericia.
I begyndelsen af december havde
Leif et møde med Kastrup om fællessejladserne. Resultatet blev, at de
genoptages med en lidt anden øko
nomisk fordeling end hidtil. Det
blev også oplyst, at Kastrup i år stil
ler med den største andel af præmi
erne via en sponsor.
Til jollesejlads er indkøbt to små helt
vandtætte radioer.
Punkt 9, Motorbåde:
Intet.

BÅDUDSTYR
KASTRUP MARINE SERVICE A/S
SALTVÆRKSVEJ 56
Tlf. 32500504
Fax 32510930
www.kastrup-marine.dk
Kom forbi og se det STORE UDVALG i:
SKIBSMALING - TOVVÆRK - SEJLERTØJ
ELEKTRONIK-SØKORT-FISKEGREJ
FITTINGS - GAVEARTIKLER m.m.
Vi har indrettet nyt værksted/riggerværksted,
så der er meget, vi kan være behjælpelig med.
Vore åbningstider er som hidtil:
Mandag - Fredag: 9.00 - 17.30
Lørdag:
9.00 -13.00
Husk også at vi altid holder åbent på alle Søn- & Helligdage 9.00 -13.00fra PÅSKE til PINSE

Sejlerskolen

Punkt 10, Sikkerhed:
Intet.
Punkt 11, Bladet:
Forårsgeneralforsamlingen ind
kaldes nu.
Antallet af e-mail adresser til SSF
indskrænkes til en enkelt.
Det blev foreslået at portrættere
bestyrelsen til bladet. Dette gøres
efter næste generalforsamling.

Nu begynder vi så småt at tænke
på den kommende sæson.
Husk at melde jer til så hurtigt i
kan og inden 1. marts, også
selvom i deltog sidste år.
Vi starter med instruktørmøde
fredag den 21. februar kl. 19 i
Skipperstuen.

Punkt 12, Evt.
Intet

På lager for vinteren
Derefter holder vi introduktionsmøde for eleverne
lørdag den 22. marts kl. 10 i
Pejsestuen.

Mødet slut kl. 21 20
Næste møde den 27. januar 03.
Jens Green Jensen
(formand)

Bjørka Schandorff
(referent)

Her fordeler vi så eleverne på de
dage som i har øn-sket, hvis der
er muligt.
Klargøringen begynder ugen efter
og i skal så møde på den dag i er
sat til at sejle.
Vi mødes i teltet kl. 18.
På snarligt gensyn
Ulla

Tilmelding til sejlerskolen
Indtil den 1. marts kan du tilmelde dig sejlerskolen ved at udfylde og indsende eller aflevere nedenstående kupon til
kontoret.
Anden års elever og elever fra navigationskurset har første prioritet til at vælge ugedag og hold
NB! Hurtig tilmelding er en fordel for alle.
NB! Husk at melde dig til, også selvom du deltog sidste år.
Hvis du ikke ønsker at klippe i bladet, kan du blot skrive de samme oplysninger på et stykke papir.
Kurset er vederlagsfrit for SSF's medlemmer, bortset fra dit personlige udstyr.
Tilmeldingen er kun gyldig, dersom alle punkter er meningsfyldt udfyldt.
rC^-x

Sejlerskolen 2003
Medlemsnummer:
Navn:

Fødselsdag + år:

Adresse:

Tlf. privat:

Postnummer/by:

Tlf. arbejde:

Har du den teoretiske navigationsprøve?

Ja

Har du deltaget før? Ja

Nej

Nej

Ønsker du at gå til prøve i motorbåd eller sejlbåd? Skriv M eller S
Hvilken dag ønsker du at sejle?

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Alternativ dag?

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Bemærkninger:
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Kære kommende SRC
kursusdeltager.
Så har jeg endelig fundet en yder
st kompetent underviser Susanne
Thomsen. Susanne har arbejdet 25
år på Lyngby Radio og er profes
sionel underviser af kaptajner,
styrmænd m.fl.
De 52 personer, som har forhånds
tilmeldt sig har fået tilsendt brev
den 23.12.2002.
De første 2 SRC kursus afholdes
onsdage med start dato 23.04.03.
Sidste undervisningsdag vil være
14.05.03 med eksamen 21.05.03.
Endvidere mandage med start da
to 28.04.03. Sidste undervisnings
dag vil være 19.05.03 med ek
samen 21.05.03. Alle dagene er
undervisningen i Lynettens nye
klubhus kl. 18.30 - 22.00.
Da jeg ikke har kunnet få en uløn
net underviser, kan prisen for un
dervisning ikke afholdes for de
annoncerede kr. 400. Endvidere er
bøgerne fra TDC steget med 100
%. Derfor skal jeg beklage at un
dervisningen, som er kom
primeret, men faglig koster kr.
500,- + bøger og fotokopierede
opgaver kr. 350,-. Endvidere kom
mer
eksamensgebyr
til
Telestyrelsen på kr. 525,-.
Tilmelding efter først til
mølleprincippet er betaling kr.
850,- som skal være indbetalt til
Østersøkredsens kasserer senest
01.02.03.

e ft

S \

Amagerbanken.
Vi er lige så lokale,
cnm fis i fuf

Fastelavn
Søndag
den 2. marts

HØler's
yachtværft & udstyr

'Amager Strandvej 407 2770 Kastrup Tlf. 32 50 30 17 www.hellers.dk

Her er et udvalg af vores gode tilbud

Cykler sammenklappelig
kr.2.395,-

Picknic taske
service til 4 personer

2 stk. kr.4.500,-

NU Kr.348,-

Kontoen føres i Danske Bank,
Store Kongensgade Afdeling 49,
1264 København K
Og har reg. Nr. 4310
konto nr. 4310118796.
Der vil blive oprettet flere kurser,
hvis der er behov for det. Der er
12 elever på hvert kursus.
Tørtop kr. 1349,Med venlig hilsen
Inge Grandahl Andersen
Breddekoordinator
Østersøkredsen
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Med Heller logo
Kr.945,-

Stort udvalg
i kikkerter

Oppustelig vest
Norn. Kr.869,-

NU Kr.795,-

Åbningstider: Man - Fre 9.00 - 17.30 Lør 9.00 - 14.00 Søn & Helligdage 9.00 - 14.00

fra bestyrelsen

Sundby Sejlforening
ønsker følgende ny medlemmer
velkommen:
Jan Andersen
Beatevej 26, 2300 S
Dan Møller
Augustagade 22, 23 S
Jan Svard
Ceylonvej 18, 2300 S
Hanne Christensen
Grønnedammen 64, Brøndby
Flemming Kristiansen
Hindustanvej 24, 2300 S
Mikkel Moilvard
Ielandsvej 53, 2300 S
Carsten Steno
Milanovej 31, 2300 S
Jan Watsen-Larsen
Bregnegangen 49, 2300 S

i AktiviteterMatiné
i SSF 2003

• Søndag
Fredag
I Fredag
|Lørdag
- Søndag
I Lørdag
|Lørdag
• Søndag
Lørdag
I Lørdag
|Søndag
I Lørdag
* Lørdag
|Lørdag
• Søndag
Lørdag
I Søndag
|Torsdag
I Lørdag
' Lørdag
|Søndag
• Fredag
Lørdag
I Søndag
|Lørdag
I Lørdag
• Søndag
|Lørdag
• Lørdag
^øndag

2. februar
Sejlads på Eurolands floder og kanaler
14. februar
21. februar
Sejlerskolens instruktørmøde
15. februar
Besøg hos Hellers Værft
2. marts
Fastelavn
15. marts
Besøg hos Hellers Værft
Sejlerskolens elevmøde
22. marts
30. marts
Generalforsamling
Standerhejsning
3. maj
Fælletur til Københavns Havn
17. maj
8. juni
Pinsemorgen
14. juni
Familie sejlads
21. juni
Fællestur til Valby Bådeklub
26. juli &
27. juli
Fællestur til Sverige
10. august &
11. august
21 august
Klubmesterskab
23. august
Fællestur til Saltholm
6. september &
7. september Fællesstævne for amagerklubberne
19. september Fællestur til bådeklubben West
20. september &
21. september Ballad/forterne rundt
4. oktober
Fiskekonkurrence
18. oktober
Afriggergilde
26. oktober
Generalforsamling
15. november Fiskekonkurrence
6. december Julefrokost
14. december Børnenes juletræ
Jollebroen i vinterindpakning

-fra & til medlemmerne

Hermed vil jeg gerne sige tak
til SSF for den fine hilsen i anled
ning af min 60-års dag.
Jeg blev meget glad for den.
Alle ønskes god vind i 2003
A 817 Bjørka Schandorff

Tak
for opmærksomheden til vores
sølvbryllup.
Lizzie - Holger

I
I
l

FlUgger farver - og
International bådmaling
City.

Sundby.

St. Kongensgade 93
1264 København K.

Holmbladsgade 25
2300 Kobenhavn S.
Her forhandles:

International

City.
Vendersgade 10
1363 København K.

Sundby.
Dragør.

Amagerbrogade 164
2300 København S.

Møllegade 4
2791 Dragør.
Her forhandles:

International

Kastrup.
Kongelundsvej 264
2770 Kastrup.

FlUgger farver
Hans Guldager a/s
Amagerbroaade 164. TIf. 32 55 73 20.
Holmbladsgade 25. TIf. 32 54 73 33.
Kongelundsvej 264. TIf. 32 51 95 95.

Møllegade 4, Dragør. TIf. 32 53 73 22.
St. Kongensgade 93. TIf. 33 13 54 56.
Vendersgade 10.
TIf. 33 13 73 23.

Marts 2003
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62. Årgang

Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING

9. marts.

Amager Strandvej 15, 2300 S
Tilsluttet:
Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion

går det løs igen

Kontoret er åbent torsdag kl. 1900 - 20 30.
I kontortiden træffes: formand, kasserer og havneudvalg

Søndagsmatiné

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset

32 59 35 80

Postgirokonto: 7 05 65 16

Telefax

32 59 35 60

Havnekontoret

Restaurationen

32 58 32 96

Åbent: man. - ons. kl. 12 -13 & tor. kl. 16 -17

Foreningens e-mail adresse:
SSF's hjemmeside
Webmaster: Johnny Bengtson

KL 12 starter vi
som sædvanlig med

32 58 14 24

ssf@e-postboks.dk
www.sundby-sejlforening.dk
32 59 62 61

Tina's kolde bord,

Foreningens bestyrelse:
Formand:
Jens Green Jensen
E-mail

32 50 63 65
jgj@di.dk

Næstformand:
Erling Jørgensen

32 58 63 00

Klubhusrepræsentant:
Torben Frode Olsen

32 55 43 41

Sekretær:
Bjørka Schandorff
E-mail
Kasserer:
Jørgen Rindal
Havneudvalg:
Lars Schaldemose
Michael Fraenkel
E-mail
Erling Jørgensen

32 58 20 36
bjorka@mail.tele.dk
32 97 09 39
32 59 37 33
32 97 06 65
fam.fraenkel@get2net.dk
32 58 63 00

hvorefter
Otto
spiller
musik fra
kl. 14 til 17.

Motorbåds, -sikkerhedsrepræsentant & vagtchef:
Kim P. Andersen
32 59 62 23
E-mail
messinavej@e-privat.dk
Kapsejladschef
Leif Henriksen
E-mail

36 75 39 59
georgine@henriksen.mail.dk

Skolechef:
Ulla Helium
Ungdoms- og jolleleder:
Tonny Pedersen
E-mail

32 55 09 03
27 24 00 67
tp@kjehrs-vvs.dk

Festudvalg:
Vagn Preisler

32 55 23 03

Målere:
Jan Simonsen
Karl K. Thorup

32 97 62 53
32 58 32 37

Køb billet i god tid,
idet der kun er
adgang til klubhuset
med Matinébillet.
Pris kr. 70,- pr. person

Redaktion:
Poul Christensen
E-mail
Bladets ekspedition:
Elin Brinkland
Udgiver:
Tryk:
Oplag:

20 32 02 38
chiep@pc.dk

Deadline for indlevering af stof til næste blad er:
den 1s,e i måneden.

Det bliver en
hyggelig søndag!

32 52 98 89
Sundby Sejlforening
SM Offset Tryk,
1.400

LYNTRYK TIL DISCOUNTPRIS
Billige kvalitetstryksager

(0
Lyntryk og fotokopier fra dag til dag
a
'Z Kataloger - Faktura Kuverter - Etiketter - Brevpapir Prislister - Bøger •
(O

•

Alt i bogbinderarbejde

•

c Omslagsbøger - Kataloger - Tidsskrifter - Falsning - Samlehæftning 2.

^ Vi er behjælpelig med at give et tilbud på Deres tryksag s>

§

SMQffsettjyk

uZ

v/Tina og Søren Møller

o
-i

(O

Saltværksvej 134 • 2770 Kastrup • Tlf. og Fax: 32 51 71 79
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Forsidebilledet:
Lavvande på Amager Strand, så
lavt at man næsten kan forestille
sig størrelsen af
strandpark
Foto: Michael Raenkel

Hvad er det egentlig, der skal ske der ude på hjørnet af Nordre mole ?
Snakken har været der længe, rygter og gætterier og selvbestaltede
konklusioner har fløjet rundt i krogene på havnen. Ingen har med
sikkerhed vist rigtigt hvad der var i gang.
For at få sat lidt skik på tingende tog jeg fat i Henrik, satte ham ned på en
stol og stillede ham nogle spørgsmål. Her er så spørgsmål og svar
pc

Hvem betaler for byggeriet?
Det gør Lokale & Anlægsfonden
med tilskud fra Kommunen m.m.

Hvad laver du (Henrik Gravesen) i
projektet?
Jeg repræsenterer SSF's interesser i
projektet og koordinerer alle interne
forhold. Jegrefererer direkte til for
manden og næstformanden, som er
styregruppen i SSF.

Hvad er det der skal bygges?
Et aktivitetssted for organiserede
grupper af unge til maritime ak
tiviteter (Institutioner, Skoler,
Foreninger etc.),
samt ny bedding og jollebro.

Hvad er projektets tidsplan ?
SSF skal rydde jollepladsen inden
1. juni. Herefter påbegyndes bygge
riet af "det maritime ungdomshus"
som efter planen skal stå færdigt den
17. oktober 2003 (i år !).

Har SSF nogen egentlig
indflydelse på byggeriet?
Nej - Vi har en hvis indflydelse på
byggeriets indhold og driftsaftaler.
Men vi har kun haft en yderst be
grænset indflydelse på placeringen
og udformningen.

Kan medlemmerne få nogen
indflydelse ?
JA - ved at deltage aktivt i SSF's del
af processen sammen med de re
spektive udvalg.
Enhver er desuden velkommen til at
kontakte mig (SSF's projektleder
Henrik Gravesen) og jeg kan nu sige
at der afholdes orienteringsmøde i
SSF mandag den 7. april kl. 19 00 .

Hvem er bygherren?
Det er Københavns Kommunes
Uddannelse & ungdomsforvaltning

Hvem bestemmer brugen af
stedet i fremtiden?
Det ligger stadig til forhandling,
men det vil givet blive U&U og et
brugerråd hvor SSF får en stol.
Hvor meget får SSF råderet over?
Det er ikke klart endnu, men vi får
egne lokaler/ arealer til en del af
ungdoms- og jolleafdelingen og vi
kan benytte alle faciliteter på lige fod
med andre grupper

Bliver enkeltmedlemmer berørt på
nogen måde ?
JA - det kan vi desværre ikke undgå,
men vi arbejder hårdt for at sikre
mindst mulige ulemper og flest
mulige fordele.
De medlemmer der bliver berørt af
byggeriet vil få direkte information
tilsendt inden for den næste måned.

Kan medlemmerne gøre noget for
at støtte eller hjælpe ?
JA - Når vi skal i gang med at rydde
jollepladsen og genetablere
bygningerne er der brug for al den
hjælp vi kan skrabe sammen, for jo
mere vi laver selv, jo billigere bliver
det for SSF.
Hvad er fordelene for SSF ?
Jeg kan nævnes en række fordele, og
retfærdigvis også ulemper, men skal
jeg nævne blot nogle af de entydige
fordele må det være:
• Bedre forhold med bad og omk
lædningsforhold for de aktive på
jollepladsen
• Ny bedding og bro
• Værkstedsfaciliteter, der kan
rumme ungdomsafdelingens
største fartøjer
• Nye undervisningslokaler med
tilhørende køkkenfaciliteter
• Mulighed for at etablere bedre
forhold for vores sejlerskole og
kapsejladsafdeling.
• Imponerende udsigtsforhold

Og,

så må vi vel tage det
som udtryk for at man ikke vil
fjerne SSF de næste 25 år !

Hvad skal SSF betale til projektet ?
Direkte intet - SSF sagde NEJ, da det
stod klart at vores indflydelse blev
yderst begrænset.
Hvad koster det SSF i drift?
Forhandlingerne er ikke afsluttet
endnu, men SSF har IKKE påtaget
sig udgifter til drift på nuværende
tidspunkt.
Hvad skal der ske med de nu
værende bygninger?
De skal flyttes og formentlig bruges
andre steder i SSF.

Det nye ungdomshus, som det vil se ud, når man går ud af nordre mole

Det Maritime Ungdomshus
Orientering V/Henrik Gravesen
Foto: PLOT Vesterbrogade 69
Københavns Kommunes Uddan
nelse & ungdomsforvaltning har
skrevet kontrakt på opførelse af Det
Maritime Ungdomshus på SSF's
jolleplads - inkl. ny bedding og ny
jollebro.
Et projekt der med tiden er løbet op i
små 10 millioner kroner.
Men SSF ser ikke bare til - vi er
særdeles aktive i alle dele af projek
tet. Vi kan ikke ændre på at der
bygges, men vi kan gøre vores til, at
det der bliver bygget kan bruges - Og
bruges af SSF.
SSF holder til på jollepladsen - ikke
kun med ungdom, men også med
jollesejlere, kajakroere, surfere etc. og der fortsætter vi med.

Arbejdsgrupper og udvalg hvor SSF
er med:
• Projektgruppen for det maritime
ungdomshus
• Følgegruppe for det maritime ung
domshus
• Byggeudvalg
• Gruppe vedr. drift
• Gruppe vedr. stiforbindelse

Den næste fase med detaljeret
beskrivelser af byggeriet er startet og
SSF's projektleder bliver løbende ind
draget i dette arbejde, som rådgiver
på specifikke områder.

Senere kommer en grupper vedr.
samarbejde mellem organisationer og
institutioner etc.

Stedet:

Byggeudvalget:

Med det projekt der er valgt er der
ikke alene tale et hus, men et helt
aktivitetsområde med huse.

Der har været nedsat et midlertidigt
byggeudvalg til at rådgive arkitek
terne fra PLOT om de indholdsmæs
sige funktioner og lokaler mv.
SSF's projektleder har været en aktiv
part i dette udvalg.

316 m 2 opvarmede bygninger, hvoraf
SSF får eget lokale på ca. 30m 2 til
delvis kompensation for vores ung
domsafdeling.

Byggeudvalget afsluttede sin indle
dende møderække i forbindelse med
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programfase ved et "godkendelsesmøde" hos arkitekterne den 30. janu
ar 2003. Her blev de overordnede
skitser og indholdsbeskrivelser godk
endt med mindre bemærkninger.

Ca. 120m 2 uopvarmede lokaler herunder et uopvarmet værksted i
tilknytning til et opvarmet værksted,

sang;,.

— -

Det nye ungdomshus, som det vil tage sig ud set fra søsiden

samt selvstændige lokaler på ca.
58m 2 til SSF's ungdomsafdelingen,
som for erstatning for den eksi
sterende bådehal og grejskur.

betyder, at der omkring de 2 bygnin
ger bliver plads til bådparkering
under trædækket, der dog ikke er
tæt.

Mod Sundet er det tanken at byg
geriet skal etableres med en "gang
bro" ud over molen så man kan gå
hele vejen uden om byggeriet.

Det samlede areal der bebygges bliv
er på ca. 1600 m 2 . Alt samme som et
stort trædæk.

Desuden fjernes alle SSF's bygninger
(med visse udtagelser) fra jolleplad
sen og der bliver derved etableret
nye jollepladser omkring trædækket.

Brugerne:

Byggeriet indeholder foruden de
nævnte værksteder også undervis
ningslokaler med tilhørende køkken,
grovkøkken, bad og omklædning,
handikaptoilet med bad, samt
teknikrum og materialerum mv.
Byggeriets specielle udformning

Langs byggeriets sydlige facade ud
mod havnebassinet fastholdes den
nuværende kørevej på 3 meter. Dels
for at give afstand til havnebassinet
og dels for at sikre plads til evt.
senere opsætning af en mindre kran.

SSF's ungdomsafdeling og Amager
Strand Sejlklub regnes som de 2
største brugere.
Huset vil desuden blive åbnet for
organiserede grupper af unge, for
maritimt relaterede aktiviteter.

Set fra Søndre mole i en lettere aftenstemning med lys i vinduerne.

De endelige driftsaftaler er ikke på
plads endnu, men vi forventer at
også andre grupper i SSF vil kunne
benytte visse af de nye faciliteter,
efter aftale med driftslederen.
Hvem der bliver driftsleder og med
hvilken kompetence forhandler vi
om i skrivende stund.
Formentlig bliver det U&U selv, der
kommer til at stå for den samlede
drift - og dermed Amager Strand
Sejlklub der kommer til at varetage
en stor del af den daglige drift sam
men med et brugerråd.
Stiforbindelse:
Københavns Kommune Vej og Park
har afsat 1,5 mio. kr. til etablering af
"trafikreguleret overgang" ud for
SSF, samt etablering af en trafik
sikker stiforbindelse direkte ned
gennem SSF's område langs nordre
mole til Det Maritime Ungdomshus.
På første møde om etableringen af
denne sti blev afholdt hos Vej og
Park.
Den 4. februar forelagde SSF kends
gerningerne om de trafikale forhold
på SSF's område og SSF's ufrav
igelige krav om fortsat at kunne
gennemføre bådtransport på om
rådet (støttet af Amager Strand
Sejlklub).
På denne baggrund konkluderende
Vej & Park at opgaven ikke kunne
gennemføres med den bevilling der
var givet, da bevillingen kræver en
trafiksikker sti på SSF's område.
Vi har i stedet anbefalet, at etablere
kørevej/stiforbindelse som en for
længelse af SSF's asfalterede vej til
nordre plads frem til SSF's pro
viantkaj og gennemfører det plan
lagte projekt om en trafiksikker sti
forbindelsen langs nordre mole frem
til Det maritime Ungdomshus.
Vej og park vil forsøge at få bevillin
gen ændret tilsvarende.

Ændringer i SSF som følge af opførelsen af
Det maritime Ungdomshus:
Når der skal bygges på hele jolle
pladsen det meste af sommeren, be
tyder det naturligvis at ungdoms
afdelingen, jollesejlere mf. skal mid
lertidigt genhuses andre steder på
SSF's område.
At der bygges 1600 m 2 betyder også,
at SSF skal rydde området dvs. alle bygninger skal fjernes.
Vi arbejder på at finde nye place
ringer og frem for alt at vurdere i
hvilken grad vi kan/skal benytte lej
ligheden til at rydde ud i gamle
bygninger.
Samtidig ønsker vi at benytter lej
ligheden til at forbedre forholdene
for flest mulige af vores aktivitets
grupper.
Der har til dato været afholdt en
meget lang række møder med ud
valg og repræsentanter for inter
essegrupper i SSF. Disse møder er
dokumenteret ved mødereferater
der er forelagt styregruppen.
Yderligere møder vil blive gennem
ført den kommende tid, for at sikre
størst mulig enighed blandt inter
essegrupperne inden bestyrelsen
forelægges et samlet oplæg til omro
keringer af bl.a. bygninger.
Uanset hvordan vi griber disse op
gaver an, kan vi ikke undgå at
enkeltmedlemmer bliver berørt.
Dels vil der være mange medlem
mer med skure eller fartøjer på
jollepladsen, eller område op til
jollepladsen, som kommer til at fly
tte, enten midlertidigt eller perma
nent. Dels vil medlemmer der har
fartøjer i nærheden af jollepladsen
blive generet af byggeriet oven en
stor del af sommeren.
Det er beklageligt, men vi kan ikke
gøre andet end konstant at være ak
tive i processen og arbejde på at
sikre de bedst mulige vilkår for
vores medlemmer i den periode der
kommer.
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Således står det da også helt klart, at
enkeltmedlemmer der direkte
berøres vil blive kompenseret - f.eks.
skal en del skure flyttes og nedlæg
ges, for private skure vil disse med
lemmerne få tildelt andre eller nye.
Omrokeringerne:
Enkelte omrokeringer har det været
nødvendigt at besluttet i forbindelse
med vores forhandlinger om det
maritime ungdomshus. Derfor har
bestyrelsen været forelagt enkelte
oplæg, som er blevet godkendt.
Dette har betydet at vi samtidig har
kunnet henføre visse omkostninger
ved flytning, til projektet.
Involverede udvalg mf. i SSF:
• Bestyrelsen
• Styregruppen
• Sejlerskolen
• Kapsejladsudvalget
• Pladsmanden
• Havneudvalget
• Ungdoms- & Jolleudvalget
• Motorbåde
• Sikkerhed
• Seniorklubben
• Prampladsen
Og flere kommer formentlig til....
Da opførelsen af Det Maritime
Ungdomshus skal påbegyndes den
1. juni og stå færdigt den 17. oktober
arbejder vi på, at SSF's tidsplan for
interne omrokeringer skal have sin
foreløbige deadline den 1. juni 2003.
Der bliver ikke tale om at vi den 1.
juni er færdige - desværre !
Vi havde gerne set, at vi kunne lave
alle omrokeringer permanent, sam
tidig med at vi skal rydde jolleplad
sen. Men da flere rokeringer i sagens
natur kun er midlertidige, vil der
bliver en ny runde i efteråret.
Men der ligger en klar tidsplan for
forårets aktioner:
Primo marts indkaldes bestyrelsen
til ekstraordinært bestyrelsesmøde,
med det formål at principbeslutte de
første ændringer.

Den 10. marts skal vi efter aftale ind
sende ansøgning til Lokale og
Anlægsfonden om støtte til vores in
terne omrokeringer.
Medio marts vil alle involverede
jollesejlere og skureejere/-lejere, der
er registreret på området, få direkte
information tilsendt.

I april ventes det at vi har en detailplan klar for de ændringer vi skal
gennemføre, men allerede inden da
bliver vi nød til at påbegynde arbej
det med flytning af bl.a. ungdoms
afdelingen.
Når vi har detailplanen klar i april
starter vi med de større rokeringer

og vi håber at kunne afslutte det
meste af dette arbejde tidligt i maj
måned, men vi er formentlig afhæn
gig af at en del både først skal i van
det.
Med sejlerhilsen
Henrik Gravesen
Projektleder SSF

[~Mandag den 7. april kl. 1900~]
•

afholdes orienteringsaften i klubhuset,

'

I

hvor vi vil præsentere

I

I Det Maritime Ungdomshus
® og oplægget til interne omrokeringer i SSF.
Foreløbig aktivitetskalender for 2003 Kapsejlads
Kapsejladsmøde d. 10. april kl. 19 i pejsesalen
Sæt allerede aftenen af til dette møde.
Uanset om du vil sejle kapsejlads, give en hjælpende hånd med til sejladserne eller bare er nysgerrig, så er du
meget velkommen.
Aftenkapsejlads i MAJ sejles i Kastrup d. 1. 15. 29.
ogiS.S.F.
d. 8. 22.
Klubmesterskab d. 30. august fælles med kastrup afsluttes med grill
Amager cup
d. 5-7 sep. fællesstævne for amagerklubberne med basishavn I Lynetten
Lachmont
d. 27. sep. med reserve dag d. 28. sep.

Kapsejladsudvalget
Leif Henriksen Erik (BASSE) Povlsen
Karl Thorup
Henrik Scharff
( Martin Karlsen & Thomas Jensen)

Frank Olesen
Claus Zastrow

Jan Knudsen

Husk der er regelkursus i Lynetten, som beskrevet sidste nummer på side 9, hurtig tilmelding er nødvendig.
Med sejler hilsen
LEIF
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Ny kontingentafregning i Sundby
Sejlforening
Sundby Sejlforening

Med nogen forsinkelse på grund af praktiske
vanskeligheder fremsendes kontingentopkrævnin
gen i en ny form.
Kontingentopkrævningen udskrives fre
mover som en specificeret faktura med oplysnings
felt over de oplysninger der er indeholdt i Sundby
Sejlforenings medlemsoplysninger. Medlemmer,
der konstaterer afvigelse fra de faktiske forhold be
des kontakte kontoret for at få rettet
oplysningerne.
Der er påtrykt et medlemskort, som kan
klippes ud og medbringes som dokumentation for
medlemskabet. På medlemskortet står ud over
medlemsnummer, navn og adresse også indmeldelsesdato og kortets udløbsdato, der er fastsat,
så der er modtaget et nyt medlemskort inden
udløb. Samtidig står policenummer på ansvarsfor
sikring gennem SSF.
Endelig er der et girokort, der kan bruges
ved indbetaling på posthus eller i bank.
Det nye brevgirokort er oprettet for at modernisere
udskrivningen af medlemsopkrævning, idet
Foreningens program ikke talte pænt sammen med
den efterhånden udslidte linieskriver. Det gamle
giroformat var ikke baseret på udskrivning på
laserprinter, og oplysningerne på girokortet var
ikke fyldestgørende. Girokortet var heller ikke
velegnet som medlemskort, når man betalte via
netbank.
Jeg håber det nye brevgirokort opfylder
medlemmernes behov. Designet er fleksibelt, så
hvis nogen har ideer til forbedringer, ser jeg frem
til at høre fra jer.

Hans Hans Hansen

Smyrnagade 666
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Araager Strandvej 15
2300 København S
Medtero 4J" Dwwfc
DfFtiXMC

,

PRØVEUDSKRIFT

2300 København S
T)f:99999999

:KonSno»ntb*r*gn1ng
1-11: Kontingent AMUve
1-12: Fast Plads Aktiv

400.00
130.00

Kst»Sorter.

Sats:

1
22

400.00> j
2.860,00'

?LA0S

327

! TVPS 8ANHOLM
i NAVN MARTHA

X

Antal:

PRØVEUDSKRIFT
Medlemskort
Medlems nr. 9876
Hans Hans Hansen

Smyrnagade 666

2300 Kobenhavn S

Sundby Sejlforening
Indmeldt:

01.02.2001

Gyldigt til 30.8.2003

Aniagér Strandvej 15
$ DOK
•Mcdtøtt2.100
*f København (»K'

KVITTERING

GIR0IND8ETAUNG

L

;s.T£M»?ers kflRsereraBWir rsy

7 05 65 16

7 05 65 16

SiBxlby Sejiicwemng
AmiiSit; So-jistivej SJ
2300 Ktthenliitvn3

Mediornsnr.: 9876
Hans Hans Hansen

Smyrnagade 666

Sundby Sejlforesiiflg
Asniaxf
15
2100 KøbenhavnS

2300 K«|>enhavn S

Jørgen Rindal
kasserer

SSF budgetsammenligning

c R

K

2002

2003
Indtægter

_•/'« 5sL
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Medlemsydelser i alt

| Budget

Realiseret

2001

1999
Budget

630

677,6

630,0

644,2

630,0

618,6

630,0

625,8

787,5

961,8

787,5

870,3

720,0

785,6

720,0

726,6

700,0

1.514,5 1.350,0

1.404,2

1.350,0

1.352,4

1.330,0

1417,5

1639,4 1.417,5

630,0

W

S V °

Havn & Plads

900

965,5 1.000,0

965,9

925,0

1.083,7

865,0

820,9

860,0

Klubhus

150

149,9

50,0

44,1

50,0

-102,0

100,0

0,1

121,0

Bladet

120

139,9

120,0

156,5

95,0

97,8

95,0

96,4

80,0

Fester

29

67,5

29,0

44,6

29,0

50,3

25,0

47,8

25,0

Administration

37

79,9

37,0

13,4

37,0

53,9

37,0

6,0

52,0

Bestyrelse

15

7,5

15,0

15,4

15,0

20,2

10,0

10,1

8,0

Renter

2,5

0,4

2,5

0,2

15,0

0,4

15,0

1,1

15,0

Sejlerskole
Juniorer

Amagerbanken.
Vi er lige så lokale,
som du er.

25

29,4

25,0

29,9

25,0

22,4

25,0

32,7

20,0

100

101,2

100,0

81,6

100,0

97,1

100,0

161,7

100,0
40,0

Kapsejlads

35

17,4

35,0

86,8

55,0

61,2

40,0

35,9

Motorbåde

4

10,1

4,0

0,9

4,0

4,0

4,0

2,5

4,0

Reserve

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

34,0

0,0

0,0

1.439,3 1.350,0

1.389,0

1.350,0

1.215,2

1.325,0

0

0

0,0

5,0

5,0

0

15,2

0,0

132,2

0,0

Udvalg i alt

1.417,5

1.568,7 1.417,5

Afdrag på gæld

IResultat
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2000

Realiseret | Budget Realiseretl

|Budget Realiseret | Budget

Udvalg:
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i 1.000 kr.

U /

0,0

70,7

0,0

75,2

Sundby Sejlforening

regnskab fra
1.1.2002 til 31.12.2002

Aftrykte regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med foreningens bøger
De anførte beholdningers tilstedeværelse er konstateret
København, februar 2003
Bjarne Kallesøe
revisor

Brian Frisendahl
revisor
Medlemstal:
A-aktive 864
2001 811

Indtægter:
Ydelser fra medlemmer:
Indskud
Indbetalte vagter
Kontingenter:
A-Aktive
B-Aktive
Juniorer
Mini juniorer
Strafgebyr

612,520.00
43,200.00
9,600.00
1,435.00
10,900.00

Pladslejer:
Faste pladser
Vinteroplæggere
Skure og haver
Slæbejoller
Nye pladser

640,199.25
65,564.80
80,526.40
6,200.00
13,080.00

Renteindtægter
Indtægt i alt

B-aktive 112
2001 107

Junior 23

2001 21

Mini 41
2001 36

96,200.00
60,000.00

2002
1000 kr
80.5
47.4

677,655.00

58.0
42.8
8.8
1.3
7.2

2001
1000 kr
57.4
40,0

45.6

82

574.4
57.9:
79.0
805,570.45
1,100.37
1,640,525.82

49 8

60 8

6.0

6.8

25.1

6.8

0.8:
1,515.9^

0,8

fortsættes næste side.
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Udgifter:
Havn & plads:
Skatter & afgifter
Materialer
Traktor
Hegn & låger
Elforbrug
Refunderet energiafgift
Refunderet vandafgift
Affaldsbeholdere
Forsikringer
Telefon
Bollen
Parkeringsplads
Toilet nordre mole
Toilet søndre mole
Lønninger
Vogn & spil
Brug afspil
Indkøbt brændstof
Solgt brændstof
Arbejde
forbrugt hensættelse til kloak
Uddybning af rende
Tilskud fra kommunen
Joller
Havnepenge
Klubhus:
Fornyelse & reparationer
Forsikring
Ejendomsskat
Lejeindtægt

2,993.70
-6,404.00
47,004.84
-38,754.64

192.0
136.3

18.1

4.6
81.3
-40,6

71.7!

6Q.S

6.6 i

10.3

5.4
13.7:
-90.0
21.3

2.7
12.9

100.0

20,340.00
0.00

6.2 i

20.0

8,250.20
455,557.93
-100,000.00

0.01

20,340.00
0.00
-14,434.00

Forbrugt hensættelse nyt loft
Restaurant vedligeholdelse
Køkken vedligeholdelse
Bladet:
Trykning
Forsendelse
Redaktion
Momsregulering
Annonceindtægt

132,411.00
18,738.31
5,218.40
24,225.98
-40,724.67

965,331.19

0.0
0.91
19.0

12.1

0.0
11.9

0.0
294.8
5.9
-2.9
37,8
-38.3
239.6
-24.5
49.2
-25.0
13.0
-23.0

•121.8

30.1
25.9
0.9
•126.3

149,992.24

40.0
49.4
36.9

1.1
3.6

139,869.02

131.1
17.7
15.2
28.2
-35.7

26.4
1.0

22,930.00
16,535.00
26,875.50
1,200.00

231.1
164.0

12.4
104.6;
-52.3

249.1
0.0
-3.2
37.8
-38.3!
191.1 I

-3,410.30

69,140.91
27,251.75
1,050.54
-132,000.00
-40,000.00
131,601.54
92,947.50

Fester:
Standerhejsning
Afriggergilde
Diverse fester
Hornorkester
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125,605.25
47,751.69
6,988.24
7,248.49
122,364.71
-50,924.50
-11,620.00
68,596.45
7,500.00
6,917.60
20,102.47
-65,250.00
27,943.21
25,608.00
260,195.75

67,540.50

93.2
16.2

2.5
16.4
-30.5

13.6
17.2
13.0

13.9
17.4

0.8

0.8

18.2

Administration:
Honorar kasserer
Telefon
Frimærker m.m
Frihavnsmærker
Kontingenter
Gaver & Blomster
Kontorartikler
Tilskud kommunen
Generalforsamling
Seniorer
Møder & rejsepenge
Fortæring
ATP & refusioner
Indkøbte varer
Solgte varer
Forsikring & tillæg

30,000.00
6,552.79
9,697.25
-2,420.00
64,792.29
11,727.25
18,335.86
•140,042.28
13,819.00
6,164.00
4,880.50
16,512.00
4,876.08

24.0
7.4
10.5
-3.7
57.1
10.5
4.1
•122.8
12.1

6.0
2.0

79,899.39

8.9
3.5
7.3
-9.1
-4.4

Bestyrelsesmøder:

7,513.00

15.4

Renteudgifter:

1,562.14

1.1

46,590.05
-11,489.40

35,100.65
-96.00

Sejlerskole:
Undervisning
Fornyelse & reparationer
Materialer
Forsikringer
Kontingenter

3,067.00
17,795.63
4,813.15
3,012.50
750.00

Junior:
Fornyelse & reparationer
Materialer
Brændstof
Startpenge
Forsikringer
Kontingenter
Møder
Modtagne gaver
Kursus

31,602.50
36,099.15
2,977.78
15,760.00
10,980.75
1,550.00
2,458.36
-1,700.00
1,450.00

Kapsejlads:
Materialer
Møder & fortæring
Diverse kapsejladser
Kursus

8,387.44
6,423.00
-5,845.00
8,400.00

Motorbåde:
Materialer & præmier
Udgifter i alt
Årets resultat

4.1
17.5
4.8
3.0
29,438.28

0.6

11.7
34.4

2.6
8.5
10.5
2.2
10.8

101,178.54

1.0

17,365.44

5.3
9.4
5.4
4.1

10,116.95

0.9

1,569,806.69

1,440.1

70,719.13

75.2
fortsættes næste side...
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Status pr. 31.12.2002
Aktiver:
Kassebeholdning
Postgiro
Bankbog skolefond
Obligationsbeh. skolefond
Bankbog brandforsikring
Obligationsbeh. brandfors.

255,574.77

Broer & indhegning
Vogne & skinner
Øvelsesbåde
Juniorbåde
Joller
Motorbåde
Skure
Spil
Flagmast
Klubhus & inventar

1.00
1.00
37,000.00
80,000.00
17,000.00
30,000.00
1.00
1.00
1.00
1,550,000.00

Aktiver i alt

1,969,579.77

Passiver:
Skolefond saldo 1.1.2002
Ydede bidrag
"+ renter
Brandforsikring saldo 1.1.2002
"+ renter
Pengemellemværender
Fond Hoielt pr. 31.12.2002
Børnenes fastelavnsfond
Depositum medlemmer med elmåler
Tilgang i 2002
Kassekredit
Skyldige sociale udgifter
MOMS tilgodehavende
Depositum forpagter
Depositum ASA
Reguleringskonto saldo 1.1.2002
Regulering Ejendomsvurdering
"+/- årets resultat
Passiver i alt
Jørgen Rindal
kasserer
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183.50
11,155.22
38,643.46
0.00
205,592.59
0.00

37,007.27
-2,000.00
1,636.19

36,643.46

196,924.51
8,668:08

205,592.59
97,446.61
178,686.82
3,505.00

14,500.00
500.00

1,549,636.56
150,000.00
70,719.13

15,000.00
-273,516.57
12,636.05
-127,769.88
50,000.00
1,000.00

1,770,355.69
1,969,579.77
0.00

Referat af

bestyrelsesmøde
mandag den 27. januar 2003
Fraværende: Torben og Lars
Punkt la: Protokol:
Intet
Punkt lb,
Eksterne forhold, der vedrører SSF:
Formanden refererede fra et inter
view d.d. i Amagerbladet med Vinnie
Larsen-Jensen angående byggepla
nerne på Amager Strand og den
mulige ophævelse af fredningen af
græsarealet.
Man har endvidere kunnet læse i
Børsen at Skanska færdiggør 1. fase
af boligbyggeriet overfor SSF, men
at den resterende del af konceptet
søges afsat til en anden investor.
Torsdag den 30. januar skal bygningsoplægget til det maritime ung
domshus formelt godkendes. Jens og
Henrik deltager i mødet, hvor det
sker. Der foreligger p.t. ingen drifts
kontrakt, men huset vil også kunne
anvendes af andre organiserede
grupper, og ikke nødvendigvis kun
ungdom.
Vej og Park vil i forbindelse med
husets opførelse anlægge en sti langs
nordre mole og er gjort opmærksom
på, at den skal kunne bære en lastbil
i forbindelse med bådhåndtering.
Erling deltager i møderne med Vej
og Park.
Når driften og vedligeholdelsen skal
aftales, deltager Jens i møderne.
En kopi af Henriks statusrapport
blev omdelt til bestyrelsen, med be
sked om, at eventuelle bemærknin
ger skulle gives til formanden i løbet
af tirsdag den 28. ds.
I april vil der foreligge oplysninger
nok til, at der kan indkaldes til et
orienterende medlemsmøde.
Rivieraudvalget har besluttet at ned
lægge sig selv og i stedet for indkal
de alle instanser, der er direkte be
rørt af Amager Strand-projektet, til
at danne et brugerråd. Jens er blevet
opfordret til at opstille til formands

posten.
"Ny Amager Strandpark" forkortet
til NAS vil afholde stiftende general
forsamling den 25. februar og skal
arbejde med forslaget til den en
delige udformning af projektet så
tæt på beslutningstagerne som
muligt.
Punkt 2, Beretning:
For at protestere mod de nye be
stemmelser om yderligere at redu
cere kobberindholdet i bundmalin
gen har DS udsendt lister til under
skrift. Mange har skrevet under, og
listerne vil snarest blive indsendt.
Posten blev fordelt til de forskellige.
Den kommende generalforsamling:
De bestyrelsesmedlemmer, der er på
valg, blev spurgt om de ønskede at
genopstille.
Bestyrelsen vil foreslår generalfor
samlingen, at kontingentet til mini
juniorer hæves, så det svarer til kon
tingentet til DS.
Forslag til generalforsamlingen skal
være bestyrelsen i hænde senest den
2. marts. Forslagsstillere opfordres
til at gøre forslagene så entydige
som muligt.
Erling, Leif, Ulla og Kim deltager i
kredsmødet i Rønne lørdag den 8.
marts.
Erling, Leif og Tonny deltager i sejlerdagene den 22. og 23. marts.
Punkt 3, Havn og plads:
Ansøgningen til Miljøkontrollen om
udgravningen af havnen ligger p.t.
hos Københavns Amts Miljøudvalg.
Der kan først arbejdes videre, når
den kommer retur til kommunen.
Arbejdet med afløbet i rundkørslen
er afsluttet.
Der er indkøbt tre nye molevogne,
da de gamle er tæret op.
Pladsmanden vil gennemgå skiltnin
gen på havnen og sørge for repara
tion af eventuelle ødelagte skilte og

opsætning af skilte, hvor der måtte
mangle nogle.
Bestyrelsen var enige om, at SSF skal
melde sig ind i foreningen Lystbå
dehavne i Danmark.
Michael har undersøgt prisen på
skilte med fartangivelse til opsæt
ning på nordre plads. Da disse ikke
må opsættes uden tilladelse, har
pladsmanden fået til opgave at ind
hente de fornødne tilladelser.
Ansøgningen om Blåt Flag for den
kommende sæson vil blive indsendt
nu.
Der var enighed om at finde et nyt
rengøringsfirma til arbejdet med at
rengøre toiletter og bad på pladsen.
Konceptet skal være det samme som
hidtil.
Punkt 4, Klubhus:
Der var ros til det udførte arbejde.
Lofterne er flotte. Ventilerne til ud
luftningen skal dog åbnes mere for
en bedre udsugning, og retningen på
nogle af spotlysene i loftet skal
forsøges ændret, da dele af rummet
ellers ikke bliver godt nok belyst.
Radioskabet er ryddet op og høj
talerne fungerer tilfredsstillende.
Et nyt musikanlæg opsættes snarest.
Udskiftningen af den lille køledisk
er blevet udskudt indtil næste år.
Punkt 5, Fester og arrangementer:
Bankospillet gik efter bogen.
Matine'en den 2. februar er annon
ceret, og den 14. februar er der lys
billedeforedrag ved Hans Guldager
og Else Thuring.
Fastelavn er søndag den 2. marts, og
den næste matine er berammet til
den 9. marts.
Punkt 6, Sejlerskolen:
Efter gravearbejdet er lyset i skolens
telt nu genetableret af pladsmanden.
Mandag den 3. februar afsluttes
tovværkskurset med eksamen.
Den 22. marts holdes introduktions-
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møde med eleverne.
Punkt 7, Ungdom og joller:
Tonny har holdt møde med de fleste
af klubberne i Østersøkredsen. Man
besluttede at lave en sommertur for
børn op til 15 år med joller. Stedet
forventes at blive Arresø og tid
spunktet den 31. juli til den 3. au
gust.
Kastrup forsøger sig i den kom
mende sæson med et større frem
stød i baglandet for at tiltrække nye
Unge. Desuden vil de udvide aktivi
teterne med laserjoller og genoptage
sejladsen med yngling.
SSF og Kastrup har lavet aftale om i
fællesskab af lave onsdagstræning
og evt. også deltage i de almindelige
onsdagssejladser.
Den nye trænerstab i KAS er ivrige
for at deltage. KAS har omdannet
sin juniorafdeling til en ungdoms
afdeling.
Sæsonen i SSF begynder den 28. jan
uar. Forårets arbejde kommer til at
bestå i klargøring af både, men også
i at pakke afdelingens sager sammen
og finde opbevaring for samme, da

pladsen skal ryddes på grund af
byggeriet.
I forårets løb vil der blive afholdt tre
VM-udtagelsessejladser i henholdsvis
Sønderborg, Hobro og Præstø. SSF
deltager i alle tre stævner med 2 både.
DS arbejder på en ny ungdomsstruktur.
På landsbasis og i regionerne vil der
blive afholdt Grand Prix stævner for
joller.
Punkt 8, Kapsejlads:
På kapsejladsseminaret i Fredericia
blev de sidste nye rettelser til de in
ternationale kapsejladsregler gen
nemgået. Leif indkøber et antal nye
regelbøger.
DYK har valgt nye steder til stævn
erne i år, men har været tilfreds med
den form, de har haft i SSF, en form
man arbejder videre med.
Folkebådsklubben har meddelt, at
man ønsker at genoptage Larchmontstævnet i år i SSF.
Et nyt fællesstævne - Amager Cup skal ligge i Lynetten den 6.-7. sep
tember. Det bliver et DH såvel som
et klassebådsstævne.

Regelkursus er opslået i bladet, og så
mange som muligt opfordres til at
deltage. Leif og fire unge kapse
jladsmedhjælpere deltager.
Leif vil indhente våbentilladelse til
startpistolen hos politiet.
Afdelingen har hårdt brug for en
jolle. Sammen med ungdomsafdelin
gen arbejdes videre med dette. Man
vil også forsøge at skaffe en sponsor.
Den 5. april holdes "grejdag", hvor
alt gennemgås og der efterfølgende
holdes kapsejladsudvalgsmøde.
Den 10. april er der møde for alle,
der er interesserede i at hjælpe til
ved diverse kapsejladser og stævner.
Punkt 9, Motorbåde:
Der er forkerte datoer på nogle af
aktiviteterne i kalenderen. De vil
blive rettet.
Punkt 10, Sikkerhed:
De medlemmer, der endnu ikke har
taget deres vagter, skal skynde sig.
Allerede nu kan der forudses en
ophobning i april måned.
Hvis alarmen går utilsigtet, skal man
huske at ringe til alarmfirmaet.

Få et motoreftersyn nu
og se frem til en problemfri sommer
"Forebyggelse" er som bekendt både bedre og billigere end "helbredelse".
Undgå tæring, karburatorproblemer etc.
Klargøring omfatter:
• Affedtning af motor
• Olieskift i gearkasse
• Alle bevægelige dele gennemsmøres
• Rensning af karburator og filter
• Kontrol af tændingssystem
• Motor testes i prøvekar
• Motor behandles med rustbeskyttelse
Priser excl. Moms
2-15 hk
575,-kr.
20 -45 hk
780,- kr.
50 -75 hk
80-125 hk

1.075,-kr.
1.380,-kr.

_
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WIP Marine Center, Wilders Plads 11B, 1403 København K
8 & fax 3257 3772
Email: wip-marina@jubiimail.dk
Forhandler af: MARINER OG JOHNSON - Marine udstyr - Autoriseret Værksted
Service på alle mærker af påhængsmotorer.
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Fra den 3. februar er der nye koder
på alarmerne.
Punkt 11, Bladet:
Kim foreslog en mindre ændring i
fortegnelsen over bestyrelsesmed
lemmer på side 2.

Mast og trim

Generalforsamling

Foredrag af John Mast

Hermed inviteres alle sejlere og
deres gaster til et gratis foredrag
som afholdes på Kastrup Havn i

Punkt 12, Evt.
Intet

Ørsundsbroens
udstillingsbygning
21 25

Mødet slut kl.
Næste møde den 24. februar 03.
Jens Green Jensen
(formand)

Bjørka Schandorff
(referent)

onsdag den 12. marts
kl. 19.
Der skulle være plads til os alle og
der kræves ingen tilmelding
Med sejlerhilsen
Inge Grandahl Anderssen
Breddekoordinator Østerskredsen

f
Heller s

søndag den 30. marts
kl. 9 i klubhuset.
Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest
søndag den 2. marts 2003 kl. 9 00

Forslag fra bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår følgende æn
dring til lovens §16 efter linien Kontingentets størrelse fastsættes
af generalforsamlingen:
Minijuniorers kontingent følger
kontingentet til Dansk Sejlunion,
(pr. 2003 kr. 55,-)

yachtværft & udstyr

Amager Strandvej 407 2770 Kastrup Tlf. 32 50 30 17 www.hellers.dk

Sejlerskolen

Her er et udvalg af vores gode tilbud

Ja, så er vi klar til sæson 2003.
Cykler sammenklappelig
kr.2.395,-

Picknic taske
service til 4 personer

2 stk. kr.4.500,-

NU Kr.348,-

Tørtop kr. 1349,-

Med Heller logo
Kr.945,-

Stort udvalg
i kikkerter

Oppustelig vest
Norn Kr 869,-

NU Kr.795,-

Åbningstider: Man - Fre 9.00 - 17.30 Lør 9.00 - 14.00 Søn & Helligdage 9.00 - 14.00

Der
er
allereder
mange
tilmeldinger til den praktiske del.
Husk elevmøde lørdag den 22.
marts i Pejsestuen kl. 10.
Her fordeler vi så eleverne på de
dage som i har ønsket, hvis der
muligt.
Klargøringen af bådede begynder
ugen efter og i skal så møde i tel
tet kl. 18 på den dag i er sat til at
sejle.
På snarlig gensyn
Ulla
Husk alle har arbejdspligt
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Stemningsbilleder fra bankospillet
I januar er
klubhuset
lukket for
den årlige
hovedrengø
ring og istand
sættelse.
Den 26. janu
ar blev klub
huset igen åb
net for sæso
nen med et
stort banko
spil.
Samtidig
med hovedrengøreingen
blev der i re
sten af den
store sal og i
Pejsestuen
opsat nye
lofter, så der
er ens lofter
over det hele.
I det nye loft
er indbygget
spotbelys
ning, og et
nyt højtaler
anlæg er
også ind
bygget i
loftet.
Det var en
fornøjelse at
sidde under
de nye lyse
lofter med et
ordentlig lys
til bankopla
derne og høre
på et højtaler
anlæg der ikke
skratter.
pc

Billederne øverst fra venstre:
Køb af adgangsbillet og plader ved ind
gangen til spillehallerne.
Gevinstbordet inden spillet startede.
Godt i gang med spillet.
Bankonumre kontrolleres.
Spillepanelet i aktion.
Formanden ønsker tillykke til vinderen af
den store kurv.

Seniorernes
julefrokost

Min dåbsattest lyver vel ikke den siger jeg bliver 60 år om
ikke ret længe.
Det er ikke til at forstå - jeg føler
mig jo stadig som en på 30 selv
om gigten plager lidt og det røde
hår ikke er som det var engang.
Jeg kan da også se på fruen, vennerne og børnene
at de bliver ældre, så det må nok være rigtigt.

Ca 50 stk's medlemmer var
mødt op da vi den 11.
december holdt vores årlige
julefrokost i Pejsestuen.
Igen i år fik vi den gode tra
ditionsrige julemad fra
Tina's køkken.
Der var en dejlig og hyg
gelig stemning, samt havde
vi alle en gave med for et
vist beløb, som så blev
aktiveret og til stor moro for
alle.
Vi fik sunget nogle jule
sange, som et par Hopla
piger (eks.) havde kom
poneret.
Senere fik vi kaffe og forin
den øl og vand samt en
snaps til maden ikke at for
glemme, som klubben gav.
Alt i alt, igen en hyggelig
julefrokost som varede fra
ca. kl. 13 til 20.
Så var det tid at skilles og
sige tak til vores formand,
Michael, for endnu en god
tilrettelægning.

For at det ikke skal blive alt for trist holder vi en reception i sejlforeningens klubhus
søndag den 23. marts 2003
mellem kl. 14 og 18,
hvor det ville glæde os, hvis du/i kunne deltage.
Tina vil sørge for, at der både bliver lidt til maven
og noget mere til ganen.
Med sejler hilsen
Jens Green

Fastelavnsfest
med tøndeslagning i SSF

søndag den 2. marts kl. 12
Tønder i alle størrelser til
børn, damer og herrer .
Fine præmier til Kattekonger
og

kattedronninger.

V. Otto
Næstformand
Seniorerne

Mød op i god tid,
vi begynder præcis
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BÅDUDSTYR
KASTRUP MARINE SERVICE A/S
SALTVÆRKSVEJ 56
Tlf. 32500504
Fax 32510930
www.kastrup-marine.dk
Kom forbi og se det STORE UDVALG i:
SK1BSMALING - TOVVÆRK - SEJLERTØJ
ELEKTRONIK - SØKORT - FISKEGREJ
FITTINGS - GAVEARTIKLER m.m.
Vi har indrettet nyt værksted/riggerværksted,
så der er meget, vi kan være behjælpelig med.
Vore åbningstider er som hidtil:
Mandag - Fredag: 9.00 - 17.30
Lørdag:
9.00 -13.00
Husk også at vi altid holder åbent på alle Søn- & Helligdage 9.00 -13.00fra PÅSKE til PINSE
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-fra & til mememmerne
Det Maritime Ungdomshus-project.
Når jeg læser formandens nytårstale i
sidste SSF blad om det Det Maritime
Ungdomshusprojekt er jeg tilfreds med
at "Intet er vedtaget" desangående.
Men i modsætning til formandens
indlæg skriver projektleder Henrik
Gravesen det modsatte på side 10 spalte 3 i samme blad: "Projektet er ikke
tegnet endnu, men det er god
kendt"... "Det kan man ikke, vil mange
nok sige - JO, det kan man", hvorefter jeg
undrer mig over, hvem "man" egentlig
er, og som har så stor SSF magt.
I afsnittet FAKTA fortsætter Henrik
Gravesen (HG) med realiseringen af
byggeprojektet, at det ikke kun drejer sig
om "blot at bygge et hus - dermed læsse
1,5 mio. af til opgravning af forurenet
jord". Er det 1,5 tons eller m 3 eller noget
helt andet? Hvor skal til- og frakørslen
foregå, når man vil ommøblere jorden?
Desuden er det vist lidt risikabelt at
bygge et 300 m 2 hus på løs jord. Men der
er sikkert taget højde herfor med en or
dentlig pilotering. Forurenet jord skal de
poneres, og SSF skal sikkert betale, for
det er jo "vores" jord.
HG skriver endvidere: "SSF skal væk
fra jollepladsen - Men kun midlertidigt!,
jollesejlerne rykker tilbage når projektet
er færdigt", men under afsnittet jollese
jlerne, kajakker, surferne mf." modsiger
HG sig selv: "fartøjerne - eller i hvert fald
en del af dem, skal tilbage på pladsen"
Hvor mange joller skal placeres andet
sted, når nu kun en del af jollerne skal
tilbage på pladsen? Skal vi i SSF have 2
jollepladser - og med samme vilkår?
Sluttelig spekulerer jeg egentlig over,
hvordan SSF's fremtid bliver, hvis også
andre gadekvarterer vil have et kvarte rsløft hos os. For mig ligner det allerede et
tilløb til en udvidet SFO-ordning.. Det vil
efter min mening have været bedre, hvis
unge i 20 års alderen af egen interesse
havde valgt et medlemskab hos SSF.
Med venlig hilsen
Poul Erik Dyreborg
Medlem 737 Jollesejler.

Svar på læserbrev fra medlem 737:

Aktiviteter i SSF 2003

Kære Poul Erik.

Søndag
Lørdag
Lørdag
Søndag
Lørdag
Lørdag
Søndag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Søndag
Lørdag
Søndag
Torsdag
Lørdag
Lørdag
Søndag
Fredag
Lørdag
Søndag

Først vil jeg takke for dit indlæg, idet
jeg også skal henvise til de øvrige orien
teringer i dette blad.
Definitioner:
Projektet = Det Maritime ungdomshus
1,5 mio. = 1,5 millioner gode danske kroner.

Der ligger en lang historie bag dette
projekt. Det har fra starten ikke med
SSFs gode vilje, at vores jolleplads blev
udpeget til byggeområde. Nu er situatio
nen blot den, at jollepladsen og resten af
SSFs område tilhører Københavns
Kommune.
Vi får forbedret nogle forhold og det
er da bemærkelsesværdigt at den abso
lut største debat blandt aktive jollesejler
gennem de sidste mange år været be
hovet for den ny jollebro og bedding vi
får nu.
Når jeg i sidste indlæg skrev at pro
jektet er "godkendt" betyder det at
Københavns Kommunen har skrevet
kontrakt på opførelse af nye faciliteter på
området.
At projektet ikke er tegnet endnu
skyldes den kontraktform man har valgt.
Der er naturligvis foretaget alle nød
vendige jordbundsprøver etc. undervejs
- og SSF skal IKKE betale for deponi,
ommøblering af jord eller bortkørsel af
jord i forbindelse med byggeprojektet!
Byggeprojektet berører hele jolle
pladsen og reelt resten af SSF. Vi kan
ikke undgå at der vil blive en del trafik til
byggepladsen, men vi kan udnytte nogle
muligheder for at vi i SSF kan omstruk
turer vores egne faciliteter til gavn for
vores aktivitetsgrupper.
Der egentlig begrundelse for sætnin
gen .. .eller i hver fald en del af dem...
skyldes alene at SSFs bestyrelse tidligere
har besluttet at motorjollerne skal flyttes
til "trailerpladsen" eller andre tilsvarende
områder i nærheden af beddingen ved
proviantkajen. Vi har således længe haft
2 "jollepladser" i SSF - dels jollepladsen
og dels trailerpladsen.
Dine kommentarer vedrørende SFOordninger og indikering af at nye
medlemmer i SSF bør være i 20 års
alderen, vil jeg som projektleder helt
undlade at kommentere.
Med venlig hilsen
Henrik Gravesen
Projektleder

Lørdag
Søndag
Lørdag
Lørdag
Søndag

2. marts
Fastelavn
15. marts
Besøg hos Hellers Værft
22. marts
Sejlerskolens elevmøde
30. marts
Generalforsamling
3. maj
Standerhejsning
17. maj
Fælletur til Københavns Havn
8. juni
Pinsemorgen
14. juni
Familie sejlads
Fællestur til Valby Bådeklub
21. juni
26. juli &
27. juli
Fællestur til Sverige
9. august &
10. august
21 august
Klubmesterskab
23. august
Fællestur til Saltholm
6. september &
7. september Fællesstævne for amagerklubberne
19. september Fællestur til bådeklubben West
20. september &
21. september Ballad/forterne rundt
4. oktober
Fiskekonkurrence
18. oktober
26. oktober
Generalforsamling
15. november Fiskekonkurrence
6. december Julefrokost
14. december Børnenes juletræ
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Mødedage og udflugter for Seniorerne 2003
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag

26. februar ... .Kl. 12-17
26. marts
Kl. 12-17
30. april
Kl. 12-17
14. maj
Kl. 12-16 30
28. maj
Kl. 12-17
11. juni
Kl. 10-17
18. juni
Kl. 09-17
25. juni
Kl. 12-17
30. juli
Kl. 12-17
27. august
Kl. 12-17
10. september .Kl. 12-17
24. september .Kl. 12-17
08. oktober ... .Kl. 13-17

Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag

22. oktober .. . .Kl. 09-17
29. oktober ... .Kl. 12-17
12. november . .Kl. 09-18
26. november . .Kl. 12-17
10. december . .Kl. 12-?

Vi mødes i Senior huset med madpakke.
Vi mødes i Senior huset med madpakke.
Vi mødes i Senior huset med madpakke
Udflugt til Amagermuseet. Se opslag.
Vi mødes i Senior huset med madpakke.
Udflugt til Holmen. Nærmere på opslag.
Skovtur ud i det blå. Seopslag.
Vi mødes i Senior huset med madpakke.
Vi mødes i Senior huset, vi skal grille.
Vi mødes i Senior huset med madpakke.
Vi spiser røgede sildpå prampladsen.
Vi mødes i Senior huset med madpakke.
Udflugt til Amalienborg kronologiske
samling
Fisketur. Nærmere på opslag.
Vi mødes i Senior huset med madpakke.
Vi skal til Tyskland. Nærmere på opslag.
Vi mødes i Senior huset med madpakke.
Julefrokost i klubhuset. Husk gave.

Til udflugterne vil tilmelding være bindende og Seniorer der bare møder op
uden tilmelding kan ikke regne med at der er plads til dem.
Tilmelding til Julefrokosten vil også være bindende og Seniorer der bare møder
op uden at være tilmeldt kan ikke deltage. Julefrokosten er kun for Seniorer.
Opslag kan ses på Nordre & Søndre moler samt i klubhuset.
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Flligger farver - og
International bådmaling
City.

Sundby.

St. Kongensgade 93
1264 København K.

Holmbladsgade 25
2300 København S
Her forhandles:

International

City.
Vendersgade 10
1363 København K.

H

Sundby.
Dragør.

Amagerbrogade 164
2300 København S.

Møllegade 4
2791 Dragør.
Her forhandles:

International

Kastrup.
Kongelundsvej 264
2770 Kastrup.

Flligger farver
Hans Guldager a/s
Amagerbroaade 164. TIf. 32 55 73 20.
Holmbladsgade 25. TIf. 32 54 73 33.
Kongelundsvej 264. TIf. 32 51 95 95.

Møllegade 4, Dragør. TIf. 32 53 73 22.
St. Kongensgade 93. TIf. 33 13 54 56.
Vendersgade 10.
TIf. 33 13 73 23.

April 2003

Nr. 4

62. Årgang

Medlemsblad for

Fastelavn 2003

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300 S

Årets fastelavn blev afviklet
blandt en masse festlig klædte
børn, som var udklædt som di
verse rovdyr, mariehøns, ninjaer,
kinesere, samt en enkelt klovn.
Et par voksne var delvist ud
klædte.
Tøndeslagningen blev slået i læ af
klubhuset, idet en iskold vind fra
øst var med til gøre dagen til en
frisk oplevelse, efter tøndeslag
ningen rykkede vi indendørs, for
at få kakao og fastelavnsboller.
Årets fastelavn blev delvist spon
soret af de penge som blev indbe
talt, i stedet for blomster ved John
Otto's begravelse.
Tina sponsorede kakaoen.

Tilsluttet:
Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion
Kontoret er åbent torsdag kl. 1900 - 2030.
I kontortiden træffes: formand, kasserer og havneudvalg
Foreningens telefoner:
Postgirokonto: 7 05 65 16

Bestyrelsesværelset

32 59 35 80

Telefax

32 59 35 60

Havnekontoret

Restaurationen

32 58 32 96

Åbent: man. - ons. kl. 12 -13 & tor. kl. 16-17

Foreningens e-mail adresse:
SSF's hjemmeside
Webmaster: Johnny Bengtson

32 58 14 24

ssf@e-postboks.dk
www.sundby-sejlforening.dk
32 59 62 61

Foreningens bestyrelse:
Formand:
Jens Green Jensen
E-mail

32 50 63 65
jgj@di.dk

Næstformand:
Erling Jørgensen

32 58 63 00

Klubhusrepræsentant:
Torben Frode Olsen

32 55 43 41

Sekretær:
Bjørka Schandorff
E-mail
Kasserer:
Jørgen Rindal

32 58 20 36
bjorka@mail.tele.dk
32 97 09 39

Havneudvalg:
Lars Schaldemose
Michael Fraenkel
E-mail
Erling Jørgensen

Redaktion:
Poul Christensen
E-mail
Bladets ekspedition:
Elin Brinkland
Udgiver:
Tryk:
Oplag:

32 59 37 33
32 97 06 65
fam.fraenkel@get2net.dk
32 58 63 00

20 32 02 38
chiep@pc.dk

Motorbåds, -sikkerhedsrepræsentant & vagtchef:
Kim P. Andersen
32 59 62 23
E-mail
messinavej@webspeed.dk
Kapsejladschef
Leif Henriksen
E-mail

Senere blev Kattekongerne og
Bundkongerne kåret:
Kattekonge store børn: Rasmus
Bundkonge store børn: Mie
Kattekonge små børn: Mark
Bundkonge små børn: Signe
Kattekonge "damer": Birgitte
Bundkonge "damer": Hanne
Kattekonge "herrer":
Kim
Bundkonge "herrer": Søren

36 75 39 59
georgine@henriksen.mail.dk

Skolechef:
Ulla Helium
Ungdoms- og jolleleder:
Tonny Pedersen
E-mail

32 55 09 03
27 24 00 67
tp@kjehrs-vvs.dk

Festudvalg:
Vagn Preisler

32 55 23 03

Målere:
Jan Simonsen
Karl K. Thorup

32 97 62 53
32 58 32 37

Deadline for indlevering af stof til næste blad er:
den 1s,e i måneden.

32 52 98 89
Sundby Sejlforening
SM Offset Tryk,
1.400

LYNTRYK TIL DISCOUNTPRIS
Billige kvalitetstryksager

•n

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag

ro
2

5'

'Z Kataloger - Faktura Kuverter - Etiketter - Brevpapir - Prislister - Bøger
U.

Michael.

Alt i bogbinderarbejde

•

Det skal retfærdigvis nævnes at
alt gik retfærdigt til selv om en vis
familie var overrepræsenteret.
Der blev også uddelt præmier til
bedst udklædte dreng og pige,
desværre er navnene smuttet,
men søde var de. Efter præmieud
delingen var der en masse løben
rundt og et par fægtekampe nin
jaer og døden imellem.
Og endelig kl. 14 blev rygefor
budet ophævet, det var ikke helt
nemt at håndhæve.
Udover den lokale fotograf, var
der en fotograf fra månedsbladet
"Holmbladet" som tog billeder til
brug i april nummeret.

O)
-n
£ Omslagsbøger - Kataloger - Tidsskrifter - Falsning - Samlehæftning 2.
^
•Q

J Vi er behjælpelig med at give et tilbud på Deres tryksag »
ro
o.

SMOffsettrUk

£

v/Tina og Søren Møller

*•

<

Saltværksvej 134 • 2770 Kastrup • Tlf. og Fax: 32 51 71 79
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Forsidebilledet:
Selvom Pipi's piratfar er taget på
sørøvertogt i Sydhavet, skal man
ikke mangle fornødenhederne på
hjemmefronten.

Fastelavnsstemning på havnen i SSF
Foto: Michael Fraenkel

Der bliver virkelig slået til.

Når formanden er bagmanden.

Klovn, græd ikke - du skal le.

Hvilke kølle vil du bruge?

Rent pip.

Uhm,- altså

Bunden ud, så er der karamelrov

Referat af

bestyrelsesmøde
mandag den 24. februar 2003
Fraværende: Kim og Lars
Punkt la. Protokol:
Intet.
Punkt lb.
Eksterne forhold der vedrører SSF:
Henrik Gravesen orienterede besty
relsen om den seneste udvikling i
byggesagen om det maritime ung
domshus.
Han henviste til SSF's blad nr. 3,
hvori der er en større redegørelse
samt fotos, hvori huset er placeret,
som man forestiller sig, det vil tage
sig ud, når det er færdigt.
Flenrik har holdt møder med alle og
betegner dem som positive og kon
struktive. Der vil blive holdt flere
møder i den udstrækning, det skøn
nes nødvendigt.
Møderne angående driftsaftalerne er
begyndt. Henrik påpegede, at der
skal laves en formel driftsaftale
angående SSF's brug af huset, inden
der laves aftaler om den rent prak
tiske drift.
Der dukker hele tiden nye spørgs
mål op, fx spørgsmålet om handi
capvenlige faciliteter i huset, samt
ændringer i forbindelse med anlæg
af stien gennem SSF.
I forbindelse med den nye bygning,
skal der være adgang til offentlige
toiletter.
Henrik arbejder også med at løse
dette problem, evt. i forbindelse med
SSF's toiletbygning på nordre mole.
Alle nye ting, der dukker op, giver
problemer for de rokeringer, der
skal foretages af SSF og kan få kon
sekvenser for byggeriets start. Det
hele besværliggøres af, at så mange
forskellige instanser er involveret i
projektet uden hver især at vide,
hvad de andre laver.
Vigtigt er, at SSF får eget lokale til
ungdommen samt bådhal og skur.
De resterende rum vil SSF kunne
bruge efter de regler, der kommer til
at gælde.
Også andre end ungdommen vil
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kunne bruge huset. Desuden får SSF
fuld brugsret og råderet over bro og
bedding samt over pladsen, som
hidtil.
Den 5. marts indkaldes til et ekstra
ordinært bestyrelsesmøde, hvor der
skal tages stilling til en ansøgning til
bygge- og anlægsfonden.
Den 7. april afholdes et medlems
møde om det maritime ungdoms
hus, hvor Henrik Gravesen og arki
tekterne bag byggeriet deltager.
Den 25. februar holdes stiftende gene
ralforsamling for brugerrådet til Ny
Amager Strandpark (NAS).
Punkt 2, Beretning:
Fra kulturforvaltningen er modtaget
materialer om lokaleleje.
Vagn P. og Michael F. deltager i
OFOF's ordinære generalforsamling
som holdes i SSF den 27. marts
klokken 19 00 .
Materialerne til Sejlerdagen kan
hentes på nettet på adressen
Sejlerdagen2003.dk.
Miljøkontrollen har sendt et brev
med forvarsel om, at der skal fore
tages kortlægning af jordforurenin
gen på SSF's matrikel.
Generalforsamlingen:

Da Lars Schaldemose har meddelt,
at han ikke ser sig i stand til at fort
sætte arbejdet i bestyrelsen/havne
udvalget, skal der findes en erstat
ning for ham.
Punkt 3, Havn og plads:
Der er endnu ikke kommet svar til
bage fra miljøstyrelsen angående ud
dybningen af havnen.
Endnu en mulig løsning på prob
lemet med det forurenede bundma
teriale er opstået:
Det forurenede lag skrabes af bunden,
der foretages uddybning, og det
forurenede bundmateriale lægges tilbage
på bassinbunden.

Den opgravede jord kan så eventuelt
og efter ansøgt tilladelse fra Skovog Naturstyrelsen anbringes som
fyld/genindvindingsmateriale på

Benzinøen. Erling arbejder videre
med problemet.
En have er blevet opsagt, men vil
ikke blive genudlejet, da havneud
valget mener at få brug for området.
Der er p.t. 80 ansøgninger om plads i
havnen, men kun 4 ledige pladser.
Havneudvalget vil sammen med
pladsmanden gennemgå bådene på
pladsen for at "rydde op" i havnen.
Herefter vil de medlemmer, man
ønsker at kontakte, blive tilskrevet.
Punkt 4, Klubhus:
Der er konstateret fugt i en væg i
køkkenet. Tegningerne vil blive
gransket, så skaden kan blive ud
bedret.
Udsugningen fungerer bedst, når
den kører på fuldt blus.
Når vejret bliver til det, vil bænkene
udendørs blive olieret.
Det modtagne tilbud om vedlige
holdelse af klubhusets gulve er for
dyrt. Torben tager kontakt til fir
maet.
Punkt 5, Fester og arrangementer:
Fastelavnsarrangementet er klart og
ligeledes er alt forberedt til matineen
den 9. marts.
Punkt 6, Sejlerskolen:
Alt grej er gennemgået sammen med
instruktørerne.
Da der er kommet yderligere in
struktører på sejlerskolen, vil bådene
kunne komme ud hver dag i den
kommende sæson.
Der er stadig enkelte ledige pladser
på sejlerskolen.
Udvalget arbejder på websidens ind
hold.
Den 25 og 26. marts holdes eksamen
i navigation, og Skipperstuen er der
for reserveret fra kl. 17.00.
Punkt 7, Ungdom og joller:
Afdelingen er i gang med at flytte
grejet til det gamle juniorhus for sæ
sonen.
Opti'erne og Europajolle flyttes også.

Trapezjollerne vil ikke blive anvendt
i år, og kun to Ynglinge vil blive
klargjort.
Aktiviteterne forsøges koncentreret
på tirsdage og onsdage.
Der vil ikke blive gjort særlige frem
stød for at rekruttere nye juniorer i
denne sæson.
Y126 er blevet indstillet til talen
tholdet, hvorfra udtagelser til land
sholdet foretages.
"Ford" har fået lov til at låne to optijoller til en udstilling. Som tak herfor
får klubben et sejl.
Marck deltager i bådudstillingen i
Fredericia som journalist for DYK.

Punkt 8, Kapsejlads:
Det fællesstævne, der i år skulle
afholdes i Lynetten, er blevet flyttet
tilbage til Kastrup.
Punkt 9, Motorbåde:
Intet.
Punkt 10, Sikkerhed:
Intet.
Punkt 11, Bladet:
Der var stor ros til bladet (nr. 3).
Redaktøren opfordrede endnu en
gang til, at man husker at følge op
med evt. rettelser til aktivitetslisten.

Undgå "bagvand" i dieselmotoren
Også i vore egne rækker har vi
hørt om motorer, som er blevet
ødelagt af vand, der er returneret
via udstødningen til motorens
cylindre.
I PBO, der er et meget aktivt blad,
er der jævnligt artikler og læser
breve om problemet Det følg ende
er et koncentrat af bladets debat og
artikler
Stop-vacuum
Er afgangen fra udstødningsmani
folden tæt på at være vandret (især
på moderne både, som er flade og
brede I bunden), er der risiko for at
et vacuum i motoren, lige når den
stopper, kan suge lidt vand (salt
vand) tilbage til topstykket, hvor
det gradvist vil starte korrosion
omkring ventilerne. Disse bliver
derved mindre tætte, hvorved kom
pressionen går ned.
Yderligere er det muligt, at vand
dråber gradvist vil kunne finde vej
ned i cylindrene og bidrage til kor
rosion her.
Startbesvær
Tilsvarende: Er der startbesvær,
med flere startforsøg, før motoren
starter, kan det kølevand, som kølevandspumpen straks begynder at
presse ind i kølekanalerne, sum
mere op og løbe tilbage i topstykket
idet der ikke er udstødningsgas til

at presse vandet videre ud igennem
udstødningssystemet.
Resultatet kan blive øjeblikkeligt
nedbrud af motoren, da de bety
delige vandmængder, der her kan
være tale om, vil kunne finde ned i
cylindrene, hvor de arbejdende
stempler vil forsøge
at komprimere vandet - og det kan
jo ikke lade sig gøre i henhold til de
p.t. gældende naturlove.
Resultatet bliver i bedste fald
bukkede plejlstænger - i værste fald
at der stikker et "ben" ud af krumta
phuset.
Rådet, når man må tørne motoren
flere gange efter hinanden, er at
lukke hanen til kølevandsindtaget,
indtil motoren starter, og derefter
lukke op igen.

Punkt 12, Evt.
Henrik Gravesen vil fortsat orientere
i bladet om det maritime ung
domshus.
Michael arbejder videre med ud
kastet til en velkomstbrochure til
nye medlemmer.
Mødet slut kl. 20 50
Næste møde den 31. marts klokken
2900
Ekstraordinært møde holdes den 5.
marts klokken 18 00
jens Green Jensen
(formand)

Bjørka Schandorff
(referent)

fra Flyvefisken nr.: 43 2003

manifolden med plads til en del
vand ved opstart, hvis kølevandet
var ført direkte ned til manifolden,
men yderligere en kraftig bugt
opad. Så der er endnu mere plads
til vand ved opstart. I toppen af
bugten er der monteret en ventil,
som lukker, når der er overtryk i
slangen, men som tillader luft at
komme ind, når motoren står stille.
Herved undgås en hævertvirkning,
så det ikke er muligt at få vand ude
fra ind til udstødningsmanifolden.
Foruden livremmen er der også sel
er i det viste system i form af udstødningsløftet agter, så man er nok
så helgarderet som praktisk muligt
ved at følge dette forslag.
Under alle omstændigheder er der
her tale om nyttig viden ved instal
lation eller ændringer i det
bestående.

Hæverteffekt
Når en dårlig installation af udstød
ningssystemet kom
mer ud i kraftig bølge
Udstødningsløft nødvendigt
gang, hvor stævnen
når maskinen ligger nær eller
dykker kraftigt, kan det
under vandlinien
være nok til at vand kan
flyde direkte tilbage gen
nem udstødningen og
samtidigt etablere en
Vandlinie
hævertfunktion - og så
Lyddæmper
er man på Herrens mark.
Vandlås
I principskitsen herunder er
der ikke blot skitseret et
kraftigt fald fra udstødnings

Antihævertventil

Udstøningsnianifold
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GENERALFORSAMLING
FORÅR 2003

Søndag den 30. marts
kl. 900
i klubhuset

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

Følgende er på valg:
Sekretær
Bjørka Schandorff
Skolechef
Ulla Helium
Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant
Kim P. Andersen
Havneudvalgsmedlem
Lars Schaldemose (modtager ikke genvalg)
Festudvalgsformand
Vagn Preisler
Suppleant til bestyrelsen
Bjarne A. Larsen
Redaktør
Poul Christensen
1 måler
Karl Thorup
1 revisor
Brian Frisendahl
1 revisorsuppleant
Benny Gustafsson

Forslag til

generalforsamlingen
Lovændringsforslag
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

BÅDUDSTYR

Forslag fra bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår følgende æn
dring til lovens § 16 efter linien Kontingentets størrelse fastsættes
af generalforsamlingen:
Minijuniorers kontingent følger
kontingentet til Dansk Sejlunion,
(pr. 2003 kr. 55,-)
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Forslag fra
Medlem nr. 119 Michael Ronind
På grund af Seniorernes voksende
medlemmer (65) vil vi foreslå at
Seniorerne får valgt et medlem i
Sundby Sejlforenings bestyrelse til
også at koordinere deres akti
viteter.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

KASTRUP MARINE SERVICE A/S
SALTVÆRKSVEJ 56
Tlf. 32500504
Fax 32510930
www.kastrup-marine.dk
Kom forbi og se det STORE UDVALG i:
SKIBSMALING - TOVVÆRK - SEJLERTØJ
ELEKTRONIK - SØKORT - FISKEGREJ
FITTINGS - GAVEARTIKLER m.m.
Vi har indrettet nyt værksted/riggerværksted,
så der er meget, vi kan være behjælpelig med.
Vore åbningstider er som hidtil:
Mandag - Fredag: 9.00 - 17.30
Lørdag:
9.00 -13.00
Husk også at vi altid holder åbent på alle Søn- & Helligdage 9.00 -13.00fra PÅSKE til PINSE
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Amagerbanken.
Vi er lige så lokale,
som du er.

Få et motoreftersyn nu
og se frem til en problemfri sommer
"Forebyggelse" er som bekendt både bedre og billigere end "helbredelse".
Undgå tæring, karburatorproblemer etc.
Klargøring omfatter:
• Affedtning af motor
• Olieskift i gearkasse
• Alle bevægelige dele gennemsmøres
• Rensning af karburator og filter
• Kontrol af tændingssystem
• Motor testes i prøvekar
Priser excl. Moms
2-15 hk
575,- kr.
20 -45 hk
780,- kr.
50 -75 hk
1.075,- kr.
80 -125 hk
1.380,-kr.

YAMAHA

KijMEHHEaa
CJdumm

iJahnman

WIP Marine Center, Wilders Plads 11B, 1403 København K
8 & fax 3257 3772
Email: wip-marina@jubiimail.dk
Forhandler af: MARINER OG JOHNSON - Marine udstyr - Autoriseret Værksted
Service på alle mærker af påhængsmotorer.
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Kort & Matrikelstyrelsen
stopper salget af Søsportskort

f
Heller s

Fra mandag d. 3. marts 2003 sælger
KMS ikke længere Søsportskort.
Fritidssejlerne kan i stedet købe
de almindelige, danske søkort
hos deres forhandler.

yachtværft & udstyr

Amager Strandvej 407 2770 Kastrup Tlf. 32 50 30 17 www.hellers.dk

Hos nogle søkortforhandlere vil
fritidssejlerne stadig kunne købe
Søsportskortene fra 2002, fordi
forhandlerne gerne må sælge
deres restlager.
Forhandlerne skal oplyse køberne
om, hvor mange rettelser, der er
til de enkelte serier og hvilke kort,
der er annulleret.
Indtil 15. november 2003 bliver
Kort & Matrikelstyrelsen ved med
at udsende rettelser til kortene i
"Søkortrettelser".

Her er et udvalg af vores gode tilbud

Basisprodukter i fremtiden
Baggrunden for at Kort & Matri
kelstyrelsen stopper salget af
Søsportskort er, at styrelsen har
ændret profil og har fået andre
opgaver.
Kort & Matrikelstyrelsen skal i
fremtiden koncentrere sig om at
udgive sine basisprodukter.

Cykler sammenklappelig
kr.2.395,-

Picknic taske
service til 4 personer

2 stk. kr.4.500,-

NU Kr.348,-

Tørtop kr.1349,-

Med Heller logo
Kr.945,-

Regionale havnelodser trykkes
ikke mere
De ændrede opgaver betyder
også, at Kort & Matrikelstyrelsen
ikke længere trykker de Regionale
hav-nelodser. Hvis forhandlerne
ønsker det, må de dog sælge deres
restlager af lodser.

Stort udvalg
i kikkerter

Oppustelig vest
Norn. Kr.869,-

NU Kr.795,-

Åbningstider: Man - Fre 9.00 - 17.30 Lør 9.00 - 14.00 Søn & Helligdage 9.00 - 14.00

Rettelser.

Gratis havneinfo på hjemmeside
For at fritidssejlerne ikke skal sav
ne opdaterede informationer om
de danske havne, arbejder Kort &
Matrikelstyrelsen på, at sejlerne
snarest muligt kan hente oplys
ningerne gratis fra hjemmesiden.

Efter jeg afleverede listen over arrangementer til bladet, er der sket nogle
ændringer.
Her er listen som den skulle have set ud:
Arrangementer i 2003
24. Maj, fællestur igennem Københavns Havn.
21. Juni, fællestur til Valby Bådeklub.
26.-27. Juli, fællestur til Sverige.
9.-10. August har DS en fællestur til Gislow Låge Hage ved Trelleborg.
30. August, fællestur til Saltholm.
6. September, den "store" fiskekonkurrence.
19. September, fællestur til bådeklubben West.
8. November, den "lille" fiskekonkurrence.
Følg med i dit medlemsblad og i dit klubhus for nærmere informationer,
omkring det enkelte arrangement.

fra KMS hjemmeside 7.3.2003

Hilsen Kim. Motorbådsrepræsentant.
I
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Karate

Årsmærker og bukke
Efter gennemgang af pladsen 20.
februar blev det konstateret at en del
både, ikke havde gyldigt årsmærke
fra 2002.
Disse både vil få en henvendelse fra
kassereren. Ligeledes blev der fun
det både i så dårlig stand at de bør
fjernes fra havnen, de får naturligvis

henligge i 8 dage for tilrigning mod
betaling af almindelig betaling.
Uddrag af bekendtgørelsens § 2.16:
Efterladte, sunkne eller strandede fartø
jer kan havnemyndigheden forlange flyt
tet inden for en af havnemyndigheden
fastsat rimelig tid.
Efterkommes et pålæg herom ikke, kan
havnemyndigheden efter endnu en med
delt frist lade fartøjet fjerne og sælge for
ejerrens regning. Inden salget skal hav
nen så vidt muligt give ejeren besked.
Provenuet fra et salg kan til hel eller
delvis dækning af havnens omkost
ninger.

- Jeg er begyndt at gå til
karate! Jeg har allerede
lært at slå mursten over
med mine bare hænder,
så nu kan jeg forsvare
mig, hvis jeg skulle blive
overfaldet
- Det lyder godt, men er
det ikke sjældent man
bliver overfaldet af en
mursten?

Havneudvalget.

Nyt

fra

OFOF

Februar 2003

Organiserede Fritidssejfere Omkring Flakfortet
Havnen § 4. Et fartøj, som trods påtale ikke
holdes i en sådan orden og stand, som må
kræves af et fritids far tøj, kan af bestyrelsen
bortvises fra havnen.

også en henvendelse.
Det er vigtigt at du får hentet dit
pladsmærke senest d. 15 maj.
Enten i kontortiden om torsdagen
eller i pladsmandens åbningstid på
hverdage.
Husk at med bringe kvittering for
gyldig ansvarsforsikring.
Det blev også konstateret at mange
bukke mangler ejerens navn,
medlemsnummer og fartøjets navn.
Disse bukke vil blive samlet og en
ten brændt eller solgt.
Der er kommet en ny bekendt
gørelse vedr. havnereglementet, som
giver havnemyndigheden ret til at
bortauktionere både og grej (se ud
drag).
Husk derfor at mærke dine bukke
og klodser, allerede mens din båd
står på dem.
Husk også hvis dit fartøj ikke er
søsat 15 maj, skal du skriftligt med
dele havneudvalget, hvornår søsæt
ning vil finde sted.
Undladelse heraf vil medføre, at
pladsen uddeles som låneplads.
Fra 1 maj, kan vinterliggere højst

Flakfortet 2003
Ingen takstforhøtaiae - Taksterne for årskort og anløb er de samme som 12002.
OFOFs aftale om rabat oå åramærker fortsættes - årsmærker købes på fortet
For medlemmer af OFOF
For Ikke-medlemmer af OFOF

er prisen
ar prisen

For daganløb Indtil kl. 22.00
For døgnophold (efter kl. 22.00)

er havneafgiften d.kr. 60,00
er havneafgiften d.kr. 100,00

d.kr. 400,00/år Husk legimitation f.eks. klubstander
d.kr. 500,00/år

OFOF« anmne »tander helse« søndag den 4. Mai 2003 kl. 14.00 - OFOF ar vasrt
med en forfriskning. Der vil også være et sasrilgt tilbud i restauranten.
Havnekontor Tlf. og fax +45 3296 0600.
Affald: I mere end 25 år har det været almindelig praksis, at sejlere der gæster Flakfortet, tager eget
affald med hjem. For bl.a. at sikre rimelige havneafgifter - også fremover, er det ubetinget nødvendigt.
åt alle sejlere taoer aoet affald med htem.

OFOF
Inaen kontingentforhøjelse - OFOFs årekontlngenter fer 2003 er de samme som 12002
For klubber med op tfl 100 medlemmer
For klubber med 101 til 500 medlemmer
For klubber med mere end 500 medlemmer

d.kr. 300,00/år
d.kr. 800,00/år
d.kr. 900,00/år

OFOF opstillede I 2002 en marfcls»-overdækning ved grillpladsen Sailors Comer. Den blev hljst
meget velkommen af sejlerne og Wev benyttet flittigt- vel nok mest som solafskærmning. Vi håber,
at sejlsæsonen 2003 bliver lige så solrig som 2002.
OFOF arbejder på at få etableret en legeplads oa en petanquebane.
OFOF afholder generalforsamling torsdag, den 27/3 2003. Sæt allerede nu kryds i kalenderen
Alle sejlklubber, motorbådsklubber og andre maritime organsisationer kan uanset nationalitet blive
medlemmer af OFOF. Hvis din klub ikke allerede er medlem af OFOF, sd få din bestyrelse til at ringe,
skrive elier malle efter nærmere oplysninger 41 OFOFs kasserer Boris Damsgaard, Frihedsvej 0,
DK-2960 Rungsted Kyst tlf og fax +45 4588 1493, e-mail: bori s. dama ga-ardEimage. dk.

Med selledillsm^"
^Bent Hanaarf^formafrd for OÉOF

j
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Sejladserne foregår om torsdagen og afholdes skiftevis af KS og SSF.
Se aktivitetslisten.
Sejladserne starter kl. 1800
Vi samarbejder med Kastrup Sejlklub for at gøre vore sejladser
bedre, skabe mere konkurrence og gøre sejladserne mere spændende.
Banerne vil blive de gamle kendte, udlagt ud for Amager strgnd.
Der er mulighed for at deltage-ij begge klubbers mesterskabssejladser, dog kan man kun blive klubmester i sin egen klub.
/

/-'

.

"— 3=» /

J

-

;/ 1 / j I

Præmieoverrækkelser finder sted i den klub, som afholder dagens
sejlads.
Der ppkræves et lille startgebyr, som vil være med til at gøre
præmierne bedre.
m

r for hele sæsonen er 350,- kr.
Har du lyst til at prøve, om kapsejlads er noget for dig,
eller vil du bare være med en gang imellem,
koster en enkeltstart 30,- kr.
Kapsejladserne er for alle, |gl
har du ikke prøvet det før, så prøv det nu.
/->

/!

.

Med sejler
hilsen
j
Leif Henriksen

.

i

i ir-'-W"'

Sejlerskolen

Aktiviteter i SSF 2003
30. marts

10. april

Vi har været så heldige at vi har
fået flere instruktører, så kan
begge sejlbåde komme ud at sejle
hver dag.
Der har også været god tilslutning
til alle 3 både, vi venter nu bare
på lunere vejr, så vi hurtigt kan få
bådene i vandet. Det plejer at
være omkring standerhejsningen,
som i år er den 3. maj.
Klargøringen starter mandag den
24. marts kl. 18 i teltet.
Husk varmt arbejdstøj.
Med sejlerhilsen
Ulla

fra bestyrelsen

Sundby Sejlforening
ønsker følgende ny medlemmer
velkommen:
Torben Peter Boyesen
Hospitalsvej 4, 2000 F
Jan Fleischer Olsen
Elbagade 55, 2300 S
Elisabeth Førre
Reberbanegade 17, 2300 S
Ole Hau
Ålandsgade 26, 2300 S
Karen Lindberg
Bymosepark 51, 3200 Helsinge
Synnøve Nielsen
Backersvej 4, 2300 S
Susanne Elizabeth Vedel
Maltagade 2, 2300 S

1. maj
3. maj
8. maj
15. maj
22. maj
24. maj
29. maj
5. juni
8. juni
12. juni
14. juni
19. juni
21. juni
21. juni
26. juni
26.-27. juli
7. august
14. august
9.-10. august
16.-17. august
21. august
23.-24. august
28. august
30. august
30. august
1. september
4. september
6. september
5.-6.-7. september
11. september
18. september
19. september
20. september
19.-20.-21. september
25. september
27. september
27. september
2. oktober
3. oktober
4.-5. oktober
12.-13. oktober
18. oktober
26. oktober
november
december
14; december

Generalforsamling
Kapsejladsmøde i Pejsestuen
Aftensejlads i Kastrup
Standerhejsning
Aftensejlads i SSF
Aftensejlads i Kastrup
Aftensejlads i SSF
Fælletur igennem Københavns Havn
Aftensejlads i Kastrup
Aftensejlads i SSF
Pinsemorgen
Aftensejlads i Kastrup
Familie sejlads
Aftensejlads i SSF
Fællestur til Valby Bådeklub
Sejlerskolens dagtur
Aftensejlads i Kastrup
Fællestur til Sverige
Aftensejlads i SSF
Aftensejlads i Kastrup
Old boys sejlads
Aftensejlads i SSF
Sejlerskolens weekendtur
Aftensejlads i Kastrup
Fællestur til Saltholm
Klubmesterskab fælles med Kastrup
Sejlerskolens tilmelding til prøve
Aftensejlads i SSF
den "store" fiskekonkurrence
Fællesstævne for amagerklubberne i Kastrup
Aftensejlads i Kastrup
Aftensejlads i SSF
Fællestur til bådeklubben West
Sejlerskolens motorlære
Ballad/forterne rundt
Aftensejlads i Kastrup
Lachmont (evt. 28. september)
Aftensejlads i SSF (Årets sidste)
Sejlerskolens afslutning
Sejlerskolens afrigningsdage
Sejlerskolens rengøring af bådene
Afriggergilde
Generalforsamling
Den "lille" fiskekonkurrence
Julefrokost
Børnenes juletræ

- De bliver nødt til at stoppe med at drikke
spiritus øjeblikkeligt, hr. Jensen, sagde lægen.
- Deres sidste blodprøve fordampede inden, vi
kunne nå at undersøge den.
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Flugger farver - og
International bådmaling
City.

Sundby.

St. Kongensgade 93
1264 København K.

Holmbladsgade 25
2300 København S
Her forhandles:

International

City.
Vendersgade 10
1363 København K.

Sundby.
Dragør.

Amagerbrogade 164
2300 København S.

Møllegade 4
2791 Dragør.
Her forhandles:

International

Kastrup.
Kongelundsvej 264
2770 Kastrup.

FlUgger farver
Hans Guldager a/s
Amagerbroaade 164. TIf. 32 55 73 20.
Holmbladsgade 25. TIf. 32 54 73 33.
Kongelundsvej 264. TIf. 32 51 95 95.

Møllegade 4, Dragør. TIf. 32 53 73 22.
St. Kongensgade 93. TIf. 33 13 54 56.
Vendersgade 10.
TIf. 33 13 73 23.

Sejlerskolen

Vi har været så heldige at vi har
fået flere instruktører, så kan
begge sejlbåde komme ud at sejle
hver dag.
Der har også været god tilslutning
til alle 3 både, vi venter nu bare
på lunere vejr, så vi hurtigt kan få
bådene i vandet. Det plejer at
være omkring standerhejsningen,
som i år er den 3. maj.
Klargøringen starter mandag den
24. marts kl. 18 i teltet.
Husk varmt arbejdstøj.
Med sejlerhilsen
Ulla

fra bestyrelsen

Sundby Sejlforening
ønsker følgende ny medlemmer
velkommen:
Torben Peter Boyesen
Hospitalsvej 4, 2000 F
Jan Fleischer Olsen
Elbagade 55, 2300 S
Elisabeth Førre
Reberbanegade 17, 2300 S
Ole Hau
Ålandsgade 26, 2300 S
Karen Lindberg
Bymosepark 51, 3200 Helsinge
Synnøve Nielsen
Backersvej 4, 2300 S
Susanne Elizabeth Vedel
Maltagade 2, 2300 S

rAktivitetér
30.
10.
1.
3.
8.
15.
22.
24.
29.
5.
8.
12.
14.
19.
21.
21.
26.
26.-27.
7.
14.
9.-10.
16.-17.
21.
23.-24.
28.
30.
30.
1.
4.
6.
5.-6.-7.
11.
18.
19.
20.
19.-20.-21.
25.
27.
27.
2.
3.
4.-5.
12.-13.
18.
26.
8.
6.
14.

marts
april
maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juli
august
august
august
august
august
august
august
august
august
september
september
september
september
september
september
september
september
september
september
september
september
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
november
december
december

i SSF 2003

Generalforsamling
Kapsejladsmøde i Pejsestuen
Aftensejlads i Kastrup
Standerhejsning
Aftensejlads i SSF
Aftensejlads i Kastrup
Aftensejlads i SSF
Fælletur igennem Københavns Havn
Aftensejlads i Kastrup
Aftensejlads i SSF
Pinsemorgen
Aftensejlads i Kastrup
Familie sejlads
Aftensejlads i SSF
Fællestur til Valby Bådeklub
Sejlerskolens dagtur
Aftensejlads i Kastrup
Fællestur til Sverige
Aftensejlads i SSF
Aftensejlads i Kastrup
DS fællestur til Gislow Låge Hage (Trelleborg)
Old boys sejlads
Aftensejlads i SSF
Sejlerskolens weekendtur
Aftensejlads i Kastrup
Fællestur til Saltholm
Klubmesterskab fælles med Kastrup
Sejlerskolens tilmelding til prøve
Aftensejlads i SSF
den "store" fiskekonkurrence
Aftensejlads i Kastrup
Aftensejlads i SSF
Fællestur til bådeklubben West
Sejlerskolens motorlære
Ballad/forterne rundt
Aftensejlads i Kastrup
Lachmont (evt. 28. september)
Aftensejlads i SSF (Årets sidste)
Sejlerskolens afslutning
Sejlerskolens afrigningsdage
Sejlerskolens rengøring af bådene
Afriggergilde
Generalforsamling
Den "lille" fiskekonkurrence
Julefrokost
Børnenes juletræ

l
l
l
l

- De bliver nødt til at stoppe med at drikke
spiritus øjeblikkeligt, hr. Jensen, sagde lægen.
- Deres sidste blodprøve fordampede inden, vi
kunne nå at undersøge den.
n

Flugger farver - og
International bådmaling
City.

Sundby.

St. Kongensgade 93
1264 København K.

Holmbladsgade 25
2300 København S
Her forhandles:

International

City.
Vendersgade 10
1363 København K.

Sundby.
Dragør.

Amagerbrogade 164
2300 København S.

Møllegade 4
2791 Dragør.
Her forhandles:

International

Kastrup.
Kongelundsvej 264
2770 Kastrup.

Flligger farver
Hans Guldager a/s
Amagerbroaade 164. TIf. 32 55 73 20.
Holmbladsgade 25. TIf. 32 54 73 33.
Kongelundsvej 264. TIf. 32 51 95 95.

Møllegade 4, Dragør. TIf. 32 53 73 22.
St. Kongensgade 93. TIf. 33 13 54 56.
Vendersgade 10.
TIf. 33 13 73 23.
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Tips
&
tricks

Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300 S
Tilsluttet:
Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion
Kontoret er åbent torsdag kl. 1900 - 20 30.
I kontortiden træffes: formand, kasserer og havneudvalg
Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset

32 59 35 80

Postgirokonto: 7 05 65 16

Telefax

32 59 35 60

Havnekontoret

Restaurationen

32 58 32 96

Åbent: man. - ons. kl. 12 -13 & tor. kl. 16 -17

Foreningens e-mail adresse:
SSF's hjemmeside

32 58 14 24

ssf@e-postboks.dk
www.sundby-sejlforening.dk

Foreningens bestyrelse & udvalg:
Formand:
Jens Green Jensen
E-mail

32 50 63 65
jgj@di.dk

Næstformand:
Erling Jørgensen

Torben Frode Olsen

E-mail

32 58 63 00

Kapsejladschef
Leif Henriksen
E-mail

32 55 43 41

Skolechef:

Klubhusrepræsentant:

messinavej@webspeed.dk

36 75 39 59
georgine@henriksen.mail.dk

Ulla Helium

Sekretær:
Bjørka Schandorff
E-mail

32 58 20 36
bjorka@mail.tele.dk

Jørgen Rindal

32 97 09 39

Havneudvalg:
Finn Hendil
E-mail
Michael Fraenkel

43 90 39 61
findil@post9.tele.dk
32 97 06 65

E-mail
Erling Jørgensen

fam.fraenkel@get2net.dk
32 58 63 00

Redaktion:
E-mail

20 32 02 38
chiep@pc.dk

27 24 00 67
tp@kjehrs-vvs.dk

Festudvalg:
Vagn Preisler

.32 55 23 03

Målere:
Jan Simonsen
Karl K. Thorup

32 97 62 53
32 58 32 37

Udgiver:

Poul Christensen

Sundby Sejlforening

Tryk:
Oplag:

Webmaster:
Johnny Bengtsson

32 59 62 61

Bladets ekspedition:
Elin Brinkland

32 52 98 89

så lad andre få
glæde af den.

32 55 09 03

Ungdoms- og jolleleder:
Tonny Pedersen
E-mail

Kasserer:

Har du en
god ide

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

SM Offset
1.400

Deadline for indlevering af stof til
næste blad er den 1s,e i måneden.

LYNTRYK TIL DISCOUNTPRIS

t

Billige kvalitetstryksager

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag
Kataloger - Faktura - Kuverter - Etiketter - Brevpapir - Prislister - Bøger 3

IL
O)

Alt i bogbinderarbejde

<Q

TI

c Omslagsbøger - Kataloger - Tidsskrifter - Falsning - Samlehæftning

0)

Skriv om den
her i bladet

Vi er behjælpelig med at give et tilbud på Deres tryksag S

k-
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<D

SMOffsettruk
v/Tina og Søren Møller

-i

<Q

Saltværksvej 134 • 2770 Kastrup • Tlf. og Fax: 32 51 71 79

2
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Forsidebill

Lige uden for havnen
Prøvesten S-side
Udvid arbejdsområdet S-over til at være begrænset
af en linie mellem l)-5).

79
134 (1NT 1334)
133 (INT 1333)

1) 55°40,201'N
12°38,847'E
2) 55°40,035'N
12°38,738'E
3) 55°40,014'N
12°38,454'E
4) 55°39,993'N
12°38,173'E
5) 55°40,196'N
12°38,025'E

S 303 Plan A
Tilføj i Y på 2), 3) og 4).
Udvid opfyldningsområdet som vist på
medfølgende udsnit afkort 134 og 133.
Extend the Working Area southwards to be bounded
by a line joining 1) - 5).
k
lnsert i Y in 2), 3) and 4).
Extend area being reclaimed as shown on the
enclosed extract of charts 134 and 133.
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og lidt til bagbord

Ud for den sydlige ende af Prøvestenen
er arbejdsområdet udvidet mod syd
næsten helt ned til indsejlingen til
Sundby Sejlforening.
Der er udlagt gule specialafmærkninger, se kortudsnit.
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Oplysningerne er hentet fra KMS
hjemmeside www.kms.dk 20. april 2003.

FI.R.3s \

fm]

pc

målestation

anks

- SPECI AL AFMÆRKNING -

SUNDBY

Fyrkarak Um*: Eflhver der ikke kan tøvatøles mad

Q(6)+LFI. 15s

and**- afmærkning
Lys»ts farve: gylt
TCptj«iT0gn0lS0 :*<vw
kryfi«;

(15.4.-15.11.)

dsyrnr

UÅ

SVALER
Re^étJ^a A

£rr4

.tt

3

A fm./BOayed
A

Hh
I jij
^
Symbol
j søkortet

O

å
jj^

? f

å
^
ÉlL

V
,£"1

Æ

Mm

.Må

/

A.

s
I

P.
A

Lysrefleks: 9^:! biisiii

Rag sorotopbetogh«ise pi

k£p&ej:&d&fruttrkfer Hf c>b{ig;iic>?:sk
— —

0 u-~

(15.4.-15.11..
Udsnit kort / Extract Chart 134

rh
Søkortrettelser/Chart Corrections 12/2003

3

Standerhejsning
Vi mødes ved
flaget kl. 1700.
Formanden indleder
med sæsonens tale.
Kanonlauget
skyder sæsonen
ind når vi hejser
standeren.
Derefter
er
foreningen vært
ved en øl
eller en vand.

o

Årets store familiesejlads bliver i år afholdt

lørdag den 14. juni.
Morgenandagten finder sted på søndre mole kl. 900.

Sejladserne starter kl. 1000.
Efter sejladsen, er der fællesspisning og præmieover
rækkelse, med hvad dertil hører, på søndre mole.
Tilmelding til dette fantastiske arrangement sker ved

fremmøde til
morgenandagten

Vi spiser kl. 1800.
Menu:
Oksetyndsteg Surprice
Dessert:
Islagkage

Pris 120,- kr.
Billetter købes hos Tina
senest 27. april.
Kun fair og retfærdig sejlads vil blive accepteret.

Otto
leverer musiken
fra
kl. 19

4

Med sejler hilsen
Udvalget vedr. Familiesejlads

Motorbåde

W

t

f

Havn & plads

En del fartøjer i foreningen bliver ikke passet, de
ligger tydeligvis og forfalder.

Fællestur gemmen
Københavns Havn

Det er ikke acceptabelt, vær venligst opmærksom på havnereglementet § 4:
§ 4.

Lørdag den 24. maj.
Vi mødes på jollepladsen til

"morgenbøn" kl. 800
her vil klubben sørge for kaffe
samt en lille een til halsen.
Hvis Jollepladsen er blevet til en
byggeplads mødes vi et andet
sted, se opslag.

Vi sejler i samlet flok kl. ca. 9 30 ,
mod Københavns havn.
Så er meningen at turen er plan
lagt til at gå rundt om Lynetten
gennem yderhavnen og inderhav
nen og for dem der kan gå under
alle broerne:
Chr. IV's bro
Børsbroen
Højbro
Stormbroen
Marmorbroen
Prinsens bro og
ud igen ved Bryghusbroen.
Vi sejler videre under
Knippelsbro og Langebro
et smut mod Valby, og
retur under Langebro, gennem
Christianshavns kanal under
Bjørnehusbroen
Snurrebroen og
ud ved Trangraven.
Hvor vi spiser vores medbragte
mad osv. taler vi om under mor
genbønnen.
Alle bådtyper er selvfølgelig
velkomne.

Fartøjer, der anvises plads i havnen eller på land, skal
forud synes og godkendes af havneudvalget, som kun må
godkende fartøjer i velholdt stand.
Ejere af fartøjer, der iht. gældende bekendtgørelser
kræver, at førere af fartøjet har bestået en af
Søfartsstyrelsen godkendt prøve* er pligtig at orientere
havneudvalget herom forud for anvisning af plads.
Hvis havneudvalget mener, at et fartøj ikke kan god
kendes, træffer bestyrelsen endelig afgørelse.
Et fartøj, som trods påtale ikke holdes i en sådan or
den og stand, som må kræves af et fritidsfartøj, kan
af bestyrelsen bortvises fra havnen.

Der kan være særlige årsager til, at lige netop dit fartøj har ligget urørt i en
periode. Hvis det er tilfældet skal du henvende dig til pladsmanden i
havnekontorets åbningstid og få en aftale i stand.

Husk at bukke og grej skal være tydeligt mærket med medlemsnum
mer og bådnavn.
Ved søsætning skal dit årsmærke være påsat i stævnen i styrbord side.
Husk at rydde op på og omkring din vinterplads senest ved søsætning.
Umærket grej vil blive fjernet og oprydning af pladsmand vil være for
bådejerens regning.
Gravearbejdet på trailerpladsen blev endelig færdigt 2. april (med den sæd
vanlige 100% overskridelse). Vi vil i sommer opleve nogle pladsproblemer
i forbindelse med byggeriet på nordre mole.
Hjælp os med at gøre det lettere for alle, kør alle trailerbåde tilbage på
traillerpladsen.
Venlig hilsen
Søren Poulsen
Pladsmand

Amager

Bådtransport
Søsætning og optagning
af både indtil 6 tons
overalt i Danmark

Maskintransport
&
andet kranarbejde
Rækkevidde 18 meter

Preben
Jacobsen
® 32501978
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Referat af

generalforsamlingen
søndag den 30. marts 2003
Formanden bød forsamlingen
velkommen og foreslog under punkt
1, at Jan Sejrbo blev valgt som diri
gent. Der var ikke andre forslag.
Jan Sejrbo takkede for valget og
bekræftede, at generalforsamlingen
var lovligt indvarslet.
Punkt 2 Protokol og beretning.
Sekretæren oplæste referatet fra det
ekstraordinære bestyrelsesmøde,
som var afholdt 5. marts (se side 11).
Formanden fik ordet og oplæste sin
beretning (se side 13). Herunder
mindedes afdøde medlemmer og ju
bilarerne fik deres nåle overrakt.
Dirigenten udbad sig eventuelle be
mærkninger til beretningen.
68 Elo Nielsen ønskede at vide om
der forelå et skriftligt bevis for en
forlængelse af lejekontrakten med
kommunen.
737 Poul Dyreborg fandt det ejen
dommeligt, at formanden i februar
nummeret af bladet udtaler, at intet
er vedtaget i skrivende stund, mens
Henrik Gravesen i samme nummer
har skrevet, at projektet er godkendt,
idet Københavns Kommune har
skrevet kontrakt på opførelsen af
nye faciliteter. Det virker selvmodsi
gende og det er ubehageligt, at man
ikke har haft det oppe som et punkt
på dagsordenen, så man kunne
diskutere det og sige ja eller nej til
det. Han var også i tvivl om projek
tet, fordi man har sagt, at det skal
være for interesserede op til 25 år, og
mente, at hvis man var så gammel,
kunne man lige så godt være
medlem af klubben, og det var en
større
medlemstilgang,
der
oprindelig var incitamentet for
Henrik Gravesen.
I forlængelse af Elos indlæg udtalte
Dyreborg, at når man indgik en af
tale om at måtte blive her, skulle
kontrakten indeholde en klausul om
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uopsigelighed inden for 25 år. Han
var heller ikke tilfreds med, at U og
U (Ungdoms- og Uddannelsesud
valget) skal bestemme over huset, og
at SSF kun ville få én plads i det
brugerråd, der skal nedsættes. Det er
for lille en repræsentation. Han
forudså, at hvis SSF som skrevet står
i referatet fra bestyrelsesmødet selv
skal stå for driften, vil det blive dyrt,
og han opfordrede til at der blev teg
net en ulykkesforsikring, så vi var
dækket ind, når folk faldt på det
våde trædæk.
Dyreborg henviste også til en ud
talelse fra kultur- og fritidsborg
mester Martin Geertsen i Berlingske
Tidende fra den 27. marts d.å., om at
huset skal være et samlingssted og
et multikulturhus for både organis
erede og uorganiserede aktiviteter,
altså i princippet et mødested for
alle unge fra hele København. Det
var han meget utryg ved, især fordi
det var en borgmester, der havde
udtalt det.
565 Ivan Friis syntes heller ikke at
medlemmernes mening om huset
havde været hørt. Han krævede der
for at få en skriftlig afstemning om,
hvorvidt vi ville have det hus eller ej
med de ulemper, det vil medføre.
Formanden tog ordet og udtalte sin
forståelse for de frustrationer, der
var givet udtryk for. Hele processen
har som nævnt været langstrakt og
snørklet, men bestyrelsens holdning
har været, at vi ikke ville indkalde
medlemmerne, når vi ikke selv vid
ste nok om tingene. Der er så mange
forskellige kommunale instanser in
dblandet i projektet, og en af de
store opgaver, især for Henrik har
været at skulle forklare, at SSF har
aktiviteter med maritimt ungdom
sarbejde og arbejde med joller og ka
jakker på de pågældende arealer, og
det vil vi fortsat have. Fakta er, at
hvis vi siger nej til projektet, skal vi

placere de samme aktiviteter læn
gere inde i bunden af havnen med
de ulemper, det vil give. Bestyrelsen
har ved de sidste generalforsam
linger fået opbakning til at arbejde
videre. Det har bestyrelsen gjort,
men med risiko for, at området ville
blive afsnøret fra SSF's område, val
gte vi i stedet at samarbejde om pro
jektet for at få mest muligt ud af det,
og det synes vi, at vi har fået. Der
kommer nogle faciliteter på det om
råde, som vi aldrig nogensinde selv
ville få råd til at etablere. Vi får et
særskilt rum kun for SSF, vi får en
bådhal, hvor ynglingebådene kan stå
inde, og vi får eget værksted.
Lokale- og Anlægsfonden ville ikke
være med til at etablere et sådant
hus, hvis ikke de vidste, at der ville
være faste brugere af området, og
disse er i denne sammenhæng SSF
og ASS (Amager Strand Sejlklub) og
som hører under U & U, og så er der
selvfølgelig Kvartersløft Holmbladsgade, som under hele den tre-årige
proces har spurgt grupper i baglan
det om, hvad de kunne bruge et så
dant hus til. Til Martin Geertsens
udtalelser er der det rigtige i dem, at
det er de organiserede grupper, der
har ansvaret for de grupper, der
kommer ned på området lige meget
hvilke aktiviteter, de skal lave, og
ikke SSF alene. SSF får et område der
ude, som vi skal betale husleje for,
sandsynligvis den samme husleje
som hidtil, men det ved vi for
håbentlig mere om til mødet den 7.
april. Vi skal ikke betale til driften af
området. Det er kommunens ansvar.
Det er en chance for at få noget, vi
ellers ikke ville have fået og til en
meget billig pris.
Aktivitetsgrupperne fra baglandet er
ikke SSF's ansvar. Det er blevet sagt
fra SSF's side, at vi vil have lov til at
bortvise folk, hvis de ikke kan op
føre sig ordentligt, det er det samme

som også gælder for alle andre, der
færdes på vores plads. Kommunen
skal ansætte en til at forestå driften
af huset.
Andre grupper, der er maritimt
baseret, vil også kunne bruge huset,
det er ikke kun for de unge. Man
kan fx sagtens forstille sig, at der
foregår vinterundervisning i huset,
hvis det ikke er optaget af andre ak
tiviteter. Også seniorerne vil kunne
booke sig ind efter de regelsæt, som
kommunen sætter op, hvis de vil
afholde et maritimt arrangement.
Hvis vi afviser projektet, får det
nogle konsekvenser for ungdomsar
bejdet, jollearbejdet, havkajakker og
hvem der i øvrigt bruger området i
øjeblikket. Til dem skal der så findes
andre steder, hvor de kan være. Men
vi kan ikke lukke SSF af mod omver
denen. Vi ligger på kommunens
jord, og de har bestemt, at der skal
være adgang til ungdomshuset ad
en sti gennem SSF. Derfor har
bestyrelsen sagt, at vi vil have mest
mulig indflydelse på projektet, og
det har Henrik gjort et stort arbejde
for. Medlemmerne er blevet hørt.
Der er brugt megen tid på at spørge
de forskellige interessegrupper om,
hvad de forskellige huse, der står på
pladsen, vil kunne bruges til, hvor
de kan placeres osv. På grund af
kommunens arbejdsmåde har vi
først sent kunnet se, hvad det hele
udviklede sig til, og det kan man
naturligvis beklage.
Der foreligger en bred korrespon
dance i forbindelse med ansøgnin
gen om udvidelse af vores lejemål,
hvori der står, at vi er indstillet til en
forlængelse på 20 år ud over det
lejemål, vi har, og som strækker sig
frem til 2010. I det sidste brev, vi har
fået herom, skriver kommunen, at
man vil vente indtil man ser, hvad
ungdomshuset bliver til, og hvilke
lokalplansforslag der kommer for
den sydlige del af SSF, altså langs
søndre mole. Ingen ved hvor der
skal bygges i forhold til molen, før
lokalforslaget foreligger. Vi kan ikke
presse en afgørelse frem, men det
ligger i papirerne, at vi får den
nævnte forlængelse. Uopsigelighed
er der ingen, der får, men med for
længelsen følger et opsigelsesvarsel.
Det tidligere signal om, at SSF skulle
flytte til den nye havn på Benzinøen,

er der ikke længere tale om. Det er
bekræftet ved forespørgsel hos
Københavns Havn.
569 Henrik Grave-sen understøttede
formandens forklaring om, at U & U
står for den officielle drift og der
med også for om-kostningerne i for
bindelse med vedligeholdelse af det
maritime ungdomshus. Sidste fre
dag var Henrik til møde angående
driften, og der bekræftedes det, at
SSF ikke får huslejeomkostninger af
de lokaler, der stilles til rådighed
udelukkende for SSF, vi får stadig
mulighed for at udleje pladser på
land til joller og stille faciliteter, også
nye, til rådighed for klubbens
medlemmer. De eneste ekstraom
kostninger, der kommer på tale er, at
vi selvfølgelig skal betale for for
bruget af el, vand osv i de lokaler, vi
har fået stillet til rådighed.
Vi håber at have de forskellige ud
kast til kontrakter og driftsaftaler
klar til orienteringsmødet den 7.
april.
388 Sven-Erik Culmsee henviste til
referatet fra forårsgeneralforsamlingen 2001, hvor der var to forslag, der
blev vedtaget. Et, som bemyndigede
bestyrelsen til at fortsætte forhan
dlingerne med Københavns Kom
mune om etablering af et maritimt
ungdomshus. I samme referat ud
taler Vagn Preisler, at det, hvis for
slaget bliver vedtaget, må være en
betingelse, at der bliver indkaldt til
en ekstraordinær generalforsamling,
inden den endelige beslutning bliver
taget. Dirigenten indskød, at der
kun var tale om en bemyndigelse til
at forhandle med kommunen. Da
forslaget blev vedtaget, undrede
Culmsee sig over, at der så ikke var
blevet indkaldt til en ekstraordinær
generalforsamling.
832 Dennis Jørgen-sen erklærede sig
enig i, at der burde have været en af
stemning om byggeriet og dets kon
sekvenser for SSF. Han mente også,
at huset burde været placeret på det
fredede grønne område nord for
SSF, hvor der i forvejen er ungdom
sarbejde. Det er før set at fredninger
er blevet ophævet. Han var heller
ikke glad ved udsigten til af få fly
vende aske og gløder ud over bå
dene, hvis der som antydet skulle
kunne grilles på toppen af huset.
530 Kirstine Theilgaard kunne heller

ikke forstå, at man ikke arbejdede på
at flytte det længere nordpå så man
ville kunne bevare sommerhuset, så
folk kunne sidde på græsplænen og
have adgang til vandet. Hun syntes
også, at man igennem de seneste år
havde ladet ungdomsafdelingen
suge alle pengene ud af jolleafdelin
gen, så hun ville gerne have en for
klaring på, hvilken ret folk over 25
år havde til at være derude som
jollesejlere.
625 Birger Riis-Hansen mindede om
Vagn Preislers tidligere fremsatte
forslag om lysregulering af krydset
ved Øresundsvej. Han kunne fore
stille sig, at det var noget, det nye
brugerråd (BAS), som Jens Green
omtalte, kunne taget op.
Med hensyn til placeringen af det
maritime ungdomshus sagde for
manden, at det foreslog vi allerede,
da de første tanker om huset kom
frem. Vi forslog også dengang, at
man ryddede en plads ved det
grønne område og byggede, så man
både tog hensyn til SSF's krav om
plads og til ASS. Det er udelukket.
Der må ikke engang laves en sti hen
over græsset til ASS. Vi har haft
mange ønsker, men når det ikke har
kunnet lade sig gøre, har vi måttet
finde den næstbedste løsning, og det
er, hvad Henrik har fået med fra
bestyrelsen til styregruppen, med
det i baghovedet, at vi får flere
fordele ud af det end ulemper.
Placeringen kan der altså ikke æn
dres på.
Bestyrelsen fik i marts 2001 bemyn
digelse til at gå videre, for det var
ikke nemt på så tidligt et tidspunkt,
at vide, hvad man evt. skulle stem
me nej til, når man ikke vidste, hvor
dan projektet ville udvikle sig.
Dengang var der tale om et enkelt
stående hus i skellet ind til ASS og
ikke om hele arealet. Man kan
selvfølgelig have forskellige menin
ger om det, der er blevet resultatet,
men det er i hvert fald et anderledes
projekt end bare et hus. Bestyrelsen
satser også på, at huset vil være en
magnet for ny ungdom, og hvis vi
ikke får ny ungdom, dør denne
forening stille og roligt. Men det er
medlemmerne, der bestemmer, om
der skal være en ekstraordinær gen
eralforsamling.
737 Poul Dyreborg mindede om, at
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der var stillet to forslag, og at han
ville stemme imod formandens
beretning, hvis ikke dirigenten tog
dem op.
I øvrigt havde han ikke store for
ventninger til kommunens drift af
huset, eksemplet fra vedligehold
elsen af kommunens gader skræmte.
Han så heller ikke frem til at skulle
være politi for de uorganiserede
grupper, der ville komme og bruge
huset. Hvis ikke borgmesterens ud
talelser var korrekte, ville han gerne
selv skrive til Martin Geertsen og
forholde ham dem, og så orientere
medlemmerne gennem bladet.
388 Sven-Erik Culmsee spurgte end
nu engang, hvorfor medlemmerne
ikke blev hørt i sagen. Han kunne
godt forestille sig, at afstemningen
ikke blev et nej, men et rungende ja.
530 Kirstin Theilgaard manglede
svar på sit spørgsmål om, hvilke ret
tigheder seniorjollesejlerne ville få i
forhold til det maritime ung
domshus med hensyn til lokaler og
både. Der burde stilles både til
rådighed også for den afdeling, så
man ikke var tvungen til selv at an
skaffe en dyr jolle, og derfor var
mange mulige jollesejlere gået igen.
902 Willy Hansen syntes, at det var
en dårlig ide at begynde at lave af
stemninger. Så vidt han kunne se,
var der kun to muligheder, nemlig
at gå positivt ind i projektet eller at
lade være, og så bliver det efter hvad
Jens Green skitserede, i hvert fald
ikke til SSF's fordel. Han syntes også
at en afstemning på nuværende tid
spunkt ville blive for påvirket af
følelser, så han konkluderede, at
man burde følge formanden.
Til Kirstine Theilgaard sagde for
manden, at når han nævnte joller,
nævnte han dem i bred forstand og
ikke kun ungdom. Der ville blive
plads til alle derude. Der bliver
bygget ny bedding samt hidtil usete
faciliteter, som tilgodeser jollesejlads
for jollesejlere i alle aldre. Det er ne
top det centrale i projektet for os, at
SSF får ubegrænset adgang til at
benytte de forhold, der kommer på
området. Det er, hvad SSF har kæm
pet for, og hvad vi har fået igennem.
Siger vi nej, vil meget ændre sig. Vi
skal til at bygge nye faciliteter op til
joller og ungdom længere inde i
havnen og er henvist til at kunne
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bruge det maritime hus på lige fod
med alle andre brugere. Hvis vi fort
sætter med at medvirke, får vi nogle
faciliteter, som alle i SSF også kan
bruge. Alle vil kunne lægge sig på
taget og slikke solskin. Angående
bål, så har vi gjort dem på rådhuset,
som jo ikke aner noget om at sejle,
klart, at det kan de godt glemme, for
der skal ikke kunne drive aske og
gløder ud over bådene, det vil vi
ikke være med til. Men der er jo
mange ønsker til sådan et hus fra
mange sider, senest borgmester
Martin Geertsen og andre politikere,
som hidtil overhovedet ikke har
været involveret. Det er Jens Kramer
Mikkelsen, der har været bannerfør
er for det hold.
Han bad derefter forsamlingen
overveje nøje, om den ønsker en ek
straordinær generalforsamling med
afstemning om det maritime ung
domshus, for huset ville blive
bygget uanset medlemmernes hold
ning. Han opfordrede til, at forenin
gen lod bestyrelsen arbejde videre
med projektet og med det formål, at
vi skulle sørge for at få det bedste ud
af det. Hvis forsamlingen syntes, at
bestyrelsen gjorde arbejdet dårligt,
var den selvfølgelig i sin gode ret til
at bede den træde tilbage.
530 Kirstine Theilgaard efterlyste
stadig svar på sit spørgsmål om også
seniorer kunne få mulighed for
fælles både så man også kunne få
mulighed for at sejle i forskellige
slags.
675 Vagn Preisler anbefalede at
støtte formanden og afstå fra at for
lange en ekstraordinær generalfor
samling selv om han tidligere selv
havde foreslået det. Tingene har ud
viklet sig i en anden retning end
først antaget, så derfor bad han for
samlingen støtte formanden og
stemme for hans beretning. I modsat
fald vil bestyrelsen blive nødt til at
gå, og der vil skulle nedsættes et for
retningsudvalg indtil der kunne
vælges en ny bestyrelse. Den nye
bestyrelse måtte så begynde helt for
fra uden den viden og erfaring på
området som den siddende bestyrel
se har, og den vil man ikke kunne
trække på.
388 Sven-Erik Culmsee sagde, at der
engang imellem var en afdød i for
eningen, der ikke ønskede blomster,

men i stedet for syntes, at der skulle
være noget ekstra til børnene. De
penge skulle ikke bare bruges til at
afholde de almindelige udgifter
med. Det har lige været fastelavn, og
der syntes Culmsee ikke, at der var
noget ekstra!
Der var ikke flere talere. Inden af
stemningen blev der nedsat et stem
meudvalg bestående af 42 Ib
Petersen, 119 Michael Ronild og 302
Erik Povlsen.
530 Kirstine Theilgaard mente ikke
at have fået svar på sit spørgsmål.
Svaret henvistes til eventuelt.
Formandens beretning blev god
kendt. 3 stemte imod beretningen.
737 Poul Dyreborg bad om ordet til
forretningsordenen og opfordrede
dirigenten om for fremtiden at lade
fremsatte forslag komme til afstem
ning. Dirigenten tog bemærkningen
til efterretning.
Punkt 3, Regnskab:
Kassereren Jørgen Rindal havde føl
gende bemærkninger til posterne i
regnskabet for 2002, som er trykt i
martsnummeret af bladet:
Resultatet blev på 70.000 kr. i positiv
retning. Hvis man kikker på budget
sammenligningen, kan man se lidt
om de udviklinger, der har været.
Det positive er, at indtægterne er
steget en lille smule. Det skyldes
større indtægter på kontingent,
havnepladsleje og ikke mindst indmeldelsesgebyrer fra nye medlem
mer.
Om udgiftssiden sagde han, at der
havde været mulighed for at holde
lidt igen på havn og plads, hvo
rimod klubhusudgifterne var steget
voldsomt, og det skyldes et efter
slæb på vedligeholdelsen, fx det nye
loft. Der er også brugt en del på at
holde køkkenet og andre faciliteter i
orden. I øvrigt er fester blevet noget
dyrere end budgetteret.
Ungdomsafdeling har holdt sig tæt
på budgettet, hvorimod kapsejlads
ligger en hel del under budgettet,
hvilket skyldes nedsat aktivitet i det
pågældende år.
276 Ole Juul roste regnskabet, men
ønskede at få uddybet hvad udgifts
posten "arbejde" på næsten Vi mio.
kr. dækkede.
Kassereren oplyste, at den dækkede

alt det professionelle arbejde på
havn og plads, som blev "købt" ude i
byen: gravearbejde, dykning m.m.
samt kaffe til havnesjakket.
Herefter blev regnskabet enstem
migt godkendt.
Punkt 4. Valg.
276 Ole Juul bad om ordet til forret
ningsordenen og bad om at fremtidi
ge afstemninger ved håndsoprækn
ing blev foretaget med stemme
sedlen i hånden.
Følgende bestyrelsesmedlemmer
blev genvalgt: Sekretær Bjørka
Schandorff, Skolechef Ulla Helium,
motorbåds- og sikkerhedsrepræsen
tant Kim P. Andersen, festudvalgs
formand Vagn Preisler. Desuden
genvalgtes suppleant til bestyrelsen
Bjarne A. Larsen, redaktør Poul
Christensen, måler Karl Thorup, re
visor Brian Friesendahl og revisor
suppleant Benny Gustafsson.
Et havneudvalgsmedlem Lars
Schaldemose ønskede ikke at genop
stille. Formanden beklagede dette,
men udtrykte glæde over at Lars
stadig vil stå til rådighed med
eksperthjælp på sit område.
Bestyrelsen foreslog Finn Hendil
som nyt havneudvalgsmedlem, og
han blev valgt uden modkandidater.
Punkt 5. Lovændringsforslag:
Forslaget fra bestyrelsen til lovenes
§16 om tilføjelse vedrørende miniju
niorers kontingent blev begrundet af
formanden med, at hvis vi følger
Sejlunionens kontingent, har for
eningen kun indtægter og ingen
udgifter af medlemskabet. Forslaget
blev vedtaget med en stemme imod.
Herefter følger minijuniorernes
kontingent kontingentet til Dansk
Sejlunion, p.t. kr. 55,-.
Det andet foreslag var stillet af 119
Michael Ronild. I sin begrundelse
ændrede han det fra at forslå at ud
vide bestyrelsen med et medlem, der
skulle koordinere seniorernes ak
tiviteter til at et af bestyrelsens
medlemmer skulle udpeges til at
repræsentere seniorerne, så denne
gruppe også var repræsenteret lige
som fx jollesejlerne.
Formanden opfordrede til den
samme ændring og anmodede
forslagsstilleren om at trække sit

forslag. Michael Ronild indvilligede
i at trække sit forslag og overlade
det til bestyrelsen at udpege en
repræsentant.
Punkt 6. andre forslag:
Ingenting.
Punkt 7. Eventuelt:
42 Ib Petersen sagde, at såfremt der
skal stemmes om byggeriet, skal det
være et punkt på dagsordenen, og
derfor har der ikke kunnet stemmes
om det i dag.
420 Leif Henriksen udtrykte glæde
over at kapsejladsudvalget havde
fortsat deres gode arbejde under
ham som ny formand. Leif
beklagede overfor sit hårdtarbej
dende udvalg, at han ikke havde
fået sat en notits i bladet om den 10.
april, hvor der er kapsejladsaften,
hvor alle er velkomne. Det ville han
gerne gøre godt ved at annoncere af
tenen fra talerstolen.
355 Søren Poulsen fortalte at
gravearbejdet desværre havde taget
tre uger længere end planlagt, men
pladsen er frigivet, så trailerbådene
godt kan komme på plads nu.
119 Michael Ronild sagde, at meget
af snakken i dag bundede i kommu
nikationsvanskeligheder. Han syntes
ikke, at han havde fået feed-back på
sine møder med Henrik Gravesen,
så han følte sig temmelig "lost" da
han kom til generalforsamlingen.
Men på en forespørgsel hos en af se
niorerne får han så at vide, at man
havde fået tilbagemelding!
15 Axel Petersen takkede Henrik
Gravesen og bestyrelsen for at
forsøge på at informere os og gøre
så meget for os selv med hensyn til
det meget omtalte byggeri.
1005 Poul Petersen spurgte, om det
var muligt, at han og de andre frivil
lige, der går på området og udfører
forskelligt arbejde for pladsmanden
og fx kommer med henstillinger til
folk om at rydde op, vil kunne få en
SSF-trøje, sådan at man vil kunne
kende dem.
276 Ole Juul ville på baggrund af
den forrige talers udtalelse om, at
han af og til gik og var en slags
politimand hernede, minde alle
medlemmer om, at vi skal at rette os
efter lovene, og hvis ikke det kan
lade sig gøre, må lovene ændres, så

de passer til adfærden.
625 Birger Riis-Hansen takkede
bestyrelsen for udført arbejde. Han
bad med henvisning til Vagn
Preisler om, at spørgsmålet om
lyskurven ved Øresundsvej kunne
blive taget op igen.
Han er mange gange blevet spurgt
om, hvad der sker med VHF, om
den stadig kan bruges og hvor
længe, hvad det koster osv. Der er
ikke nogen licens længere. VHF,
som vi kender den, vil fortsætte ind
til 2005, således at der både er kanal
16 til sikkerhed og opkald. Der kan
også foretages alm. samtaler på kyst
stationerne, og hertil skal kanal 16
som bekendt ikke bruges. Indtil 2007
vil overvågningen på kanal 16 fort
sætte fra kyststationerne. Derudover
er der tiltag med en sejlerpakke, der
bliver udvidet med tillæg til for
sikring osv og det må enten besty
relsen eller udvalget, der arbejder
med sagen skaffe materialer om, så
der kan komme noget i bladet om
det.
524 Jørgen Zeiner ville gerne vide
om der kan gøres noget mere for at
holde nordre mole/syd (langs skur
rækken) mere ren. Der ligger alt for
meget og flyder. Det ligner en losse
plads.
1005 Poul Petersen syntes, at han og
pladsmanden ryddede meget op på
det omtalte sted, og han opfordrede
medlemmet til at sige det, hvis han
vidste, hvem det var, der lavede
svineriet. Der er plads til alt affald.
Man kan bare spørge, så får man et
pænt svar.
355 Søren Poulsen fortalte, at han i et
stykke tid har tilbudt at være be
hjælpelig med rydde op og at fjerne
affald, hvis der er kommet et nyt
medlem ind, som har fået tildelt en
plads, hvor der ikke var ryddet op.
Omvendt skal medlemmer, der har
haft fast plads i mange år ikke regne
med, at få hjælp til oprydningen.
Hvis det alligevel bliver gjort af
pladsmanden, bliver det på regning.
Medlemmerne skal selv holde orden
på deres plads.
686 Hanne Nielsen ville gerne vide
om der var planer om at rykke DS's
bøje, gerne lidt sydpå.
355 Søren Poulsen: Havnevæsenet
har bedt os om at flytte DS's bøje, og
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han har aftalt med skolechefen, at
de tager ud og finder et sted at
lægge den, hvorefter positionen ind
berettes til Farvandsvæsenet.
Afsluttende sagde formanden at der
havde været et par hib til os selv, fx
angående oprydningen, som er no
get man selv skal sørge for. Til Ole
Juuls bemærkning om at tilpasse
lovene til adfærden, sagde forman
den, at det var bedre om det mod
satte blev gjort gældende.
Angående lyskurven er det et oplagt
emne at tage med til det nye bruger
råd (BAS). Det bliver næppe i år,
men vi tager det med. I forbindelse
med det nye ungdomshus kommer
der, som tidligere nævnt, en fod
gængerovergang med torontolys ud
for stien.
Turbøjen fik vi svar på, og vi skal
bare huske at meddele flytningen til
DS breddeudvalget, så det kan blive
rettet i det materiale, der ligger
omkring turbøjer i Danmark.
Klubjoller til rådighed for voksne
jollesejlere har vi ikke, men ethvert
medlem af SSF kan gå til ungdoms
lederen og spørge om man kan låne
foreningens grej. Foreningen har
kun sejlende grej til sejlerskolen og
til ungdomsarbejdet.
Formanden takkede for en god gen
eralforsamling og mindede om, at
hvis ikke vi selv skulle gøre SSF til
en god forening, hvem skulle så?
Som afslutning blev der udråbt et
leve for SSF.
Generalforsamlingen sluttede
klokken li 10 .
Jan Sejrbo
Dirigent

Bjørka Schandorff
referent

- Det var så dårligt
vejr, der hvor jeg
holdt ferie, at da vi
besøgte den
Zoologiske have, så
vi at de ansatte var
ved at bygge en
ark!
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BÅDUDSTYR
KASTRUP MARINE SERVICE A/S
SALTVÆRKSVEJ 56
Tlf. 32500504
Fax 32510930
www.kastrup-marine.dk
Kom forbi og se det STORE UDVALG i:
SKIBSMALING - TOVVÆRK - SEJLERTØJ
ELEKTRONIK - SØKORT- FISKEGREJ
FITTINGS - GAVEARTIKLER m.m.
Vi har indrettet nyt værksted/riggerværksted,
så der er meget, vi kan være behjælpelig med.
Vore åbningstider er som hidtil:
Mandag - Fredag: 9.00 -17.30
Lørdag:
9.00 -13.00
Husk også at vi altid holder åbent på alle Søn- & Helligdage 9.00 -13.00fra PÅSKE til PINSE

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i S SF
Onsdag den 5. marts 2003 kl. 1800
Fraværende: Lars
Emne:
Gennemgang af de bygningsmæs
sige ændringer, der skal foretages
på
foreningens
område
i
forbindelse med opførelsen af det
maritime ungdomshus samt en
oversigt over de anslåede omkost
ninger i samme forbindelse.
Henrik Gravesen forelagde de
forskellige forslag fra de interesseg
rupper, han har haft kontakt med.
Oplægget omfattede hele SSF og
medtog også opgaver og udgifter,
der ses som en følge af de nød
vendige rokeringer. Der vil dog
kunne foretages prioriteringer.
Formanden foreslog, at der blev
lagt en slagplan, hvori man fandt
frem til det absolut nødvendige ar
bejde, der skulle udføres straks
(fase 1) samt lavede en prioritering
af resten af det arbejde (fase 2).
Beslutningen om og prioriteringen
af arbejderne i fase 2 udskydes til
senere.
Der skal ansøges om rentefrie lån
til financieringen hos både DS og
Bygge- og Anlægsfonden. Det er
billigere at optage rentefrie lån end
at bruge kassekreditten. Der skal
også tages højde for, at uddybnin
gen af havnebassinerne pludselig
kan lade sig gøre.
For at lette forståelsen af, hvilke
bygninger, der hentydes til, enedes
man om, at det gamle ungdomshus
herefter omtales som "jollehuset"
og at det gamle jollehus/sommer
hus m.m. omtales som "fritid
shuset".
Fase 1:
"Jollehuset" skal flyttes.
Halvtaget kan evt. pakkes sammen
indtil videre.
Den nord/sydgående skurrække
skal flyttes.
P.t. er fire af skurene frigjort.
Omklædningscontaineren skal
fjernes.
Spillet skal fjernes.
Skurene langs nordre bassin skal

fjernes, flyttes eller nybygges.
"Fritidshuset" skal flyttes til en pla
cering, hvor der er mulighed for en
evt. senere udbygning.
Kommentarer i forbindelse med
fase 1:
Flytningen af fritidshuset er ikke uproblematisk.
Genetablering
kræver ny fundering. Et forslag om
anbringelse af "fritidshuset" på nor
dre mole med usigt over nordre
bassin ansås for en anvendelig løs
ning.
Omkostningerne for SSF i forbin
delse med flytningen blev anslået
til kr. 89.000 og en genetablering af
diverse flyttede huse blev anslået
til kr. 50.000.
Erling fastslog dog, at de eksis
terende bygninger ikke for enhver
pris skal genanvendes.
Havneudvalget vil undersøge, om
det økonomisk bedst kan betale sig
at flytte de eksisterende skure eller
at bygge nye.
Joller m.v. fjernes af ungdoms- og
jolleafdelingen i samarbejde med
pladsmand og havneudvalg.
Bedding og bro fjernes ikke af SSF i
første omgang.
Fase 2:
Beslutningerne i denne fase skal
tages i løbet af de næste 2-4 uger.
Havneudvalget finder placeringer
til de både, det bliver nødvendigt
at flytte i forbindelse med byggeriet
på nordre mole.
Ungdomsafdelingen er i gang med
at etablere sig i det gamle klubhus,
men har brug for assistance fra
havneudvalget til rydning af
lokalerne.
Sejlerskolen har fået bevilling til at
lave en indsats til teltet til opbevar
ing af værktøj m.m. Arbejdet kan
påbegyndes ved lejlighed.
Mødet slut 20 30
Jens Green Jensen
Formand

Bjørka Schandorff
referent

- Hvordan kom du hjem
fra festen i går?
- Som et lyn.
- Så hurtigt?
- Nej, sådan lidt i zig-zag.

- Far, hvorfor kan fisk
ikke tale?
- Prøv selv at tale med
munden fuld af vand,
så ved du hvorfor!
- Du siger du ved alt om
fodbold?
- Ja, spørg løs!
- Godt. Sig mig, hvor
mange huller er der i et
fodboldnet?
- De fleste af de
lovforslag, der kommer
frem i folketinget er
dødsyge..
- Så er det måske derfor
de er igennem flere
behandlinger..
Hr. Petersen gik ind i
dyrehandlen, og ville
købe nogle fuglefrø.
- Jamen, du har da ikke
nogen fugl!, sagde
manden i butikken, der
kendte ham.
- Nej, men jeg har tænkt
mig at så en.

11

25 ÅkS JUBILÆUM
Ja egentlig startede vi 10 år før, nemlig her i Sundby Sejlforening,
hvor Shoppen i 1978 oprettede en filial i Sejlklubben Lynetten.
Mange rødder i Sejlklubben Lynetten går tilbage til Sundby Sejlforening
og således har vi også vores fra Shoppen i SSF.

Dorthe og Grethe tager venligt mod kunderne

Fra et studiejob med 30 m2 til rådighed til i dag med 600 m2 der er
fyldt med alverdens former for bådudstyr, er Lynettens Bådservice
en forretning, som er helt fremme ved målstregen, når det drejer
sig om konkurrenceevne og samtidigt højt serviceniveau.
I1990 startede vi vores importfirma Dacon Europe A / 5 for
derigennem bedre at opnå forhandling af nye produkter fra udlandet
og dette arbejde er fortsat en af grundstene i vores samlede virke.

Kig ud i Lynetten og se de mange jubilæumstilbud.

VERDENSNYHED i Lynetten.
Direkte fra Italien tilbyder vi
dette nye spilhåndtag, der gør
dit skødespil til et „to-gears"

KR 295,-

Lynettens Bådservice
Margretheholm havn København K Tlf. 32576106 www.baadservice.dk

FORMANDENS BERETNING
Forårsgeneralforsamlingen 2003
Siden sidste generalforsamling har
SSF mistet følgende medlemmer,
som er afgået ved døden:
Medlem nr. 797, Carl Steffen Stef
fensen, døde den 3.november efter et
uhelbredeligt sygdomsforløb.
Carl havde et medlemskab på mere
end 34 år. Carl var et meget enga
geret og hjælpsomt menneske på sin
egen lidt stille facon, ikke de store
armbevægelser, man kunne altid få
et godt råd eller direkte hjælp, hvis
man havde behov for det.
Engagementet førte også til besty
relsesarbejde som juniorleder, hvor
han sammen med Dagny har givet
adskillige medlemmer oplevelser for
livet på ferieture, deltagelse i kapsej
ladsstævner og andre arrange
menter.
Det glæder mig, at du Dagny med
hjælp fra Kim har valgt at beholde
jeres Grace 30'er.
Medlem nr. 363, Jørgen Danris, døde
den 19. januar efter han på drama
tisk vis faldt om med sin cykel midt i
byens trafik. Jørgen havde et med
lemskab på næsten 58 år.
Under uddannelse til bådebygger
byggede han en Juniorbåd som lidt
usædvanligt blev malet rød på den
ene side og hvid på den anden,
senere blev det til sejlads i Piratjolle
hvor hans specielle var det flove
vejr, samtidig var han i en årrække
en respekteret yachtmægler, for til
sidst at være ejer af en LA-krydser.
Medlem nr. 542, Gert G. Lenderup
Jensen, "hunden" som han blev
kaldt, døde den 15. Februar.
Gert levede til tider et hårdt liv, og
havde gennem tiderne ejerskab af
adskillige motorjoller, som blev solgt
og købt i et tempo så vores kasserer
havde nok at gøre med at følge med
i registreringsarbejdet.
Medlem nr. 704, Fritz Flugo Nielsen,
døde den 16. Februar, var ejer af den
kendte platgatter "Shanty".

Medlem nr. 628, Ole Frandsen døde
den 20. Februar.
Medlem nr.679, Knud Carlsen, døde
3. marts efter 43 års medlemskab.
I Knuds erhvervsaktive periode støt
tede han SSF med skiltningsmateriale i forbindelse med kapsejlads
stævner og andre arrangementer.

også når Bent ikke sidder på
en bestyrelsespost er han aktiv
omkring foreningens liv, hvor
bestyrelsen specielt har trukket
på Bent's faglige viden om
havn og plads. Endelig skal
det selvfølgelig nævnes, at
Bent er Æresmedlem af SSF, og
tidligere har modtaget van
drepokalen "en god SSF'er".

Jeg må bede generalforsamlingen rejse
sig og mindes de afdøde medlemmer.
"Æret været deres minde"
I dette forår er der otte 25 års, seks
40 års og én 50 års jubilar.
25 års jubilarerne er:
Fremmødte 40 års jubilarer

Fremmødte 25 års jubilarer med formanden

1140 Birthe Rohde
1180 Annie Rothberg
440 Niels Peter Christiansen
563 Jens Lykke Nielsen
560 Carsten Bo Lofredo
95 Tonnie Ankerstjerne, ejer af en
stor kragejollé sammen med
Finn.
41 Lene Kukkerig
1270 Jan Billsten Knudsen

40 års jubilarerne er:
171 Dan Henning Jensen, tidligere
ejer af familiens spidsgatter
678 Søren Schultz-Nielsen
298 Arne Villy Hansen, ejer af en
Commander 31
49 Bent Knudsen, en af SSF's
markante medlemmer aktiv på
flere fronter gennem mange år
som bestyrelsesmedlem, men

96 Jens Julius Rasmussen, også
kaldet "far til fire", der ud over
aktiv sejlads stiller op som
medhjælper ved forskellige
arrangementer
423 Keld Palmberg, tidligere en flit
tig sejler var i en periode
foreningens ankermand i
banksager, Keld har dog de
senere år viet sit liv til
Camping.

50 års jubilaren er:
1322 F.P.K. Jørgen
sen, også kaldet "Per
Sul", et meget aktivt
medlem som med
sin båd fisker året
rundt, og på sin
egen stille facon får
fortalt nye, og ældre
medlemmer, om hvordan man
bruger faciliteterne.
Etableringen af Det Maritime Ung
domshus kører sin egen "snørklede",
besværlige og langsommelige vej
frem, det ville have lettet arbejdet
betydeligt hvis kommunen havde af
sat en sagsbehandler, som kunne
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have fulgt og koordineret arbejdet
mellem de involverede afdelinger i
kommunen, nu er det blevet Henrik,
som må redegøre over for de
forskellige kommunale sagsbehand
lere hvad der tidligere er aftalt.
Det er ikke småting af korrespon
dance og referater fra møder og ikke
mindst mellem møderne, der er pro
duceret.
Det har voldt vanskeligheder for
kommunens embedsmænd at forstå,
at SSF skulle have ubetinget adgang
til arealet og ikke "bare" på lige fod
med andre interessegrupper, ja, det
var så galt på et tidspunkt, at vi
måtte sætte trumf på over for kom
munen og Lokale- og Anlægsfon
den, at hvis vi ikke fik tilfredsstil
lende forhold og brugsrettigheder,
ville vi trække os fra projektet vel vi
dende, at der ville være risiko for, at
arealet kunne blive spærret af ind til
resten af SSF og vi dermed ville få
begrænset brugsret til faciliteterne.
Disse forhold har Henrik efterhån
den fået på plads, så nu udestår at
forhandle en driftsaftale, og som
tidligere nævnt, med et nyt hold em
bedsmænd.
Det står fast, at det er kommunen
der skal stå for driften og vedlige
holdelsen, spørgsmålet er hvor
meget vi skal betale til driften, det er
desværre ikke afklaret i skrivende
stund.
Vi er i bestyrelsen bekendt med, at
medlemmerne har mange spørgsmål
om dette projekt, vi har på bedste vis
forsøgt via vores medlemsblad, at
give oplysninger og svar på de
forhold, som vi havde på daværende
tidspunkt.
Som det har kunnet læses i
medlemsbladet, er der indkaldt til
orienteringsmøde den 7. april. Et så
dant møde har været planlagt fra
starten af projektet, men når det ikke
har været gennemført tidligere
skyldes det alene, at det først er nu,
at de sidste udkast til bruger- og
driftsaftaler er ved at være på plads.
Genanvendelse af de nuværende
bygninger og placeringer har været
drøftet på en række møder mellem
Henrik og de enkelte interessegrup
per, og efterfølgende blevet drøftet i
styregruppen, (formand, næstfor
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mand og Henrik), for endeligt at
blive forelagt bestyrelsen, som
løbende er blevet orienteret på
bestyrelsesmøderne.
Der vil være enkelte medlemmer,
der direkte vil blive berørt, fordi
deres skur eller båd skal flyttes, de
vil blive kontaktet direkte.
Hele området skal ifølge en meget
sammenpresset plan være ryddet
med udgangen af april.
Bestyrelsen arbejder p.t. med en
plan, som er opdelt i flere trin:
1. trin er flytning og retablering af
de huse og skure, som er en nød
vendighed for at de forskellige ak
tiviteter kan gennemføres i byggepe
rioden.
Det vil i den forbindelse blive vur
deret, om det kan betale sig at flytte
og retablere eller bygge nyt.
2. trin er retablering af de huse og
skure, som interessegrupperne har
peget på kunne anvendes på et tid
spunkt, men hvor de nuværende fa
ciliteter kan anvendes. Eksempelvis
vil det nuværende halvtag som ung
domsafdelingen benytter til opbe
varing af både, blive demonteret og
genanvendt senere.
3. trin er ikke endelig fastlagt,
men det kunne være nedrivning af
det gamle klubhus på nordre plads
og retablering af det førnævnte halv
tag og i den forbindelse etablering af
nye værkstedsfaciliteter til motor-og
træarbejde.
Udgifterne til 1. Trin er estimeret til
ca.200.000 kr., som SSF skal afholde
via støtte fra Lokale- og Anlægs
fonden, det er ligeledes aftalt med
Dansk Sejlunion at de vil bistå os i
forbindelse med ansøgning om et
rentefrit lån fra Danmarks Idræts
forbund.
Jeg har tidligere peget på Lokale og
Anlægsfonden's medvirken til
denne del af "festen", og som nu udmynter sig i, at man vil kautionere
for et rentefrit lån, og ikke som
tidligere anført over for mig ved
tidligere møder, kontante midler.
Årsagen til den ændrede holdning
skulle angiveligt være, at man
allerede har "postet" flere penge i
projektet end oprindeligt planlagt.
Anvendelse af rentefrie lån til fi-

nanciering af større projekter er ikke
et ukendt fænomen I SSF, og er alt
andet lige billigere end træk på
kassekreditten.
Jeg skal herfra sige dig en stor tak
Henrik, for det store arbejde du ind
til videre har lagt i dette lagt projekt,
vel vidende at der er et stykke vej
endnu.
l.fase af byggeriet på "Vølund
grunden" er i fuld gang med Skan
ska som bygherre, de efterfølgende
faser vil ske med en anden bygherre,
da Skanska har meldt ud, at man vil
sælge konceptet til en anden in
vestor, hvilken indflydelse det vil få
på det fremtidige byggeri må tiden
vise.
Er det mon et lille signal om, at
markedet for dyre lejligheder er ved
at være mættet for øjeblikket??
Etableringen af Ny Amager Strand
park er nu sat på "skinner", som
overborgmesteren har udtrykt det,
der er udarbejdet en overordnet
køreplan for projektet, som de in
volverede parter, kommuner og amt,
har "nikket" ja til, og hvor Tårnby
Kommune vil udforme deres eget
projekt for deres del af kysten.
Ifølge planen skulle man kunne tage
den nye strandpark i brug somme
ren 2005.
Det medfører, at der nu udarbejdes
lokalplansforslag og detailplaner for
hele området syd for SSF.
Som tidligere nævnt er en af "kna
sterne" for hele projektet ophæ
velsen af fredningen på arealet syd
for vejen til Helgoland. Denne sag
forventes at skulle behandles hele
vejen gennem ankesystemet, men
det ligger i kortene, at ophævelsen
vil blive gennemført, fordi man får
et nyt og større areal, som så skal
fredes.
I erkendelse af, at dette projekt nu
bevæger sig over i en mere operativ
fase, har det lidt løst funderede
"Rivieraudvalg" valgt at nedlægge
sig selv, for at give plads til et
formelt brugerråd, som er baseret på
de foreninger, klubber og sam
menslutninger, der har direkte
berøring med den nye strandpark,
og som har sin basis i vedtægter og

afholdelse af generalforsamlinger.
I starten af marts var der indkaldt til
stiftende generalforsamling for Brugerrådet for Ny Amager Strand
park, forkortet BAS.
Bestyrelsen kom til at se sådan ud:
Formand Jens Green Jensen, fra
Sundby Sejlforening
Næstformand Anderst Hjort, fra
Vikingeforeningen Det Kolde Gys
Sekretær, Willy Heintze, fra F/F
Søstjernen
Kasserer, Erik Madsen, H/F Amager
Strand
Bestyrelsesmedlem, Svend Hansen,
H/F Amager Strand
Suppleant, Ulla Stuart, Sundby
Kajakklub
Revisor, Holger Møller, Sundby
Sejlforening
Revisor, Erna Christensen, Sundby
Sejlforening
BAS's repræsentant i Sundby
Lokalråd, Jens Green Jensen, og Ulla
Stuart suppleant
Det er BAS's formål, at få størst
mulig indflydelse på etableringen af
den kommende Ny Amager Strand
park.
Havn og plads
Erling har i vinterens løb haft lø
bende dialog med Københavns
Kommunes Miljøkontrol angående
muligheden for, at få oprenset vores
rende og havnebassiner.
Der er for nylig udtaget yderligere
prøver af vores bundforhold i hav
nen til brug for Skov og Natur
styrelsen^ bedømmelse, der peges
på en løsningsmodel, hvor det øver
ste bundlag, som primært er slam,
skubbes til side, hvorefter der graves
for derefter at skubbe slammet til
bage igen, men nu på en større
dybde.
Det er en metode, som graveentre
prenøren siger god for.
Det opgravede materiale skal indgå
som fyldmateriale i forbindelse med
"Benzinøens" udbygning, hvor man
har et stort behov for netop nu at
finde materiale til dette formål.
Selv om vi efterhånden nærmer os
den ny sejlsæson vil vi gennemføre
projektet, vi vil dog for en sikker
heds skyld undersøge, om vi kan få
de samme muligheder til næste år,

hvis tiden skulle rende fra os, arbej
det er vurderet til at vare et par
uger.
Det er en enestående chance til at få
opfyldt et mangeårigt ønske om, at
kunne få genskabt vanddybden på
min. 2 meter, og dermed leve op til
vores formålsparagraf om at kunne
tilbyde medlemmerne ordentlige
havneforhold.
Det tilbagevendende gravearbejde
på vores plads gjaldt denne gang
renovering og udbygning af kloak
systemet, hvorefter vi nu har aftalt
med kommunen, at de fremover har
ansvaret for vedligeholdelsen, det
var en "dejlig" vedligeholdelse at
blive fri for.
Lars Schaldemose genopstiller ikke
til posten i havneudvalget, det er jeg
ked af, men jeg er sikker på, at vi
kan trække på dig i enkeltstående
tilfælde, hvor vi har behov for din
faglige viden. Jeg vil godt kvittere
for en god indsats og ønske dig god
vind fremover.
Klubhus
Torben har "styret" klubhussjakket
for første gang, og det gik så godt at
vi fik gjort grundigt rent, fik repar
eret det der var nødvendigt samt
sænket lofterne i resten af salen, med
et meget tilfredstillende resultat.
Der er stadigvæk et par tunge op
gaver, som vi må løse hen ad vejen,
det gamle kendte problem med at
opvarme lokalerne når der om vin
teren er kraftig østenvind og som
tidligere nævnt, udskiftning af
eltavlerne, samt installering af fjern
varme til den tid hvor det bliver
muligt.
Fester
Traditionen tro startede året med
bankospil, til glæde for ikke mindst
vinderne.
Den første Matine var måske lagt
lidt tidlig, i hvert fald var tilmelding
og fremmødet så beskedent, at det
måtte aflyses, senere afholdte arran
gement havde pænt besøg.
Jeg har hørt lidt knurren over at pe
jsestuen også bliver indlemmet til
sådanne arrangementer, så de med
lemmer som ikke ønsker at deltage i
Matineen ikke bare kan sætte sig

der, men er henvist til Skipperstuen
hvor pladsen er begrænset. Vi vil
drøfte sagen i bestyrelsen om vi fre
mover skal lukke pejsestuen fra, hvis
vi har en formodning om, at der ikke
er behov for hele salens udstræk
ning.
Fastelavnsfest og tøndeslagning gik
fint selv om det var bitterligt koldt
og der blev trukket et mindre beløb
på "John Otto's konto, som han
donerede til glæde for børnene in
den han døde.
Sejlerskolen
Ulla har allerede fuldt hold på bå
dene, og det er lykkedes at få så
mange instruktører, at alle dage er
besat. Hvis din iver og engagement
smitter af på elever og instruktører
er jeg sikker på, at sejlerskolen går
en fin sæson i møde, både på vandet
og de tiltag der er planer om på
land.
Ungdomsafdelingen
Tonny og hans "tropper" er i fuld
gang med at indrette det gamle
klubhus som udgangspunkt for
afdelingens aktiviteter indtil vi kan
flytte tilbage i nye lokaler i forbin
delse med Det Maritime Ung
domshus.
Det bliver en besværlig sæson, hvor
afdelingen får brug for al den hjælp,
den kan få til indretning af de mi
dlertidige lokaler, men også til de
montering af den nuværende båd
hal/halvtag, så hvis der er medlem
mer der har lyst og tid til at give en
hånd med, er det blot at henvende
sig til ungdomslederen.
De sejladsmæssige aktiviteter vil
blive gennemført, men der vil ikke
blive sat væsentlige aktiviteter i
gang for at hverve nye medlemmer,
disse aktiviteter vil først blive iværk
sat før afdelingen kommer ud i de
nye omgivelser.
Det vil blive spændende og følge
"Team 126"'s videre udvikling på
kapsejladsbanerne, efter de er
kravlet et godt stykke op ad ranglis
ten.
Joller og havkajakker
Det er planlagt, at disse aktiviteter
får til huse i det nuværende ju
niorhus, når det har fået sin nye
placering på nordre mole.
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Kapsejlads
Leif har aftalt med Kastrup Sejlklub,
at man i fællesskab afvikler den
ugentlige torsdagskapsejlads.
Der er formeret et kapsejladsudvalg
og enkelte medlemmer af udvalget
har været på dommerkursus.
I det seneste medlemsblad er de
forskellige stævner nævnt i aktivitetslisten.
Motorbåde og sikkerhed
Kim har lagt op til nogle spændende
aktiviteter ikke blot for motorbåde,
men også "kludesejlerne " er vel
komne til de arrangementer, hvor
deres master ikke står i vejen.
Vintervagterne er forløbet til
fredsstillende, medlemmerne har
været flinke til at få afviklet deres
vagter rimeligt fordelt over vinterpe
rioden, og det der er hele formålet
med vagtordningen, at undgå
hærværk på både og skure har vi
opnået.
Bladet
Som tidligere nævnt, har bladet

været brugt som informationskanal i
forbindelse med det kommende
byggeri på nordre mole, og såvidt
jeg kan bedømme med et godt resul
tat.
Østersøkredsen
Der arbejdes ihærdigt fra kredsens
side på, at få forskellige kurser og
bredderelaterede aktiviteter op og
stå, arrangementerne annonceres i
de forskellige klubbers medlems
blade, jeg vil opfordre jer til at delt
age og dermed møde sejlere fra
vores naboklubber.
På kapsejladsfronten gøres der
ligeledes bestræbelser på, at ko
ordinere stævner på tværs i kredsen,
disse arrangementer annonceres
ligeledes i medlemsbladene.
Som sædvanlig blev sidste kredsmøde inden Sejlerdagen afholdt på
Bornholm.

2 år ud over den normale 6 års peri
ode.
En forhøjelse af kontingentet blev
vedtaget uden SSF's stemmer, år
sagen er færre midler til Danmarks
Idrætsforbund og dermed til special
forbundene
Foreslåede ændringer i vedtægterne
blev til gengæld ikke gennemført,
ligeledes var der ikke stemning for
at hæve kontingentet.
Jeg vil gerne til slut takke besty
relsen, de faste udvalg, pladsmand,
kassererne, revisorerne, Tina og ikke
mindst jer, der i stort og småt lægger
jeres frivillige arbejdskraft forskel
lige steder i SSF til glæde jer selv og
os andre, og dermed er med til, at
gøre Sundby Sejlforening til et sted
der er værd at være.
Med disse ord fremlægger jeg min
beretning for generalforsamlingen

Dansk Sejlunion
På den nylig afholdte Sejlerdag, blev
formandens periode forlænget med

Lidt mere fra Havn & plads
Følgende medlemmer har fået ny fast plads:
Medl nr.

Navn

Indmeldt.

A 929
A 582

Per Østergaard
Henrik Svan

06-08-1981
03-08-2000

Plads

158
220

Følgende medlemmer har fået låneplads i 2003:
A 521
Benny Rasmussen
03-05-1979
279
A 1030
Henning. Christensen 07-05-1981
146
A 130
Chris Dam
06-10-1988
62
A 893
21-10-1995
Jan Kamper
181
A 407
Per Christensen
08-08-1996
23
A 253
Helle Elmer
09-05-1996
328
A 297
Ib Ejlev
02-02-1999
140
OBS! Lånepladser er kun gældende for sæsonen 2003.

På listen er der ikke medtaget medlemmer, som har fast
plads i havnen, men som har byttet til en anden plads.
Efter den 1. maj kan der blive uddelt ikke afhentede pladser,
samt pladser hvor både ikke kommer i vandet i år.
Med sejler hilsen
Havne udvalget.
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Skurgennemgang.
Ved en gennemgang af alle
skurene i SSF i marts blev der fun
det nogle skure, som vi ikke
kunne finde ejere til men som
blev brugt, på disse skure vil der
blive opsat en seddel, så evt.
brugere kan henvende sig til
pladsmanden eller havneudval
get, inden vi klipper låsen og ind
drager skuret og evt. indhold.
Det blev ligeledes konstateret at
mange skure var dårligt vedlige
holdt, HUSK at det er gratis at få
Pinotex til skuret af pladsmanden.
Hvis du har et skur som du ikke
bruger, kan du sælge det til
foreningen som så kan glæde
nogle af de mange aktive sejlere
som mangler et skur.
Med sejler hilsen
Havneudvalget og pladsmanden.

Referat af

bestyrelsesmøde
mandag den 31. marts 2003
Formanden
bød
det
nye
bestyrelsesmedlem A429 Finn
Hendil velkommen.
Kassereren fik derefter ordet og gen
nemgik budgetsammenligningen pr
31. marts.
Afvigelserne på indtæg-terne
skyldes, at flere medlemmer end
sædvanligt er i restance med kontin
gent og pladsleje.
På klubhuset skyldes det ekstra
omkostninger i forbindelse med
lofthøjttalere.
Bladet har haft udgifter til 4 numre i
dette kvartal mod normalt tre. Det
regulerer sig senere.
Juniorerne har købt nye sejl inden
sæsonen.
Der var ros til kassereren for regnskabsfremlæggelsen på generalfor
samlingen.
Punkt 1 b: Eksterne forhold, der har
indflydelse på SSF:
Henrik Gravesen orienterede om
den seneste udvikling omkring drifts
aftalen for det maritime ung
domshus. Han har haft møde med
Jan Lange, der er leder af U & U
afdelingen (ungdoms- og uddan
nelsesafdelingen). Afdelingen har
erkendt, at der skal laves en regulær
driftsaftale med SSF om den
overordnede brug af huset. Når den
er på plads, skal der laves en detal
jeret daglig driftsaftale. Udlejer af
huset bliver Kultur- og Fritidsfor
valtningen.
Det areal, som huset ligger på, bliver
ikke afgivet, men vil indgå som en
del af SSF i dagligdagen, ligesom
udlejning af bådpladser på området
vil ske som hidtil. Dog skal der
stilles plads på land til rådighed for
"huset", såfremt man anskaffer egne
både. Bro og bedding i forbindelse
med huset skal administreres af SSF.
Som de to faste brugere af huset vil
SSF og ASS (Amager Strand
Sejlklub) have ubetinget adgang.
Alle andre brugere skal være organ
iserede grupper, der i forvejen har

lavet aftaler med driftslederen, og
hvis formål med brugen af huset er
maritime aktiviteter. Som eksempel
kan nævnes:
SSF laver et arrangement med kajakker
og indbyder andre til at deltage.

Ved et sådant åbent husarrangement
har arrangørerne ansvaret.
Driftslederen og det brugerråd, der
skal nedsættes afgør hvem, der kan
leje sig ind og hvornår. Brugerrådet
skal bestå af repræsentanter for de
forskellige brugergrupper.
I dagspressen har der været nogle
udtalelser fra borgmester Martin
Gertsen, som er uden hold i de af
taler, der allerede foreligger.
Da området i forbindelse med huset
skal være handicapvenligt, er der af
sat penge til en personkran. Stedet
bliver også forberedt til, at en kran
til søsætning af både kan opstilles.
Området oven på huset er offentligt,
men om der skal være adgang 24
timer i døgnet er ikke helt afklaret.
Al adgang til området skal ske via
stiforbindelsen.
SSF's udgifter i forbindelse med bru
gen af huset vil udelukkende være
forbruget af strøm, vand og varme i
forhold til de lokaler, vi bruger.
Udkastet til en tilføjelse til SSF's
lejekontrakt er under udarbejdelse.
U & U forsøger at presse Kultur- og
Fritidsforvaltningen for en hurtigere
sagsbehandling, da intet kan sættes i
gang før driftsaftalen foreligger.
Til medlemsmødet den 7. april har
Henrik forlangt, at der som mini
mum foreligger et udkast til driftsaf
talen.
Lokale- og Anlægsfonden har fået en
søgning om et tilskud - subsidiert et
rentefrit lån, men har på forhånd
meddelt, at der ikke kan blive tale
om tilskud, men evt. en kaution for
et banklån.
DS har afslået at yde et rentefrit lån,
men anbefaler at ansøge DIF om
midler gennem DS.
I et forsøg på at nedbringe udgif
terne i forbindelse med flytningen af

diverse bygninger blev det foreslået,
at SSF kunne rette forespørgsel til
f.eks. hjemmeværnet, transport
skolen o.l.
Jørgen Sprogøe fra Kvartersløftet og
Henrik Gravesen vil sammen udar
bejde ansøgninger til diverse fonde i
forbindelse med anskaffelsen af di
verse inventar og grej.
Jens Green orienterede om at der i
forbindelse med opførelsen af Ny
Amager Strandpark dannes en styre
gruppe bestående af Københavns
Kommune, Frederiksberg Kommune
og Københavns Amt.
Den nydannede brugergruppe BAS
(Brugergruppen
Amager
Strandpark) arbejder på at få størst
mulig indflydelse på styregruppen.
Punkt la, Protokol:
Posten blev gennemgået og fordelt.
Punkt 2, Beretning:
Generalforsamlingens forløb blev
drøftet. De kritikpunkter, der blev
bragt op var forventet, og så længe
alt omkring byggeriet på nordre
mole ikke er faldet på plads, vil lig
nende diskussioner kunne forventes.
Ellers var der tilfredshed med gene
ralforsamlingens forløb.
Højttaleranlægget var genstand for
drøftelse igen. Det er indstillet kor
rekt, og der må derfor ikke pilles
ved det af uvedkommende. Det blev
foreslået, at nogle få personer får en
grundigere instruktion i anlæggets
funktion.
Herefter konstituerede bestyrelsen
sig med Erling Jørgensen som næst
formand, og som lovet blev der ud
peget en kontaktperson til senior
erne. Det blev Vagn Preisler.
Punkt 3, Havn og Plads:
Den nye kloakledning er gravet ned
og klokken 13 onsdag den 2. april er
der afleveringsforretning. Her vil
der blive stillet krav om genopret
ning af buske og asfalt samt om be
taling af strøm.
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Der ventes stadig svar på det seneste
brev om uddybning af havn og
rende. Der er taget materialeprøver i
dybden af havnen, og disse er i or
den. Arbejdet vil tage omkring 14
dage, så hvis ikke et svar foreligger i
indeværende uge, vil projektet blive
udsat til efteråret, da bådene skal
kunne komme i vandet. Hvis ud
dybningen sker her i foråret, vil det
blive bekendtgjort ved opslag på
pladsen.
Michael og Søren har gennemgået
skurene for at afdække ejerforhold
ene, som tidligere besluttet. Der er
mange, der ansøger om at få et skur.
Det blev dog besluttet, at der ikke
udleveres nye skure før situationen
omkring flytningen af skurene på
nordre mole er overstået.
Beddingsvognen er meget tung, og
pladsmanden har meddelt, at der vil
kunne opstå problemer i forbindelse
med håndtering af især de store
tunge træbåde. Af hensyn til sikker
heden blev det derfor fastslået, at
det er pladsmanden, der har det
afgørende ord i forbindelse med
brugen af beddingsvognen. Hvis
han ikke mener, at sikkerheden er i
orden, har han suverænt afgørelsen i
det spørgsmål.
Punkt 4, Klubhus:
Torben har sammen med Elo under
søgt den vestlige facade på klub
huset med henblik på istandsættelse.
Terrassen er færdig og møblerne
bliver snarest sat frem.
Der er stadig problemer med køle
diskene i restauranten, men Torben
arbejder på en løsning.
"Kimmernes Totalservice" er en
gageret til at rengøre toiletter og bad
i den kommende sæson.
Da der er observeret et rottehul ved
siden af et kloakrør vil skadedyrs
bekæmpelsen blive tilkaldt.
Trods utallige tiltag er lugtpro
blemet ved det handicapvenlige toi
let ikke løst, men der arbejdes videre
på det.
Punkt 6, fester og arrangementer:
Standerhejsningen er i år den 3. maj
klokken 17 00 med spisning klokken
18 00 , og fra klokken 19 00 spiller
musikken op til dans.
Det blev endnu engang understreget
at alle, både bestyrelsesmedlemmer
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og restauratør, der har ansvar for et
arrangement, der fordrer brug af
klubhuset, skal konferere med
kalenderen på kontoret.
Foreningen har fået et tilbud om et
musikarrangement i forbindelse
med Jazz-festivalen til sommer.
Der var enighed om, at det var værd
at modtage. Der kommer oplysnin
ger herom senere.
Punkt 6, Sejlerskolen:
Alle hold på skolebådene er nu fuldt
besat. Der er i alt 38 elever.
Klargøringen af bådene er godt i
gang og fremmødet er pænt. Det for
ventes, at søsætning kan ske lige in
den standerhejsningen.
23 elever har bestået navigationseksamen i år, og samtlige deltagere i
tovværkskurset bestod.
Falck har efterset og afprøvet ild
slukkerne. En er blevet udskiftet.
Afdelingen har fået to nye forbind
skasser. Det blev her oplyst, at der er
opfyldningskasser hos pladsman
den.
I forbindelse med navigationsundervisningen om vinteren er der
problemer på grund af hove
drengøringen i januar. Torben vil
prøve at finde en løsning herpå.
Punkt 7, Ungdom og Joller:
Afdelingen havde tre juniorer på
navigationskursus, og de to bestod
prøven. Tonny fortalte, at del
tagelsen i ungdomsseminaret i for
bindelse med sejlerdagen havde
været meget interessant. Der havde
været nogle fremragende oplæg
omkring DS- ungdom og bredde og
Sejlsport til Tiden. Det blev oplyst at
Finn "Beton" Jensen fratræder som
ungdomskonsulent, hvilket bekla
ges.
Y126 har været på træningslejr. Den
har også fået en invitation til at sejle
træningssejladser sammen med OLpigerne.
Der vil blive sejlet VM-udtagelsessejladser i henholdsvis Sønderborg,
Hobro og Bogense.
Ungdomstræneren deltager med en
besætning af juniorer. Selve VM
afholdes i år i Warnemiinde.
Tre juniorer deltog i bådudstillingen
i Fredericia og hjalp til på DYK's
stand.
Som lovet har afdelingen modtaget

et optisejl fra Ford som tak for lån af
en jolle til udstilling.
Flytningen fra juniorhuset fortsæt
ter.
Punkt 8, Kapsejlads:
Den 5. april er der "grejdag" med
gennemgang af kapsejladsgrejet. Der
har været problemer med at finde
den rigtige frekvens på de radioer,
der blev indkøbt sidste sæson, men
problemet forventes løst.
Den 10. april er der kapsejladsmøde.
I år vil der forsøgsvis blive sejlet
efter lystal til torsdagsejladserne.
Forberedelserne til efterårets stævn
er er i gang.
Punkt 9, Motorbåde:
Kim gav udtryk for at breddekoordi
nationsmødet på Bornholm havde
været udbytterigt, og han var glad
for de mange oplysninger om kur
ser. Den 14. april afholdes der breddemøde i Dragør.
Afdelingen har planlagt ni arrange
menter i den kommende sæson. Der
er et udtrykt ønske om at lave fælles
sejladser for både motor- og sejl
både.
Søndag den 6. april er der besøg på
Hellers bådværft.
De fejlagtige datoer i arrangementskalenderen er nu rettet.
Punkt 10, Sikkerhed:
Det lykkedes ikke at arrangere de
lovede førstehjælpskurser i vinter,
men nu er der aftalt et tilbud med
Falck om et certificeret kursus, der
strækker sig over to år med flere
kursusgange det første år og et firetimers kursus det følgende år.
Kurset begynder til efteråret, og in
teresserede bedes holde øje med den
nærmere information herom. Den vil
blive bragt i bladet.
Ved vagtsæsonens slutning er der
opgjort 134 frie vagter. Det er færre
end i de tidligere sæsoner.
Det er glædeligt, at flere medlemmer
vælger at tage deres vagter.
Når restauratøren har fået ansat sit
sommerpersonale, vil Falck komme
og demonstrere brug af skum
slukker og brandtæppe.
Punkt 11, Bladet:
Indlæg til bladet bedes indleveret i god
tid for at lette redaktøren i arbejdet.

Der blev udtalt ønske om en mindre
ændring af layout'et på side 2 i
bladet.
Der er tilfredshed med bladets ud
seende.
Punkt 12. Evt.
Vagn refererede fra OFOF's general
forsamling. Man vil bl.a. søge om
penge til at indrette en legeplads på
Flakfortet. Der er standerhejsning på
Flakfortet den 4. maj.

Héller's
yachtværft & udstyr

'Amager Strandvej 407 2770 Kastrup Tlf. 32 50 30 17 www.hellers.dk

Her er et udvalg af vores gode tilbud

Mødet slut klokken 21 35
Næste møde er den 28. april.
jens Green Jensen
Formand

Bjørka Schandorff
referent

Cykler sammenklappelig
kr.2.395,-

Picknic taske
service til 4 personer

2 stk. kr.4.500,-

NU Kr.348,-

Motorbåde og sikkerhed

Vi nåede ikke at afholde første
hjælpskurser her i vinter, da vi
ikke kunne opnå en fornuftig pris
hos de forskellige udbydere. Det
har vi nu modtaget fra Falck, så
kurserne vil blive startet op til
efteråret.

Tørtop kr.1349,-

Med Heller logo
Kr.945,-

H

..

Sa

Stort udvalg
i kikkerter

Oppustelig vest
Nom. Kr 869,-

NU Kr.795,-

Åbningstider: Man - Fre 9.00 - 17.30 Lør 9.00 - 14.00 Søn & Helligdage 9.00 - 14.00

En kedelig statistik hentet fra Søsportens sikkerhedsråd.
Ja , nu når i modtager dette blad
er vagtsæsonen jo næsten slut,
men der har i denne vagtsæson
indtil d. 31/3-2003 været 134 frie
vagter, hvilket jo betyder at 67
medlemmer kunne have afviklet
deres nattevagt, så der har været
plads til at gå vagt i løbet af sæso
nen. Så de medlemmer der måtte
modtage et girokort fra forenin
gen for ikke gåede vagter, må
desværre se sig nødtaget til at be
tale sig fra det. Det er ærgerlige
penge, men det er også ærgerligt
at medlemmerne ikke går deres 2
nattevagter. Den bedste vagt vi
kan få på pladsen er trods alt
vores egen, frem for et vagtfirma.

Omkomne fritidsfiskere der er druknet uden redningsvest.
Ar 2002
Januar
Februar
Marts
Juli
August
September
Oktober

64-årig mand druknet da han faldt overbord fra fiskejolle
Ældre mand druknet ved garnfiskeri
Kanoroer druknet
61-årig mand druknet efter kæntring med fiskejolle
65-årig mand druknet efter kæntring
53-årig mand druknet da han faldt overbord fra fiskejolle
49-årig mand druknet da han faldt overbord
59-årig mand druknet da han faldt overbord
56-årig mand druknet da han faldt overbord fra jolle
37-årig mand druknet efter brand i motorsejler
29-årig mand druknet efter brand i motorsejler

Og i år 2003, er der desværre allerede omkommet 3 fritidsfiskere i de
danske farvande.
Kim
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Værd at vide om VHF og DSC
Det er navnet på en ny brochure fra Søsportens sikkerhedsråd
Vi har tilladt os at "sakse" fra brochuren på Søsportens sikkerhedsråds hjemmeside www.soesport.dk
Hvis du vil vide mere kan du bestille hele brochuren.

Gælder mit gamle VHF radiocertifikat stadig?
Ja til en VHF, men ikke til en VHF med DSC. For
at bruge en VHF med DSC skal man aflægge ny
prøve hos IT- og Telestyrelsen, som med jævnlige
mellemrum afholder disse prøver rundt om i landet.
Ring til IT- og Telestyrelsen på 35 45 00 00 for at få
oplyst steder og tider. Oplysninger om pensum til
SRC-prøven (SRC = Short Range Certificate) kan
ligeledes fås her.
Er VHF'ens kanal 16 på vej ud?
Kanal 16 repræsenterer en næsten 100 år gammel
nødprocedure, mens DSC på kanal 70 er det nye.
Oprindeligt var lyttepligten på kanal 16 sat til at
ophøre i februar 2005, men den beslutning er
annulleret og udsat på ubestemt tid.
DSC er den nye teknik, men den gamle lever altså
videre sideløbende med den nye.
Er der kurser i VHF med DSC?
Ja, Lyngby Radio, sejlklubber, oplysningsforbund og
nogle private arrangerer kurser.
IT- og Telestyrelsen kan hjælpe med oplysninger om
kursusudbydere i de enkelte landsdele.
Skal man aflægge prøve for at bruge en
VHF eller en VHF med DSC?
Ja, prøven er et krav, men kursusdeltagelse er ikke
obligatorisk. Selvstudie er derfor tilladt, men et
kursus er ofte en god forberedelse til prøven.
Hvad koster kurser, certifikat,
sendetilladelse, osv.?
Kursuspriserne ligger oftest mellem 600 kr. og
1.200 kr. for op til 20 timers undervisning.
Prøveafgiften er 525 kr. Sendetilladelsen er p.t. en
årlig afgift, men forventes pr. 1.1. 2003 omlagt til
en engangsafgift i forbindelse med oprettelsen.
Priser og oplysninger er indhentet september 2002.
Kontakt evt. IT- og Telestyrelsen på 35 45 00 00 for
oplysninger om afgiften på en sendetilladelse.
Gælder mit gamle VHF radiocertifikat stadig?
Ja til en VHF, men ikke til en VHF med DSC. For
at bruge en VHF med DSC skal man aflægge ny
prøve hos IT- og Telestyrelsen, som med jævnlige
mellemrum afholder disse prøver rundt om i landet.
Ring til IT- og Telestyrelsen på 35 45 00 00 for at få
oplyst steder og tider. Oplysninger om pensum til
SRC-prøven (SRC = Short Range Certificate) kan
ligeledes fås her.
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En VHF med DSC og tilsluttet GPS*)
er det absolut mest sikre
DSC (Digital Selective Call) er et vigtigt led i det
moderne verdensomspændende sikkerhedssystem
GMDSS (Global Maritime Distress and Safety
System). DSC anvender kanal 70 i stedet for
VHF'ens kanal 16.
DSC indebærer, at man på nyere stationære VHFanlæg
har en digital nødknap, der bedst kan sammenlignes
med brandalarmen "slå ruden ind,
- så kommer brandvæsenet". Når du aktiverer DSC
nødknappen, er hjælpen allerede på vej.
DSC findes ikke på bærbare VHF'er. En VHF med
DSC kan - og bør - tilsluttes en GPS navigator,
som kontinuerligt opdaterer systemet med den
aktuelle position.
*) GPS står for Global Positioning System og bruges
som betegnelse for stationære eller bærbare enheder, der
ved hjælp af satellitter kan bestemme en position med
ned til få meters nøjagtighed.

VHF'en - et enestående redskab til at få
hjælp, hvis du er i nød
Kanal 16 på en VHF-radio er nødkanalen, der ikke
blot aflyttes af Lyngby Radio i alle danske farvande,
men desuden - og næsten allervigtigst - af alle skibe
på havet. VHF'en sætter dig let og hurtigt i kontakt
med andre skibe i det nærmeste farvand og har gennem
årtier vist sig meget effektiv som kommunikationsmiddel
i søredningsaktioner. Man far direkte
kontakt med dem, der er nærmest til at hjælpe, og
Lyngby Radio fungerer som backup med et landsdækkende
net af 18 basisstationer, hvor der lyttes
efter nødopkald 24 timer i døgnet - året rundt.
Med kanal 16 som nødkanal understøtter VHF et
meget grundlæggende element i sikkerhed til søs,
nemlig viljen og evnen til gensidigt at hjælpe andre
i nød. Det er derfor meget vigtigt, at alle holder
kanal 16 åben, når man er på vandet. Erhvervsskibe
skal, fritidssejlere bør.
Hvad er egentlig en VHF?
VHF står for Very High Frequencies, men forkortelsen
dækker i almindelig tale over en radiotelefon
med en rækkevidde på ca. 50 km, som fylder lidt,
er let at installere, nem at betjene og med god
lydgengivelse.

8

Formanden er nu trådt ind i de voksnes rækker.

-fra & til medlemmerne
Indgangen til de 60 år blev
en glædens dag, jeg aldrig
vil glemme.

Den 23. marts holdt forman
den for SSF, Jens Green
Jensen en reception i anled
ning af sin 60 års fødselsdag.
Mange gratulanter var mød
op for at ønske tillykke.
Dagen var rammen om flere
muntre indslag.
Kanonlauget fyrede den
rigtigt af og Hoplapigerne
gav en sang til ære for Jens.

Jeg ønsker her, at sige tak til både
SSF's bestyrelse, Tina og hendes
"besætning" og de mange med
lemmer, der mødte frem på min
60 år's fødselsdag og gjorde dagen
både festlig og uforglemmelig,
samtidig tak for de dejlige gaver
og liflige dråber jeg blev betænkt
med.

Også de barske vinter
badende vikinger mødte op
for at ønske tillykke. De in
viterede samtidig Jens til at
deltage i badningens ædle
kunst udi Øresunds dejlige
vande, det ville Jens meget
gerne - til sommer.

Med sejler hilsen
Jens Green

En tak
Tak til alle jer der mødte op og
gratulerede mig med de 75. Tak
også til foreningen for blomster.
595 Per Tungelund

Fiskejolle
med motor sælges for 19.500,- kr.
Incl. ekstra udstyr for 5000,- kr.
fSCMI
m

Linderjolle model Fishing 440
kun brugt få gange
Ny pris : Ca. Kr. 18.000,-

Yamaha bensinmotor
4 hestes - 4 takts
kørt ca .10 timer
Ny pris: Ca. Kr. 9.000
Henvendelse:
Tlf. 32 84 32 01
Email:
braat@adslhome.dk
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Ændrede regler

Sejlerskolen

for brug af beddingsvognen i SSF
På grund af faldende rutine blandt medlemmerne i at håndtere bedding
sogn, donkraft, m. m. vil beddingsvognen af sikkerhedshensyn kun køre på
skinnerne i slæbestedet.
Når dette læses har skolearbejdet
allerede været i gang i ca. 1
måned, for vi startede 24. marts
med klargøring af skolebådene, så
de forventes at være sejlklare først
i maj måned. Alle hold er fyldt
godt op.
Jeg vil gerne benytte lejligheden
til at ønske alle fra vinterholdene
tillykke med beståede prøver i
navigation og tovværk, det er rart
at så mange aktivt gennemfører
den teoretiske undervisning for
nu at komme ud og prøve teorien
af i praksis.
Lørdag den 3. maj er der stander
hejsning, der begynder kl. 17 med
formandens tale, derefter hejses
standeren og sæsonen skydes ind
af Kanonlauget.
Vi håber at rigtig mange fra sejler
skolen igen i år vil samles om det
fælles bord i Pejsestuen. Det er en
god og hyggelig måde at lære hi
nanden at kende.
Husk at købe billet til skolebordet
hos "Tina" i god tid.

Det vil således stadig være muligt for medlemmer med træbåde at blive
søsat med vognen, blot skal landtransporten ske ved hjælp af kranvogn.
Ophaling for kortvarig reparation og vedligeholdelse fortsætter efter
gældende regler.
Dvs: man kan højest stå på vognen et døgn, og aldrig en weekend.
Ønsker man at få sit fartøj op på beddingen skal man mindst have en
besætning bestående af to kvalificerede ombord.
Hvis særlige forhold gør sig gældende, så det er umuligt eller meget
vanskeligt, at benytte sig af kranvogn, kan man stadig benytte sig af bed
dingsvognen.
Det vil kræve at man kan stille med et sjak bestående af mindst tre
personer med rutine i at håndtere beddingsvogn og grej.
Priser for brug af bedding er uændret:
Ophaling eller affiring kr. 160,Assistance af pladsmand kr. 85,- pr. påbegyndt Vi time
Traktorassistance
kr. 80,- pr. påbegyndt Vi time
For at anvende beddingen og pladsmandens tid effektivt, vil beddingsvog
nen i år kunne benyttes i uge 20 og 24.
V.H.
Søren Poulsen, Pladsmand.

Med sejler hilsen
Ulla Helium
Skolechef
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Rettelse til
Torsdagssejladserne
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Amagerbanken

Alle præmieuddelinger foregår i Kastrup

w\
'

Startgebyret er:
425,- kr for hele sæsonen
40kr. for en enkelt aften
ikke som tidligere skerevet 350/30 kr.
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Amagerbanken.
Vi er lige så lokale,
som du er.

^

fra bestyrelsen

Sundby Sejlforening
ønsker følgende ny medlemmer
velkommen:
Inger Andersen
Rungsted Strandvej 340 Kokkedal
Jan Ole Andersen
Rungsted Strandvej 340 Kokkedal
Aslak Berch
Njalsgade 43, 2330 S
Ejnar Frederiksen
Liden Gunvers Vej18, 2300 S
Karen Houborg
Nøjsomhedsvej 14, 2100 0
Claus Jacobson
Valdemarsgade 28, 1665 K
Per Jørgensen
Almegård Alle 14, Kastrup
Lone Kjær
Krusågade 10, 1719 V
Joakim Qvistroff-Refn
Bodenhof Plads 16, 1430 K
Peter Sørensen
Søndre Røsevej 6, Dragør

Personalechefen til
ansøgeren:
- Er der noget
bestemt her i virk
somheden, De
gerne ville arbejde
med?
- Ja, jeg vil gerne
være med i
ledelsen!
- Er De da sindssyg,
menneske?
- Næh, er det en
betingelse?

"Aktiviteter i SSf2003
1.
3.
8.
15.
22.
24.
29.
5.
8.
12.
14.
19.
21.
21.
26.
26.-27.
7.
14.
9.-10.
16.-17.
21.
23.-24.
28.
30.
30.
1.
4.
6.
5.-6.-7.
11.
18.
20.
20.
19.-20.-21.
25.
27.
27.
2.
3.
4.-5.
12.-13.
18.
26.
8.
6.
14.

maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juli
august
august
august
august
august
august
august
august
august
september
september
september
september
september
september
september
september
september
september
september
september
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
november
december
december

Aftensejlads i Kastrup
Standerhejsning
Aftensejlads i SSF
Aftensejlads i Kastrup
Aftensejlads i SSF
Fælletur igennem Københavns Havn
Aftensejlads i Kastrup
Aftensejlads i SSF
Pinsemorgen
Aftensejlads i Kastrup
Familie sejlads
Aftensejlads i SSF
Fællestur til Valby Bådeklub
Sejlerskolens dagtur
Aftensejlads i Kastrup
Fællestur til Sverige
Aftensejlads i SSF
Aftensejlads i Kastrup
DS fællestur til Gislow Låge Hage (Trelleborg)
Old boys sejlads
Aftensejlads i SSF
Sejlerskolens weekendtur
Aftensejlads i Kastrup
Fællestur til Saltholm
Klubmesterskab fælles med Kastrup
Sejlerskolens tilmelding til prøve
Aftensejlads i SSF
den "store" fiskekonkurrence
Fællesstævne for amagerklubberne i Kastrup
Aftensejlads i Kastrup
Aftensejlads i SSF
Fællestur til bådeklubben West
Sejlerskolens motorlære
Ballad/forterne rundt
Aftensejlads i Kastrup
Sejlerskolens eksamen (evt. 28. september)
Lachmont (evt. 28. september)
Aftensejlads i SSF (Årets sidste)
Sejlerskolens afslutning
Sejlerskolens afrigningsdage
Sejlerskolens rengøring af bådene
Afriggergilde
Generalforsamling
Den "lille" fiskekonkurrence
Julefrokost
Børnenes juletræ
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25. & 26. marts var der eksamen i navigation
Følgende har bestået den teoretiske del til duelighedsprøven:
Malika Laraj, Nora Bouloum, Hans Ohlsen, Rene Lorenzen, Jesper
Kristensen, Asger Larsen, Harald Toft, Ian Duus, Jeremy Greenwood,
Henriette Svendsen, Leif Degn, Kristian Schaldemose, Morten Grønning,
Rasmus Andersen, Carl Holdøll, Martin Christensen, Jens Nielsen, Ole
Andersen, Anne Ejlev, Brian Kjær, Ole Møller, John Blyme og Martin Hansen

Tillykke
23

Flugger farver - og
International bådmaling
City.

Sundby.

St. Kongensgade 93
1264 København K.

Holmbladsgade 25
2300 København S
Her forhandles:

International

City.
Vendersgade 10
1363 København K.

Sundby.
Dragør.

Amagerbrogade 164
2300 København S.

Møllegade 4
2791 Dragør.
Her forhandles:

International

Kastrup.
Kongelundsvej 264
2770 Kastrup.

Flligger farver
Hans Guldager a/s
Amagerbroaade 164. TIf. 32 55 73 20.
Holmbladsgade 25. TIf. 32 54 73 33.
Kongelundsvej 264. TIf. 32 51 95 95.

Møllegade 4, Dragør. TIf. 32 53 73 22.
St. Kongensgade 93. TIf. 33 13 54 56.
Vendersgade 10.
TIf. 33 13 73 23.

Juni 2003
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Medlemsblad for

Den elendige søsyge

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300 S
Tilsluttet:
Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion

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

• Drik meget, men undgå kaffe og
alkohol.

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset

32 59 35 80

Postgirokonto: 7 05 65 16

Telefax

32 59 35 60

Havnekontoret

Restaurationen

32 58 32 96

Åbent: man. - ons. kl. 12 -13 & tor. kl. 16-17

Foreningens e-mail adresse:
SSF's hjemmeside

• Start udhvilet og hold dig varm.

32 58 14 24

• Spis et ordentlig måltid mad in
den afsejling, vent ikke til du er
sejlet.

ssf@e-postboks.dk
www.sundby-sejlforening.dk

Foreningens bestyrelse & udvalg:
Formand:
Jens Green Jensen
E-mail

32 50 63 65
jgj@di.dk

Næstformand:
Erling Jørgensen

32 58 63 00

Klubhusrepræsentant:
Torben Frode Olsen

32 55 43 41

Sekretær:
Bjørka Schandorff
E-mail

32 58 20 36
bjorka@mail.tele.dk

Kasserer:
Jørgen Rindal

32 97 09 39

Havneudvalg:
Finn Hendil
E-mail
Michael Fraenkel
E-mail
Erling Jørgensen

43 90 39 61
findil@post9.tele.dk
32 97 06 65
fam.fraenkel@get2net.dk
32 58 63 00

Redaktion:
Poul Christensen
E-mail

Skolechef:
Ulla Helium
Ungdoms- og jolleleder:
Tonny Pedersen
E-mail

32 55 09 03

32 59 62 61

Bladets ekspedition:
Elin Brinkland

32 52 98 89

• Under turen er det godt at spise
og drikke lidt men tit for at
holde maven i gang

27 24 00 67
tp@kjehrs-vvs.dk

Festudvalg:
Vagn Preisler

.32 55 23 03

Målere:
Jan Simonsen
Karl K. Thorup

32 97 62 53
32 58 32 37

• Vær ikke nervøs. Frygt og angst
gør det lettere at blive søsyg.
• Stå til rors eller kig ud på ho
risonten.

Sundby Sejlforening

Tryk:

SM Offset

Oplag:

Webmaster:
Johnny Bengtsson

• Tag færdiglavet mad med som
er hurtig at varme op hvis vejret
er dårligt.

36 75 39 59
georgine@henriksen.mail.dk

Udgiver:
20 32 02 38
chiep@pc.dk

• Spis rosiner og nødder ind i
mellem for at få energi og holde
maven i gang.

Motorbåds, -sikkerhedsrepræsentant & vagtchef:
Kim P. Andersen
32 59 62 23
E-mail
messinavej@webspeed.dk
Kapsejladschef:
Leif Henriksen
E-mail

• Prøv dig frem til hvilke
søsygemidler som giver dig den
bedste virkning og mindste
bivirkning.

1.400

Deadline for indlevering af stof til
næste blad er den 1s,e i måneden.

• Find ud af hvordan du reagerer
på kortere sejlture inden du
stikker ud på Biscayen eller
Atlanten.

LYNTRYK TIL DISCOUNTPRIS
Billige kvalitetstryksager

(0
CL

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag

|C Kataloger Faktura - Kuverter - Etiketter - Brevpapir - Prislister - Bøger 3
•
O)

Slippe helt for at blive søsyg er
der mange der ikke kan.
Men der findes nogle gode råd
som kan være med til at begrænse
ubehaget.
Her er nogle af dem.

Alt i bogbinderarbejde

(Q
•
n

Kender du nogle gode råd eller
har du nogle gode erfaringer i
kampen mod søsyge, bringer vi
dem gerne videre så andre kan få
glæde af dem.
Du skal bare sende dem til bladets
redaktør.

£ Omslagsbøger - Kataloger - Tidsskrifter - Falsning - Samlehæftning 2.

^ Vi er behjælpelig med at give et tilbud på Deres tryksag

|

SMOffsettiijk

£

v/Tina og Søren Møller

TJ
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-i
3
(O

Saltværksvej 134 • 2770 Kastrup • Tlf. og Fax: 32 51 71 79
2

O

Forsidebilledet:
3 raske gutter fra SSF
Se også artiklen fra ungdoms
afdelingen,side 5.

Lørdag den 14. juni
er der

Morgenandagten finder sted på søndre mole kl. 900.

Sejladserne starter kl. 1000.
Efter sejladsen er der fællesspisning og præmieoverrækkelse på søndre mole.
Tilmelding til dette fantastiske arrangement sker ved

fremmøde til morgenandagten
Kun fair og retfærdig sejlads vil blive accepteret.

& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

JAZZ
i Sundby Sejlforening
Jazz-orkestret Blå Mandag
spiller fra kl 14 til 17
Da adgangen i lighed med andre weekender er offentlig, og der forventes en stor
tilslutning bl.a. fra jazzklubben, vil det måske være en god ide om man ønsker at
deltage, eller blot at komme og spise, at komme lidt tidligere i klubhuset end man
plejer.

gratis
30 kr.

Terrassen vil ikke blive omfattet af arrangementet.
Vi håber en stor tilslutning fra vore medlemmer på dagen, til denne sjove og lidt
anderledes oplevelse i vor klub.

60 kr-

Vagn.

3

Onsdag 21. maj 2003. — 2. sektion

15

Hjælp til sejlere. Kort & Matrikelstyrelsen har åbnet en ny service på Inter
nettet for fritidsfolket oglystsejlerne. Ud over oplysninger om danskehavne
og broer findes oplysninger om erhvervshavne og lystbådehavne med kort
over havnene og luftfotos samt regler for ind- og gennemsejlinger. Www.danskehavnelods.dk og www.kms.dk. I forvejen har styrelsen oprettet en side
med søkortrettelser, www.kms.dk/soekortrettelser. (njor)

fra bestyrelsen

BÅDUDSTYR
KASTRUP MARINE SERVICE A/S
SALTVÆRKSVEJ 56

Sundby Sejlforening
ønsker følgende ny medlemmer
velkommen:
Tom Peter Benda
Herluf Trolles Gade 24, 1052 K
Jacob Petersen
Bremensgade 26, 2300 S
Else Præstegaard
Strandgade 32, 1401 K
Frank Sørensen
Engvej 27, 2300 S

Bla Flag - Respekt for hav- og kystmiljoet
BEVIS

Tlf. 32500504
Fax 32510930
www.kastrup-marine.dk
Kom forbi og se det STORE UDVALG i:
SKIBSMALING - TOVVÆRK - SEJLERTØJ
ELEKTRONIK - SØKORT - FISKEGREJ
FITTINGS - GAVEARTIKLER m.m.
Vi har indrettet nyt værksted/riggerværksted,
så der er meget, vi kan være behjælpelig med.

2003

Sundby Sej(forenings tiavn I
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Vore åbningstider er som hidtil:
Mandag - Fredag: 9.00 -17.30
Lørdag:
9.00 -13.00
Husk også at vi altid holder åbent på alle Søn- & Helligdage 9.00 -13.00fra PÅSKE til PINSE

Blå Flag
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Blå flag
Igen i år er SSF tildelt Blå flag som
belønning for den særlige indsats
der her er gjort for at beskytte
miljøet og for at højne havnens
kvalitet, faciliteter og sikkerhed.
pc

- Nå, din søn har nok
fået kørekort?
- Nej, bilen så sådan
ud, da vi købte den...

Endelig nyt fra

ungdomsafdelingen!!!!!
Hvor blev ungdomsafdelin
gen af i 2002.
Nu er det jo ikke fordi at vi i 2002 lå
på den lade side, måske med hensyn
til hvad der blev skrevet i bladet,
men det rent sejlsportsmæssige, ja
der var vi helt i top.
Det at efterfølge Henrik Gravesen
som ungdomsleder er ikke lige let,
gudskelov fik undertegnede lavet en
aftale med Henrik om hans fortsatte
arrangement i afdelingen, dette har
for mig været en absolut nød
vendighed.
Uden Henriks viden, arrangement ,
inspiration, støtte og arbejdskraft, ja
så ved jeg ikke hvordan det var gået.
Sejlerne i SSFs ungdomsafdelingen
er ikke mange aktive, men dem der
er, deres høje aktivitetsniveau er der
ikke mange der kan hamle op med.
At lægge ca. 2500-3000 timer på land
og vand for de ca. 20 meget aktive
og andre knap så aktive sejlere, det
kan vi kun være stolte af, de har ikke
kun været aktive, men deres
arrangement og glæde er helt fan
tastisk, dette kan kun glæde mig, for
det er disse unge mennesker, der
skal være med til at bygge en helt ny
ungdomsafdeling op, når det nye
maritime ungdomshus står færdigt.
Sæsonen 2002 blev rent sejlmæssigt
en dejlig sæson, vejret var super på
næsten alle dage.
Vi havde i Ynglingeklassen både
med til alle stævner i det ganske
land, 2-3 både deltog ganske enkelt i
stævner på Fyn i Jylland og på
Sjælland.
Til Junior DM på Arresø arrangeret
af Søværnet deltog 3 ynglingebåde
fra SSF, disse juniorer havde en for
rygende uge, hvor de udover at sejle
deltog i andre aktiviter som var
blevet arrangeret, der er ingen tvivl
om at dette Junior DM er et der bliv
er husket.
Resultatmæssigt gik det også fint,

team 161 med Benjamin Mody,
Claes Bohn Willesberg og Jens Louv
blev efter 9 sejladser nr. 18.
Team 160 Kit Gravesen, Trine
Rønnov og Jesper Nielsen blev nr. 11
og team 126 Marc Wain Pedersen.
Kristian Schaldemose og Morten
Grønning nr. 5.
Der var ved dette stævne ca. 30 delt
agende juniorbesætninger.
Til DM i Horsens havde SSF to delt
agende både Team 160 og Team 126,
dette stævne er også et stævne der
tæller til den officielle rangliste for
VM udtagelse, her blev begge både
placeret mellem de 11 bedste med

Klargøring før sejlads

Team 160 som den bedste, Team 160
blev sejlet af Henrik Gravesen, Kitt
Gravesen og Jesper Nielsen, Team
126 af Marc Wain Pedersen, Kristian
Schaldemose og Morten Grønning.
Der var til dette stævne 27 tilmeldte
besætninger.
Der har udover disse stævner været
adskillige andre også med flotte
placeringer til følge.
Som rosinen i pølseenden skal det
dog nævnes at Team 126 vores rene
juniorbesætning afsluttende blev
samlet nr. 2 på hele årets juniorrangliste Piratpokalen, et stort tillykke
til dem med dette flotte resultat.

ungdomsafdelingen at gøre ud fra
den forudsætning, at der desværre
er forsvundet en hel årgang af se
jlere, dem som skulle havde lært de
unge at sejle, og den eneste der har
kunnet gøre dette er Henrik.
Når dette er sagt så en stor tak til
Henrik for at gå ind i dette, vi mener
at have 5 juniorer i to både, er bedre
end kun at have en deltagende
besætning 3 mand.
Dette har så betydet at begge disse
både på nuværende tidspunkt ligger
til VM udtagelse, der mangler dog 3
stk. udtagelsesstævner, et i
Sønderborg 3-4 Maj, et i Hobro 17-18
Maj samt et i Sundet 31 maj 1 Juni.
Det ville jo være en fjer i hatten for
os i SSF at have 2 Både med til VM i
Warnemunde i sommer, så god vind
til disse to besætninger.
I Jolleklassen gjorde ungdoms sig
også
bemærket,
specielt
i
Europajollen, her fik vi en ny ung
mand i SSF i foråret, Jesper Nielsen.
Hvad undertegnede glemte at
nævne på generalforsamlingen i
efteråret er at Jesper i to sæsoner har
deltaget på Sejlunionens talenthold,
dette hold består af de mest talent
fulde sejlere der kan opdrives i
Danmark, også i år er Jesper blevet
udtaget til dette hold, men har set
sig nødsaget til at sige fra grundet
forestående studentereksamen, pøjpøj med dette og jeg håber du
vender stærkt tilbage når denne hur
dle er overstået.
På Europajollefronten har Jesper
Nielsen og Kitt Gravesen deltaget i
samtlige stævner og træningssam
linger i 2002 hvilket igen er helt
utroligt, disse to har altså deltaget i
Ynglingeklassen også, nå ja så er der
også lige gymnasiet ved siden af.

Så kan man spørge sig selv hvad
Henrik Gravesen laver som styr
mand på Team 160, dette har vi i

5

Gennemgang af skure.
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Havn & plads
r

Ved anden gennemgang af havnepladser har
følgende medlemmer fået låneplads i 2003:
Medl.Nr
A 431
A 528
A 867
A 886
A792
A 900
A 907
A 928
A 931
A 28
A 3
A 453

Navn
Malcolm Rea
Franco Turchi
Brian Ekstrøm
Jens Høj
Erik Aaberg
Ole Gam
John Christensen
Haakon Bertelsen
Helmer Støvlebæk
Henrik Thorup
Dan Larsen
Ariel Svartzman

Indmeldt
18-05-2000
22-03-2001
12-09-2001
27-09-2001
14-06-2001
04-10-2001
11-10-2001
22-11-2001
13-12-2001
14-02-2002
14-02-2002
04-04-2002

Plads
166
182.
147B.
140.
173.
105.
304.
78.
229.
197.
94.
97

Ved en gennemgang af alle
skurene i SSF i marts blev der fun
det nogle skure, som vi ikke
kunne finde ejere til men som
blev brugt, på disse skure vil der
blive opsat en seddel, så evt.
brugere kan henvende sig til
pladsmanden eller havneudval
get, inden vi klipper låsen og ind
drager skuret og evt. indhold.
Det blev ligeledes konstateret at
mange skure var dårligt vedlige
holdt, HUSK at det er gratis at få
Pinotex til skuret af pladsmanden.
Hvis du har et skur som du ikke
bruger, kan du sælge det til
foreningen som så kan glæde
nogle af de mange aktive sejlere
som mangler et skur.
Med sejler hilsen
Havneudvalget og pladsmanden.

Sæt lige et

i kalenderen
ved den
16. & 17. august
Der er nemlig
Old boys
sejlads

I

,
™
s

6

Pinsemorgen
Se opslag i
klubhuset

Fartøjsberedskabet Sundet Syd
Med denne organisering vil Bollen
hurtigt komme til assistance/efter
søgning i tilfælde af en alarm.

Efter et par år i dvale er beredska
bet kommet i drift igen, og in
volverede myndigheder har fået en
opdateret manual med tilmeldte
fartøjer og skippere.

SSF er dækket godt ind med Bollen,
men hvis der er medlemmer som
kunne tænke sig at deltage i bered
skabet med eget fartøj, så kontakt
undertegnede eller læg en kuvert
ind på kontoret mærket
"Fartøjsberedskabet".

Beredskabslederen for området er
fra Lynetten, og der er gruppeledere
i Dragør, Kastrup og SSF.
Bollen i SSF er tilmeldt beredskabet
med 6 skippere, som hver især
kan sejle båden og har kendskab til
beredskabets opbygning, afsøgningsmåden etc. og skipperne er
medlemmer, som ofte er i havnen.

Fartøjskrav:
Sødygtig med god motorkraft, VHF,
projektør og diverse nødudstyr.

Et udsnit afkortet der bliver brugt ved eftersøgninger

rekfanerXX

so WRG.2*
flm

rficnerv

'i

i -.,
i

i!

prccen?j£rjk'3Å
m ml '•S.I i I

Urent

L
'•'H

>

. f »U9WE8 18
Mom 13/10M

.5lV»n?1145*\'

'*vr>—

n

IPr«<vesten
;

ni/f W.T/n V

fV\

Lidt om beredskabet
Ved søulykke kontakt:
Hvis du er i land: Politiet eller Falck
Hvis du er til søs: Lyngby Radio
Der eksisterer to alarmtyper, lille
alarm og stor alarm.
Ved lille alarm aktiveres kun en
havnegruppe, eksempelvis SSF.
Det vil normalt være et uheld eller
ulykke tæt på, som er synlig og hvor
der ikke kræves en eftersøgning.
Ved stor alarm aktiveres hele bered
skabet og et marinefartøj fra Hjem
meværnet evt. Søværnet eller bered
skabslederen fra Lynetten, som står
for den overordnede ledelse af
beredskabet. I dette tilfælde vil de
enkelte fartøjer få tildelt et afsøgningsområde, f.eks. X 15, som er
udenfor SSF.
Hele vort beredskabsområde fra
Middelgrundsfortet til Aflandshage
er opdelt i små felter på denne måde
og vi har en liste med længde og
bredde i centrum af felterne, så vi
hurtigt kan plotte dem ind på navi
gatøren.
Har vi afsøgt et område uden obser
vationer får vi tildelt området ved
siden af for videre afsøgning osv.
Med mange både afsøges et stort
område effektivt og f.eks. en dri
vende person i en redningsvest har
en reel chance for at blive fundet.
Ib Petersen
Gruppeleder SSF
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flkvis du observerer en ulykke til"!
• søs, kan du kontakte:
! sMtemwoem*

• Lyngby Radio VHF kanal 16
Se? note

tojhadi

j VHF/DSC tryk Nødkaldsknap

J Lyngby Radio S

45 28 98 00

SOK 8 89 43 30 99
Politiet S alarm 112
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! Den myndighed, der leder red- !
J ningsarbejdet, alarmerer de .
• øvrige parter, der skal medvirke •
i incl. det lokale Fartøjsberedskab. |
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Referat af

bestyrelsesmøde
mandag den 28. april 2003
Afbud: Bjørka
Punkt lb: Eksterne forhold, der har
indflydelse på SSF.
Maritimt ungdomshus.
Henrik Gravesen afleverede et ek
semplar af brugs- og driftsaftalen
mellem SSF og Københavns Kom
munes Uddannelses- og Ungdomsforvaltning.
Aftalen blev diskuteret og gen
nemgået, blandt andet indeholder
aftalen at SSF skal håndtere bort
skaffelse af dagrenovation, desuden
skal brugen af bådebroen administr
eres af SSF.
Aftalen blev godkendt af bestyrelsen
og underskrevet af formanden.
Eksisterende skure og bygninger,
der er berørt af byggeriet, vil i den
kommende uge få frakoblet el og
sanitet.
Et arbejdshold på prampladsen har
den 26. april ryddet op. Således at
skurrækken kan rykkes mod vest.
Punkt la. Protokol:
Intet.
Punkt 2. Beretning:
Standerhejsning den 3. maj kl. 17.
Der er mange e-mails på kontoret
der ikke er åbnet.
Punkt 3. Havn og plads:
Der er indkøbt 18 nye el og lys
standere til montering på midter
broen, samt østmolen. Montering vil
blive udført primo juni.
Ved udbygning af Prøvestenshavnen er det observeret at man flere
gange har klappet opgravningsmateriale lige nord for SSFs sejlrende,
dette vil naturligvis medføre at ma
terialet flyder ned i sejlrenden,
Københavns Kommunes Miljøkon
trol er gjort opmærksom på dette og
vil stoppe klapningen straks.
Vedrørende ansøgning om skur, vil
der blive annonceret i bladet om an
søgningsfrist.
Havnepladser er uddelt for første

8

halvdel af året, men der vil blive en
ny runde om tildeling af havne
pladser.
Punkt 4. klubhus:
Der er konstateret råd i facadeplader
og vinduer i en del af klubhusets fa
cader. Flemming Wulf vil blive kon
taktet vedr. reparation.
Alle terrassemøbler er lakeret.
Kølediske er repareret.
Højtalerne på terrassen skal ud
skiftes.
Punkt 5. Fester og arrangementer:
Der vil blive afholdt Jazz-arrangement til sommer den 14. juni.
Pinsearrangementet afholdes som
sædvanligt.
Punkt 6. Sejlerskolen:
Der er indkøbt ny akkumulator til
Øveballen.
Øvelsesbådene er klargjort og er klar
til at sætte i vandet.
Der er udlagt en prøvebøje hvor DSbøjen skal udlægges.
Motorbåden "Bollen" vil blive klar
gjort af Sejlerskolen.
Bestyrelsen vil aftale lokale til navigationsundervisningen til vinter.
Punkt 7. Ungdom og joller:
Følgebåde er klargjort.
2 ynglinge har deltaget i et stævne i
påsken.
Der deltager 2 ynglinge i stævne den
3. og 4. maj i Sønderborg.
Flytning af ungdomsafdelingen til
det gamle klubhus er næsten færdigt.
6 Optimistjoller bliver klargjort i år
og Europajoller klargøres.
Holmbladsgade Kvartersløft har
forespurgt om SSF vil deltage i et aktivitetsarrangement den 17. august,
dette undersøges nærmere.
Punkt 8. Kapsejlads:
Der afholdes den første aftensejlads
fra Kastrup den 1. maj.
Radioer er færdigjusteret og skal
monteres i følgebåden.

Der afholdes familiesejlads den 14.
juni.
Punkt 9. Motorbåde.
Arrangementet på Hellers Værft
havde en lille tilslutning.
Trailerpladsen er retableret igen
efter opgravning for nedlægning
afløbsledning.
Punkt 10. Sikkerhed:
Vagtordningen er færdig for denne
vinter og har kørt uden de store
problemer.
DS har lovet Kim at fremsende noget
materiale vedrørende "sikkerhed
ombord".
Fjernsynet i vagtstuen vil blive til
koblet den daglige opdaterede vejr
melding.
Punkt 11. Bladet:
Beslutningen fra generalforsamlin
gen vedrørende tilføjelse til § 16 i
lovene placeres.
Fartøjsberedskabet koordineres af Ib
Petersen.
Punkt 12. Eventuelt:
Intet.
Mødet slut kl. 21 45 .
Næste møde er den 26. maj 2003.
Jens Green Jensen
Formand

Erling Jørgensen
referent

Sankt Hans aften

Sejlerskolen

23. juni
Bålet tændes kl. 21

Ja, så kom vi godt i gang med sej
ladserne. Jeg vil gerne takke alle
for det fine arbejde og store frem
møde ved klargøringen.
Nu kommer arrangementerne
slag i slag, hold øje med aktivitetslisten.
Det er dejligt at lave noget fælles,
vi taler om det på øveaftenerne .
Husk at give besked til Jeres in
struktør, hvis I er forhindret i at
møded til en øveaften, ligeledes
hvis i holder ferie..
Jeg vil ønske alle en god sejlersæson og sommerferie.
Med sejlerhilsen
Ulla Helium
Skolechef

Musik i klubhuset fra 19 - 2130
med Nynne & Ragner

HØler's
yachtværft & udstyr

'Amager Strandvej 407 2770 Kastrup Tlf. 32 50 30 17 www.hellers.dk

Her er et udvalg af vores gode tilbud
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Cykler sammenklappelig
kr.2.395,-

Picknic taske
service til 4 personer

2 stk. kr.4.500,-

NU Kr.348,-
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Amagevbanken.
Vi er lige så lokale,
som du er.

Tørtop kr.1349,-

Med Heller logo
Kr.945,-

• - ..

Stort udvalg
i kikkerter

Oppustelig vest
Norn. Kr.869,-

NU Kr.795,-

Åbningstider: Man - Fre 9.00 - 17.30 Lør 9.00 - 14.00 Søn & Helligdage 9.00 - 14.00
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Havn og plads

u
Skure
NYT FRA HAVNEUDVALGET
//

Vedrørende skure
Sejlklub

Da der skal ske en hel del omflyt
ning af skure i forbindelse med
byggeriet på den østlige del af
nordmolen, er det besluttet at
stoppe for uddeling af skure, in
dtil situationen er afklaret, for
modentlig til oktober. Dette sker
alene for at kunne hjælpe de som
skulle blive skurløse ved flytnin
gen, f.eks. kan det blive nød
vendigt at sløjfe enkelte skure der
ikke tåler at blive flyttet.

Sejlklubben har:

SI Valgt en ungdomsleder, som varelager samarbejdet
mellem klubbens bestyrelses og ungdomsafdelingen.
23 Planlagt aktiviteter, der dækker både kapsejlads og
ikke-kapsejladsorienteret arrangementer.
33 En handlingsplan med mål for ungdomsafdelingen,
som er godkendt af bestyrelsen og offentliggjort til
klubbens medlemmer.
!9 Et godkendt budget for ungdomsafdelingen.
3 En beskrevet foraeldrepolitik, herunder hvad der
forventes af forældrene.
S En beskrevet politik til. hvilke krav der stilles til
trænerne med hensyn til len og uddannelse, hvoraf
den hovedansvarlige har en traeneruddannelse.

39 Omklædningsfaciliteter.
S Et rum for ungdomssejlere.

Sejlklubben tilbyder:
S Sejladsaktiviteter i sommerferien.
23 Ungdomssejlere adgang til klubfaciliteter på
alle tidspunkter.
5p Vinteraktiviteter.
• Ungdomssejlerne rentefrie lån til køb af båd.

Sejlklubben anvender:
13 »Diplomsejlerskolen« i ungdomsafdelingen.

Dansk Sejlunion

Med denne baggrund er det også
besluttet at alle ansøgninger om
skure skal indsendes (fornyes) i
år. Tilmeldingssedler fås hos
pladsmanden og på kontoret.
Udfra de indsendte ansøgninger
tager havneudvalget så fat på
tildeling af skure i oktober, og det
sker efter medlemsanciennitet i
SSF.

; J LU N10 N

Med venlig hilsen
Havneudvalget.

Hov- hov!
Gider du lige gå
ned bag i køen?
- Jeg v i l l e gerne,
m e n der s t å r
allerede nogen!
10

En stor glæde
SSF er af Dansk Sejlunion blevet udnævnt til "Ungsomsvenlig sejlklub".
Udnævnelsen gælder for 3 år og diplomet taler vist for sig selv.
pc

Amager

Bådtransport
Søsætning og optagning
af både indtil 6 tons
overalt i Danmark

Maskintransport
&

andet kranarbejde
Rækkevidde 18 meter

Preben
Jacobsen
S 32501978

-fmsm

§16
Kontingent betales halvårligt i januar og juli kvartal, dog Kontingent
senest 15. marts og 15. september.
°8
Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. andre ydelser
Æresmedlemmer, formand, kasserer, redaktør, besty
relsesmedlemmer, målere og revisorer er kontingentfri.
Minijuniorers kontingent følger kontingentet til Dansk
Sejlunion.
For en fortøjnin^splads i havnen eller en plads på forenin
•I3
"I gens område betales en pladsleje, hvis størrelse fastsættes
g af generalforsamlingen.
&
3 Pladslejen betales forud for et år ad gangen hver 1. marts
og skal være betalt senest 15. marts.
Pladsleje refunderes ikke.
Bestyrelsen kan efter ansøgning nedsætte kontingent
og/ eller pladsleje til det halve beløb for et A-aktivt med
lem, der er fyldt 67 år og har været aktivt medlem i 25 år.
Et medlem, der ikke overholder fristen for betaling af
kontingent, pladsleje eller andre ydelser, skal have
tilsendt en rykkerskrivelse.
Hvis det skyldige beløb samt et ekspeditionsgebyr på
kr. 100,- ikke er betalt senest en måned herefter, mistes
medlemskabet/ havnepladsen.
Bestyrelsen kan fravige denne bestemmelse, når særlige
grunde taler herfor, og der foreligger skriftlig anmodning
om henstand inden betalingsfristens udløb.
En liste over slettede medlemmer offentliggøres i
medlemsbladet.
Et medlem, der slettes af foreningen på grund af restance,
er pligtig til omgående at fjerne sit fartøj og sine øvrige
effekter fra foreningens område og kan kun optages som
nyt medlem mod betaling af det skyldige beløb, ekspedi
tionsgebyr og nyt indskud.
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Bestyrelsen fastsætter kontraktforholdene med restauratør
eller forpagter, samt løn og arbejdsvilkår for ansatte
medarbejdere.
Kassererens vederlag fastsættes ligeledes af bestyrelsen.
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Kontrakt Arbejdsaftaler
Vederlag
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FlUgger farver - og
International bådmaling
City.

Sundby.

St. Kongensgade 93
1264 København K.

Holmbladsgade 25
2300 København S
Her forhandles:

International

City.
Vendersgade 10 _
1363 København K.

Sundby.
Dragør.

Amagerbrogade 164
2300 København S.

Møllegade 4
2791 Dragør.
Her forhandles:

International

Kastrup.
Kongelundsvej 264
2770 Kastrup.

FlUgger farver
Hans Guldager a/s
Amagerbroaade 164. TIf. 32 55 73 20.
Holmbladsgade 25. TIf. 32 54 73 33.
Kongelundsvej 264. TIf. 32 51 95 95.

Møllegade 4, Dragør. TIf. 32 53 73 22.
St. Kongensgade 93. TIf. 33 13 54 56.
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om det maritime ungdomshus.
SSF har den 12. juni modtaget de
endelige tegninger for det
Maritime Ungdomshus.
Vi har samtidet fået bekræftet at
byggeriet forventes at starte på
jollepladsen den 24. juni og skal
stå færdigt den 7 november.
De sidste aftaler om kørselsforhold mv. forhandlrs på plads i
skrivende stund.
HG
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Forsidebilledet:
Store flyttedag i SSF

Store flyttedag
Foto: Ib Folkmann

Lampen er slukket og tiden er udløbet for huset som sam
lingssted for megen aktivitet i SSFs gamle historie.
Alle medlemmer ældre som unge har brugt det enten til
kapsejlads, fest, stævner, ikke mindst pinsemorgen og pri
vate fester og seniorerne har været utroligt glade for det og
om vinteren var det et dejligt sted at være og få det daglige
Sundkig.
Vores danske venner fra nærhavne og de svenske venner
som kommer hertil vil føle et afsavn. Jeg håber at vores
badepiger finder et nyt sted at være med deres børn og
børnebørn.
En epoke er slut i SSF, en ny begynder. Det er helt sikkert
mange Sundbysejlere der kan kuske radiohytten for enden
af skurrækken og al den kaffe der er brygget i de timer vi
havde vagt.
Prampladsens fiskere kommer jo også til at savne halvtaget
hvor der blev efterset mange garn og halvtaget var helt fint
når der var prampladsdag og de havde lavet røget sild og
grillpølser.
Ak ja, det gamle skur kunne rumme så mange minder fra
gamle dage, som Willy Aura sagde da han ryddede sine
ting og fandt ting og sager som han ikke havde set i årevis.
Nu er det lige før den korte rejse begynder og Jan Bo
hjælper det på vej, jo, han har en bagtanke, arbejdet er
færdigt for i dag, vi skal hen og nyde udsigten fra bænken
ved hans lille tomathave, hvor han nu også kan se ud over
Øresund og vores dejlige havn, selvom det kun er for en
kort tid..
Også Seniorhuset, som det kaldes nu, skal flyttes. De to
kranfolk kunne deres job. Ikke en rude gik i stykker da de
forsigtigt løftede huset op og vel anbragt på blokvognen
manøvrerede kranføreren hele arrangementet ned forbi det
smalle stykke mellem toiletbygningen og bådene. Det
drejede sig kun om få centimeter plads på begge sider.
Flytningen fortsætter i fineste stil. Da huset blev løftet fra
blokvognen og til sin nye plads midt på sidevejen var der
mulighed for en kontrol af bunden af huset. Det så ud til at
være i god stand.

En epoke er slut

Præcis transport

Op over og ned på den fremtidige plads

Det krævede meget plads til både kranvogn og blokvogn så
jeg var nødt til at flytte min båd. Det var en god ide Erling
kom med da han mødte op her til morgen, og foreslog jeg
kunne sætte båden i vandet når den alligevel var på kran
vognen, selvom lak og dæksmaling skulle hærde et døgn
mere.
Så er huset fremme på sin nye plads, man kan se på Jan Bo,
at han gerne vil have huset længere ud mod havnefronten
og det er vi mange andre Sundbysejlere enige om.
427 Ib Folkmann
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Rejsebrev nr. 6
"Loup de Mer"
L' Ardoise-France den 24. maj 2003
Med Hans og Else

Rejsen til Solkongens Kanal
Netop i dag den 24. maj for 1 år
siden forlod "Loup de Mer" og
"Amigo" Sundby Sejlforening. På
dagen godt hjulpet af sted ved
mange medlemmer, familie og ven
ners hjælp. Begge både med kurs
mod Middelhavsområdet gennem
det europæiske flod og kanalsys
tem, men med hvert sit formål.
"Amigo" med ønsket om at besejle
Middelhavet og "Loup de Mer" i
den hensigt at forsøge med en køl
båd at gennemsejle den delvis
glemte Solkongens "Kanal du
Medi", der forbinder Middelhavet
med Atlanterhavet praktisk taget
for foden af Pyrenæerne.
Begge fartøjer havde en næsten
problemfri men spændende sejlads
gennem Tyskland, Holland, Belgien
og Frankrig. Vore veje skiltes i Fran
krig efter en fem dages strejke i
sluserne. "Amigo" tog den direkte
vej og nåede Middelhavet fik masten
på, og fik nogle ugers sejlads for
derefter at blive taget på land i Port
Napolion.
"Loup de Mer" besteg Ardennerne,
sejlede gennem Reims og via Marnefloden til Paris. Vandmangel i floder
og kanaler fra Paris og sydpå gjorde,
at vi næsten måtte tilbage til Reims
for at gå gennem kanal "Marne a la
Saone".
Via Saone og Rohne floden nåede
"Loup de Mer" i sidste halvdel af
september frem til den lille godt
beskyttede og velholdte havn i
L'Ardoise kun 75 km fra Middel
havet og 50 km. fra "Petit Rohne" der
her i 2003 skal føre os frem til "Kanal
du Medi".
Havnen, der er en remisens fra før
man fik tæmmet Rohnefloden, ligger
som følge heraf nu 4 kilometer oppe
i en lukket arm af floden.
Flydepontoner udgør havnen med
rigelig plads til 30 fartøjer, og for en
gang skyld er der mere en 2,5 meter
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under kølen, til gengæld er der 20
meter op til digekanten og ikke mu
lighed for at komme på land.
Havnen råder over en flydedok der
tager både op til 10 tons og et lille 2
mands bådeværft. Her er El og
drikkevand i overflod, låst og af
spærret område og fast vagt, og der
til en stemning a la "Sundby", så vi
besluttede at lade båden overvintre
her hvis de altså ville have os.
Det ville de nu godt, så her ligger vi
endnu og afventer tidspunktet for
vor afsejling til Kanal du Medi.
Livet som faste flodbåds beboere
Et smut hjem til 4 måneders vinter,
til venner og familie og så allerede
tilbage den 3. marts. De første træer
og vilde blomster var allerede
sprunget ud selv om der herfra bå
den kan ses mængder af sne på top
pen af Provence's største bjerg Mont
Ventoux (1912 m)
Utroligt, turen i bil fra Danmark
foregik i 2 graders kulde og i Tysk
land tilligemed et lettere snevejr, først i
Frankrig efter Lyon og de sidste
udløbere af Alperne ca. 280 km. her
fra havnen, skiftede vejret som ved
et trylleslag, fra vinter til det syd
franske forår som vi nok i Danmark
ville kalde sommer.
Ja' sommer med 25 grader om da
gen, vinter om natten. Rohneflodens
vand var kun 4 grader hvilket også
er nattemperaturen inde i båden.
Den første nat blev der foretaget
flere midlertidige isoleringer af kø
jen og der måtte tændes for varmen
hvilket var så længe siden at jeg
næsten havde glemt hvordan dette
skulle gøres.
Båden
Båden lå som jeg havde forladt den
sidst i oktober hvor jeg blev lidt til
grin da jeg som den eneste af de 23
både der skulle overvintre dækkede
den til med en vinterpresenning,

medbragt af gode venner hjemme
fra. Det var unødvendig hernede
sagde man.
De måtte dog indrømme at det
havde været en usædvanlig hård
vinter med kun 6 graders varme i én
uge og tøsne på bådene. Mistralen
der kommer fra Alperne havde
blæst flere gange i perioder på 9
dage og der havde været små skum
toppe på flodens vand påstod man.
Efter et par uger var "Loup de Mer"
så god som da vi forlod Sundby efter
lidt små ændringer hist og pist, og
en opfriskning og lettere mod
ernisering af vores lille baderum var
klar til yderligere et par måneders
henliggende her i havnen.
Det eneste der nagede os lidt var
bundmalingen og dertil måske nogle
knops fra diverse grundstødninger.
Der var en lettere begroning af frisk
grønt på selve vandlinien. Det viste
sig da vandet var blevet lidt varmere
til et undervands kig, at den autoris
erede godkendte danske bundmal
ing åbenbart i ferskvand kan holde
bunden helt fri for de sædvanlige
lækkerier.
Naturen
Sidste års lange sejlads på næsten
3000 km. gav os ikke megen tid til at
komme på nært hold af naturens liv,
der var så meget andet der skulle
opleves undervejs af storslåede
bygningsværker fra alle tidsperi
oder, berømte byer for det ene eller
andet, vældige kirkebygninger og
krigergrave på størrelse med det
halve Amager.
Men selve naturens liv blev der først
tid til rigtig at opleve her i Rohne
flodens gamle flodleje i disse franske
forårs måneder.
De 20 meter høje digeskrænter har
fået lov til at passe sig selv og gro til
med de sydeuropæiske træarter,

gyvler så store som birketræer i fuld
flor, utallige blomster og vilde ko
rnarter og en art lyng som bruges til
krydderi i madlavning. Mandeltræer
i blomst og allerede modne kirse
bær.

Her sidst i maj står den kommende vin høj
og flot.

Hans forsøger at fange Danmarks kortbølge
Radio til alle danske i udlandet. Der sendes
en halv times Radioavis, der nogle gange
kan være op til 18 timer bagefter.

Afskedsparty i havnens lille klubhus,
bemærk SSF standeren.

Havnens skønheder til eftermiddags party,
nr. 2 fra venste er
Havnekaptajn Adriane Roger.

Af dyrelivet skulle der være vilde
kaniner som vi ikke har set endnu,
men kæmpestore bævere svømmer
morgen og aften gennem floden til
deres tilholdssteder i et sindrigt op
bygget forgrenet redesystem.
Nattergale, mejser og musvåger
fløjter og synger, en lille flok ænder
med ællinger der skal overleve flo
dens rovfisk, og ikke mindst ørnene,
nogle med et vingefang på en meter,
der time efter time kredser over flo
den efter bytte.
Jeg havde aldrig troet at jeg skulle
blive ferskvandsfisker efter alle de år
på Sundet. Men i Rohneflodens ne
dre løb er der masser af fisk og
fiskere. Så jeg er blevet ferskvands
fisker om en hals. Mine første forsøg
var ikke heldige, så jeg måtte gå til
franskmændene for at lære
teknikken.
Rovfisk som Gedden og nogle vi
ikke kan udtale på dansk fiskes
bedst med en lille levende sardin lig
nende fisk på en lille krog, sardinen
fisker man først ved hjælp af et net.
Det lykkedes mig at fange 1 sardin
som holdt ud i bedste velgående i 22
timer uden at blive bidt, så slap jeg
den løs, det var lidt for barbarisk for
mig, men meget populært hos de
stedlige lystfiskere.
En anden teknik som jeg fik stort
held med bestod meget enkelt i at
sætte en lille kogt majsknop på en
lille krog med en meget tynd line
med en flyder. Med jævne mellem
rum udkastes brødsmuler der
tiltrækker småfisk i store stimer, der
igen tiltrækker de større fisk der
åbenbart aldrig har set en majsknob
før. I Danmark kan man hive fisken
op ved hjælp af en fangstkrog, den
går ikke her, dels er fiskene belagt
med et solidt panser af skæl og de
kæmper med usædvanlige kræfter i
timevis. Linen er så tynd at den er
påsvejset en krog fra fabrikkens
side, så det, at bare hale den inden
bords kan man glemme alt om. Der

måtte investeres i et stort fiskenet
med stang før det lykkedes. De bed
ste til dato har været Sølvbrasen der
over grillen med masser af kryd
derier smager ganske lækkert, selv
om det ikke er noget for Else.
Her er mange Foreller og der skulle
også være Al som det dog ikke er
lykkedes at fange endnu. Den
største var en gedde på omkring 4
kilo, som vor franske ven Scherrie
påstod han kunne tage med hæn
derne, den var ved at hive ham i
vandet og det lykkedes selvfølgelig
ikke.
Party' på fransk
I forhold til når vi holder reception
eller en fest eksempelvis i Sundby er
måden diametralt modsat her. Til
trods for at her er både fra Holland,
Belgien, England, Tyskland samt 3
franske både og os enlige danske
foregår det åbenbart på fransk man
er.
Vi har foreløbig været til 5 Parties'
plus vores egen. Anledningen kan
være afsejling fra havnen efter
længevarende ophold, forevisning af
ens båd, eller som vores - Elses
ankomst.
Den første var på en stor Hollandsk
motorbåd hvor jeg vist dummede
mig lidt. Jeg mødte i mit pæneste
landgangstøj til trods for de 30 grad
er i skyggen, alle de andre kom i de
sædvanlige korte bukser og en Tshirt og en i noget der lignede en
badekåbe. Jeg havde en lille gave
med hvilket åbenbart skabte lidt
forvirring så det har vi ikke gjort
siden. Drikkevarerne bestod af en
flaske Pastic (Anis) et par flasker
rødvin, juice og masser af vand og
nogle franske kartofler.
På spørgsmålet om hvad jeg
ønskede at drikke sagde jeg på mit
bedste fransk! Merci dø beer. Damen
der spurte så helt ekset ud - dø beer.
For det første var der ingen øl på
bordet, for det andet betyder dø,
(staves deux) to, jeg havde glemt det
er øn der betyder 1,(staves un) Der
kom 3 øl på bordet som hurtigt blev
snuppet af Belgierne, der begyndte
at tale flamsk. Jeg fik mine 2 øl og
regnede med lidt pindemadder, men
festen sluttede præcis en time efter
starten, så det blev til et par franske
kartofler. Ikke noget med "sejle op
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ad åen" eller "langt fra hjemmet".
Nu var Else jo ikke ankommet end
nu, for så havde hun nok forhørt sig
for om sædvane og skikke ved sådan
en lejlighed.
Ved næste parties havde jeg lært lek
tien og Else var nu ankommet og
havde fået alt at vide også tiden, en
time ikke mere. Så de større udfold
elser må gøres når vennerne kom
mer forbi.
Solkongens Kanal
Det var jo det, dette rejsebrev skulle
handle om. Solkongen Ludvig den
XIV (1643 - 1715) var ved fødslen
født med 3 tænder og havde skam
bidt flere ammer i brysterne så dron
ningen måtte engagere en bon
dekone til at ordne denne besværlige
arving til den franske trone. Sådan
oplyser i hvert fald den svenske am
bassadør hjem til sin konge.
18 år gammel overtog han tronen,
fik med hård hånd ryddet ud og
moderniserede den franske adminis
tration. Fik indsat finanstroldmanden Colbert til at styre finanserne,
handelen og næringslivet, hvilket
han gjorde så godt at statskassen
uanset hvad man foretog sig
foreløbig var fyldt til randen.
Til at føre sine krige havde han to
berømte feltherre Conde' og
Turenne. Til overflod var man ved
hjælp af flåden begyndt at kolonis
ere i hele den såkaldte nye verden.
Versailles slottet i Paris blev Kong
Sols midtpunkt. Han samlede et hof
på hen ved 10.000 personer.
Kæmpemæssige fester og maskerad
er fandt sted dag efter dag, år efter
år. Ved en maskerade havde kongen
udklædt sig som en forgyldt sol, det
påstås at en udenlands ambassadør
spurgte kongen om hvordan den
franske stats øverste leder havde fået
denne geniale udklædning, hvortil
Ludvig havde svaret - Staten det er
mig og i mit rige går solen aldrig
ned. Det gjorde den godt nok på et
senere tidspunkt i hans liv.
Det var i dette miljø at den foretag
somme sydfranske godsejer og han
delsmand Pierre Paul Riquet i 1667
henvendte sig ved hoffet i Versailles
med en plan om at bygge en kanal
mellem Middelhavet og Atlanter
havet nedenfor Pyrenæerne.
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Kong Sol havde jævnligt krige med
englænderne, der altid ved sådanne
lejligheder satte en prop i hullet ved
Gibraltar, så han syntes godt om
ideen selv om kongens rådgivere
påstod det ikke kunne lade sig gøre.
Riquet blev sendt hjem igen med
tilladelse til at foretage alle under
søgelser og beregninger for egen
regning og et ikke nærmere de
fineret løfte om en andel i ind
tægterne hvis kanalen blev til noget.
Riquet, der var en hovedrig mand
var ikke sådan at slå af pinden. Ved
hjælp af sine landarbejdere og nogle
landmålere kortlagde de hele det ak
tuelle område fra Middelhavet og
frem til Toulouse. Det store spørgs
mål var om der var vand nok fra
mindre floder og vandløb.
Efterhånden kom der et projekt ud
af det. Kanalen skulle udgå fra den
store saltvandssø Etang du Thau,
der havde forbindelse til Middel
havet og derfra anlægges helt til
Toulouse, herfra løb så floden La
Garonne frem til Bordeaux. Her er
senere bygget Canal Lateral til afløs
ning af La Garonne.
Kanalen blev projekteret til at være
240 km. lang og forsynet med 86
sluser og en sejlbar tunnel gennem
en større forhindring. Kanalen blev
på papiret snedig nok lagt således at
de større byer fik kanalen forbi, eller
en sejlbar forbindelse til kanalen.
Riquet fik med lidt besvær forelagt
sine planer for Kong Sol, der på det
tidspunkt var godt i gang med at
udvide sit rige, for ikke at tale om de
overdådige fester og byggerier der
tog hans tid.
Kongen, der jo anså sig selv for at
være selve staten, gav egenhændig
ordre til at få bygget kanalen. Penge
kunne det ikke blive til foreløbig,
men et løfte til Riquet om at stille
tusindvis af soldater, straffefanger
og andet pak til rådighed, inddra
gelse af jord og vand på statens reg
ning samt store andele i indtægterne
på kanalen.
Riquet påbegyndte i 1663 arbejdet
for egen regning, efterhånden kom
soldaterne straffefangerne og pakket
til. Solide sluser med løftehøjde op

til 6 meter, en længde på 33 meter og
en bredde på 5,20 tog form. Floder
og vandløb blev ændret og det viste
sig efterhånden som byggeriet skred
frem, at planen holdt vand. Riquet
fik naturligvis mange fjender på
dette projekt, men Kong Sol holdt
hånden over ham og efter 14 års
byggerier kunne kanalen indviedes i
1681

Kong Sol havde undervejs adlet
Riquet til Baron. 2 måneder før ka
nalen var færdig døde Riquet som
en ludfattig syg mand.
Men kongen, som jo anså sig selv for
at være selve staten, solede sig na
turligvis i dette enestående byg
ningsværk, der først i nyere tid med
effektive jernbaner, motorveje og
store lastvogne er blevet overflødig
og delvis fået lov til at forfalde.
Dybderne på de til dels gamle kort
angives til at være 1,80 meter,
enkelte strækninger 1,60. Rygterne
siger at det muligvis er på midten og
regn kun med 1 meter vand. Om få
dage indleder vi forsøget.
HG.
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Havnen og byen i den lille selvstændige stat
Monaco. Havnen kan kun anløbes efter
særlig tilladelse og bankgaranti.

Set på Rohne floden. Tysk motorbåd
medbragte bilen på badeplatformen.

Motorbådsrepræsentanten
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Fællestur til Sverige
i weekenden
den 26. og 27. juli.
Hvor vi sejler til,
er ikke endnu planlagt.
Men vi holder et
orienteringsmøde
\
Barsebåcksharp-«
lørdag den 19. juli
kl. 1000 i jollehuset.

informerer:
Åbningstider for
Slusen ved Sjællandsbroen
sæsonen 2003:
Fra 16. maj og til 28. september.
Fredag
kl. 17°° - 19 00 .
Lørdag og søndag
00
kl. 8 - 10 00 & kl. 1700. 19 oo
Fra 4. oktober og til 16. november.
Lørdag og søndag
kl. 8°° - 10°° & u I600-I800.

•

Her kan vi sa blive enige om,
hvor vi sejler til
samt planlægge hveiu der
sørger for hvad. \ \

Amager

Bådtransport
Søsætning og optagning
af både indtil 6 tons
overalt i Danmark

Maskintransport
andet kranarbejde
Rækkevidde 18 meter

Preben
Jacobsen
« 32501978

--

Kim.

fra bestyrelsen

Sundby Sejlforening
ønsker følgende ny medlemmer
velkommen:
Kristian Andersen
Siamvej 32, 2300 S
Kristian Bordh
Clarasvej 9, 2920 Charlottenlund
Leo Frederiksen
Smyrnavej 2, 2300 S
Mikkel Hansen
Rossinisvej 10, 2450 SV
Jack Hurtigkarl
Borgerbo 2, 2300 S
Marinus Meiner
Geislersgade 18, 2300 S
Jim Vollesen
Bregnegangen 4, 2300 S
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Oldboys
Den 16. & 17. august
så er det tid til at komme på vandet igen

I skal som i plejer
^'
Mænd: min. 40 år
kvinder: min. 30 år
11
w fc

Senest torsdag den 14. august i klubben
J /
iketten forefindes 1 midtergangen i klubhuset og smides
ind af brevsprækken til kontoret
%

Tilmelding til lørdag aften

pers.

Motorbådsrepræsentanten informerer:

Fællestur til Barakkebroen
på Saltholm lørdag den 30. august.
Vi mødes på jollepladsen til morgenandagt kl. 800.
Her vil klubben sørge for kaffe, brød samt en lille én til
halsen.
(Giv mig venligst en "løs" tilmelding, således at jeg kan
planlægge indkøb til morgenbordet)
Havnen på Saltholm

Vi sejler fra SSF kl. ca. 1000 mod barakkebroen, hvor vi
regner med at ankomme til Saltholm kl. ca. ll-ll30.

Museet åbner efter behov, så en samlet flok kan gå en
tur op og se museet, og derefter spise vores medbragte
mad nede på molen véd vores både.
Fra museet på Saltholm

George Zimlig bor på øen og vil med
glæde stille sin traktor og vogn
(Saltholmsormen) til rådighed for en
køretur rundt på øen.
Der er begrænset plads i vognen bag
traktoren. Dem der ikke er plads til i
vognen, kan jo sagtens spadsere en tur
på øen, og opleve den pragtfulde natur.
(stor tak til George)

li |i§§

Saltholmsormen med plydssofa og det hele.

Bemærk !
Tilmelding er efter "først til mølle" princippet.
Der er begrænset havneplads på Saltholm, max. 8 både, hvis der bliver overbooket,
så prøv om du kan sejle med andre.

Alle bådtyper er selvfølgelig velkomne, men bemærk at dybgang på Saltholm ved
normal vandstand kun er 1,6 meter.

Tilmelding kan ske til Kim eller ved en seddel ind på kontoret.
9

Til Østersøkredsens klubblade.
Så har vi haft de første kurser i SRC
(radio) hvor 24 deltog og speed-båds
kort hvor 12 deltog. Alle bestod og
jeg ønsker alle tillykke. Jeg arbejder
på et SRC kursus for 12 personer,
som vil finde sted om onsdagen i no
vember, med eksamen før jul. Der
har været tvivl om hvordan man
skal finde ud af om man skal have
speed-bådskort. På nedenstående
kurve kan man finde ud af det.
Bekendtgørelse om uddannelseskrav
m.v. til førere af visse motordrevne
fritidsfartøjer med en bruttotonnage
under 20 tons (Speedbådsfører-bekendtgørelsen).
I medfør af § 18, stk. 2, og § 27, stk.
2, i lov nr. 15 af 13. januar 1997 om
skibes besætning fastsættes:
§ 1. Bekendtgørelsen finder anven
delse for førere af planende fritids
fartøjer med en bruttotonnage under
20 og med længde og fremdrivningseffekt som anført i bilaget til
bekendtgørelsen.
Stk. 2. Bekendtgørelsen finder
tillige anvendelse for førere af pla
nende fritidsfartøjer med en længde
under 4 meter og en fremdrivningseffekt på 19 kW eller derover.
Stk. 3. Fartøjets længde i meter er
skroglængden overalt (loa) minus
eventuel fenderliste.
Stk. 4. Ved planende fartøjer
forstås et fartøj med V-formet bund,
et bredt fladt agterskib og ingen
egentlig køl eller fartøjer, der er
bygget på en sådan måde, at skroget
ved en vis hastighed løftes delvist
ud af vandet. I tvivlstilfælde afgør
Søfartsstyrelsen, om et fartøj er om
fattet af denne bekendtgørelse.
§ 2. Førere af fartøjer som nævnt i § 1
skal
1) være fyldt 16 år, og
2) have bestået en af Søfartsstyrelsen
fastsat prøve i sejlads med sådanne
fartøjer og have erhvervet bevis her
for.
Stk. 2. Personer, der som mini
mum har bestået duelighedsprøve i
sejlads for fritidssejlere, anses for at
opfylde kravet i stk. 1, nr. 2.
Stk. 3. Søfartsstyrelsen kan under
særlige omstændigheder fritage for
den i stk. 1, nr. 2, anførte prøve.
Fritagelse for prøven kan dog kun
gives, når vedkommende doku
menterer på anden måde at have er
hvervet sig tilstrækkelig teoretisk og
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praktisk kendskab til sejlads med
fartøjer omfattet af bekendtgørelsen.
§ 3. Overtrædelse af § 2, stk. 1, i
denne bekendtgørelse straffes med
bøde.
§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft
den 1. juni 1999.
Stk. 2. Personer, der er fyldt 16 år,
og som ved bekendtgørelsens ikraft
træden kan dokumentere at have
været ejer eller bruger af et fartøj
som nævnt i § 1 i mindst 1 år, skal
dog først have aflagt den i § 2 an
førte prøve senest 1. juni 2002.
Søfartsstyrelsen, den 26. marts 1999
Niels J. Bagge/Frantz Miller

6

7

Bilag
Omfattet af bekendtgørelsens krav
er fartøjer, hvis fremdrivningseffekt
i kW er lig med eller højere end den
værdi, som kan aflæses på den lo
drette akse ud for det punkt på kur
ven, som svarer til skibets længde.
Som eksempel kan anføres, at et pla
nende fartøj med en længde på 5,5
meter vil være omfattet, såfremt
fartøjets fremdrivningseffekt er på
33,25 kW eller derover (5,5 x 5,5 + 3).

Med sejlerhilsen
Inge Grandahl Andersen
Breddekoordinator i Østersøkredsen
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Skibets længde L (meter)
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Stopindbrud.dk nu også til vands

K

' ' /

Uddrag af hjemmeside
Kun en tåbe frygter ikke havet...
siger bådfolket og tager red
ningsvesten på. Til gengæld glem
mer mange at tage de mest elemen
tære forholdsregler, når det drejer
sig om at sikre båden mod indbrud
og tyveri.
Derfor søsætter hjemmesiden
stopindbrud.dk netop nu - hvor
bådfolket tager hul på en ny sejlsæ
son - en ny række gode råd om,
hvordan man sikrer sin båd.
Bådfolket har helt klart noget at
lære, når det drejer sig om
tyverisikring af deres både - og
særligt fordi det normalt er be
grænset, hvor meget man som både
jer opholder sig i båden. Det betyder
jo, at båden står ubeskyttet hen til
glæde for bådtyve og indbrudstyve,
siger kriminalkommissær John
Radmer fra Det Kriminalpræventive
Råd.
Se båden med tyvens øjne
Han anbefaler, at man klikker sig
ind på stopindbrud.dk, hvor man ud
over en række gode råd og ideer,
som sikrer båden og bådens udstyr,
også kan se sin båd med tyvens øjne
og finde bådens svageste punkter.
Det handler naturligvis om at sætte
en lås på de vitale steder på båden,
men det handler også om, at man
skal passe på sine ting og lade være
med at friste tyven. Og så er
Nabohjælp et meget effektivt tiltag
mod tyveri og indbrud. Snak med
naboerne og hjælp hinanden, opfor
drer John Radmer.
Der anmeldes ca. 800 stjålne både
om året. Hertil kommer indbrud i
båden, hvor der i 2002 blev anmeldt
knap 2.600 tilfælde. Politiet anslår, at
udgifterne i alt kommer op på ca. 80
mio. kr. om året i forbindelse med
indbrud og tyveri.
Med sit nyeste tiltag samarbejder
stopindbrud.dk
med
Dansk

Sejlunion, Søsportens Sikkerhedsråd
samt Søsportens Brancheforening,
Danboat.

/,
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Amagerbanken.
VI er lige så lokale,
som du er.

Mi

BÅDUDSTYR
KASTRUP MARINE SERVICE A/S
SALTVÆRKSVEJ 56
Tlf. 32500504
Fax 32510930
www.kastrup-marine.dk
Kom forbi og se det STORE UDVALG i:
SKIBSMALING - TOVVÆRK - SEJLERTØJ
ELEKTRONIK - SØKORT- FISKEGREJ
FITTINGS - GAVEARTIKLER m.m.
Vi har indrettet nyt værksted/riggerværksted,
så der er meget, vi kan være behjælpelig med.
Vore åbningstider er som hidtil:
Mandag - Fredag: 9.00 -17.30
Lørdag:
9.00 -13.00
Husk også at vi altid holder åbent på alle Søn- & Helligdage 9.00 -13.00fra PÅSKE til PINSE
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Referat af

bestyrelsesmøde
mandag den 26. maj 2003
Fraværende: Jens Green og Vagn
Preisler
Punkt la, Protokol:
Intet
Punkt 1 b: Eksterne forhold, der har
indflydelse på SSF:
Onsdag den 21. maj blev der holdt et
orienterende møde angående
ophævelsen af fredningen af arealet
syd for SSF. De berørte klubber og
instanser var repræsenterede.
Stemningen var imod en ophævelse
af fredningen. Referat fra mødet
samt fredningsudvalgets indstilling
vil blive offentliggjort. Herefter vil
der være en høringsperiode med
mulighed for indsigelser. Der er lagt
en tidsplan for arbejdet, men den
forventes ikke at kunne overholdes.
Da byggeriet af Det maritime
Ungdomshus nu er en realitet, blev
bestyrelsen enige om at lave et
punkt lc: byggeriet af Det maritime
Ungdomshus til dagsordenen. Dette
punkt skal indeholde tre under
punkter: 1 byggesagen, 2 status for
byggeriet og 3 økonomien.
Punkt 1 c: Byggeriet af Det maritime
Ungdomshus:
1. byggesagen:

Henrik Gravesen fortalte, at en
væsentlig del af byggeriet nu er gået
over til interne udvalg. I mandags
den 19. ds. Var der indkaldt til
hastemøde med det formål at spare
endnu Vi mio. kr. Besparelsen blev
fundet i budgettet på nær kr. 35.000
og Henrik oplyste, at den ikke vil gå
ud over de funktioner, der er tildelt
eller vedrører SSF. Han har dog
meddelt på mødet, at vi fra SSF ikke
kan acceptere flere nedskæringer, da
projektet så ikke længere lever op til
de basale krav til de forventede
funktioner.
2. Status for byggeriet:

Tidsplanen holder og på førstkom
mende onsdag flyttes bådhallen og i
næste uge spillet. Dermed er SSF's
forpligtelser opfyldt. Sidst i den

12

kommende uge vil kommunens folk
så inspicere byggepladsen.
3. Økonomien: p.t. intet.
Punkt 2, Beretning:
Et brev fra et medlem angående
ejerforholdet til et skur blev behan
dlet. Havneudvalget vil herefter
skrive bestyrelsens afgørelse til
medlemmet.
Punkt 3, Havn og Plads:
Pladsen er gennemgået og ejerne til
de både, der henligger i havnen
uden årsmærker og uden at være be
talt for, vil blive tilskrevet. Både,
hvis ejerforhold ikke kan afklares,
vil blive bortskaffet i henhold til den
gældende procedure.
Punkt 4, Klubhus:
Der er flere tilbud på vej m.h.t. ren
overing af facader og vinduer på
klubhusets nord-, syd- og vestfa
cade. Arbejdet forventes først påbeg
yndt til foråret 04.
Der er bestilt trykventiler og arma
turer til bruserummene i gavltoilet
terne.
Mureren er bestilt til at gennemgå
fugerne i klubhuset samt fliserne på
dametoilettet. Rengøringen af toilet
ter og bad på plads og i gavl er gået i
gang.
Punkt 6, fester og arrangementer:
Pinsemorgen holdes i år på terrassen
efter aftale med restauratøren. Der
begyndes klokken 08.00.
I forbindelse med Copenhagen
Jazzfestival holdes koncert i SSF på
pladsen ved benzinstanderen om
eftermiddagen den 14. juni.
Punkt 6, Sejlerskolen:
"Øveballen" og "Tyveknægten" er
begge i vandet. Holdene er fyldt op,
også motorbådsholdet.
Ulla og Ib deltog i beredskabsmødet
i Lynetten. Her blev beredskabsarbe
jdet genoptaget efter at have ligget
stille i et par år. Der blev udleveret

forskelligt materiale. Mødet følges
op senere med forskellige øvelser.
"Øveballen" mangler et kompas,
som må indkøbes.
Der er indkøbt nye nødraketter til
begge skolebåde, da de gamle var
udløbet. På forespørgsel oplyste
Kim, at Hellers Værft gerne mod
tager gamle nødraketter.
Redaktøren planlægger navigationsundervisning igen til vinter, og han
fik i den forbindelse lovning på at
måtte bruge pejsestuen til undervis
ningen i den periode, hvor skipper
stuen bliver renoveret (januar 04).
For den resterende del af perioden,
dvs oktober - december og februar marts, foregår navigationsundervisningen i skipperstuen.
Punkt 7, Ungdom og Joller:
Ungdomslederen var vred over at
have modtaget regninger på aftalt
vedligeholdelse af påhængsmotorer
fra år 2000, 2001 og 2002, idet han
havde forventet at de pågældende
regninger havde været fremsendt i
forbindelse med det udførte arbejde.
Han vil henvende sig til reparatøren
og foreholde ham det moralsk
forkastelige i at regningerne først
tilsendes nu.
Efter skriftlige såvel som mundtlige
henvendelser til afdelingens
medlemmer og ikke mindst både
jere, var det en stor skuffelse at kon
statere, at kun tre mødte op til ryd
ning af pladsen. De bådejere, der
ikke mødte op, vil modtage en regn
ing på flytning af bådene. Ved
samme lejelighed blev det noteret, at
omkring 50 % af jollerne på pladsen
ikke har påsat årsmærke. De vil få
en hilsen i form af en bøde.
Som den første sejlklub i landet har
SSF efter ansøgning modtaget DS's
diplom for Ungdomsvenlig Sejlklub.
Logoet må i de næste tre år anven
des i alle officielle sammenhænge.
Y126 er nu sikker på VM-udtagelse
og det forventes også at Y160 kvalifi
cerer sig.

Juniormedlem
Christian
Schaldemose er af DS udvalgt til
sammen med yderligere tre danske
og fire svenske sejlere under 19 år at
deltage i V60-projektet. Foruden de
otte unge består bådens besætning
af seks voksne sejlere. Projektet in
debærer deltagelse i Fyn Rundt, i
Kielerugen, to etaper af Volvo Ocean
Race og Gotland Rundt.
Da Christian er medlem af Y126's
besætning skal denne båd have en
ny gast.
Formanden for Ungdoms sektoren i
DS Hans Natorp er gået af og bliver
erstattet af Jytte Ransborg.
Siden sidste bestyrelsesmøde har
afdelingen deltaget i stævner i
Hobro og i Sønderborg. I det sidste
stævne var vind og vejr ret vold
somt, hvilket kostede dyrt i sejl. Ved

stævnet beviste Y126 også, at den
kan bestå flydeprøven.
Punkt 8, Kapsejlads:
Aftenkapsejladserne med SSF og
Kastrup er godt i gang. Ved seneste
sejlads var der 26 deltagere fordelt
mellem 16 folkebåde og 10 handi
capsejlere.
Nordiske folkebåde fra SSF sejlede
sig til de tre første placeringer i
stævnet i Kastrup i sidste weekend.
Det næste stævne er familiesejladsen
den 14. juni.
Henrik Scharff, Karl Thorup og Leif
Henriksen er alle blevet godkendt til
at måtte sejle "Bollen". Claus
Zastrow vil også få en godkendelse,
og dermed er der et passende antal
skippere til "Bollen"

HØler's
yachtværft & udstyr

'Amager Strandvej 407 2770 Kastrup Tlf. 32 50 30 17 www.hellers.dk

Her er et udvalg af vores gode tilbud

Punkt 9, Motorbåde:
Arrangørerne af turen gennem
Københavns Havn er meget
skuffede over, at kun to både mødte
frem!!!!

Punkt 10, Sikkerhed:
Man kan nu se farvandsudsigten på
TV i vagtstuens vindue.
Den lovede tjekliste over sikkerhed
sudstyr til både er endnu ikke mod
taget fra DS.
Pladsmanden vil blive bedt om at
sætte de sidste redningskranse op.
Punkt 11, Bladet:
Intet.
Punkt 12. Evt.
Seniorhuset står fint, men igen bliv
er der klaget over, at brugerne ikke
kan finde ud af at bruge toilettet,
som ligger blot nogle få meter fra
huset, men i stedet benytter sig af
buske og både ud for huset. Det er
noget svineri og skal stoppe.
Det er også bemærket, at nogle
medlemmer kører for stærkt på
pladsen, ligesom der parkeres per
manent på området. Det vil blive
påtalt.
Den 1. juni kan SSF for fjerde år i
træk sætte det blå flag.
Badebroen sættes op på søndre mole
snarest muligt.
Mødet slut klokken 20.40
Næste møde den 30. juni klokken
19.00

Cykler sammenklappelig
kr.2.395,-

Picknic taske
service til 4 personer

2 stk. kr.4.500,-

NU Kr.348,-

Tørtop kr.1349,-

jpSBEwJ

Med Heller logo
Kr.945,-

Stort udvalg
i kikkerter

Oppustelig vest
Norn. Kr.869,-

NU Kr.795,-

Åbningstider: Man - Fre 9.00 - 17.30 Lør 9.00 - 14.00 Søn & Helligdage 9.00 - 14.00

Erling Jørgensen
Bjørka
Schandorff
Næstformand
referent

Pinsemorgen
En god tid at mødes, det var der også mange der gjorde.

Musik skal der til

Frisk morgenbrød var smurt med leverposteg, spegepølse og ost og så lige en
Gammel Dansk. Det kunne alt sammen hentes til den medbragte kaffe.
Trompeten og et par kanoner fulgte flaget til tops. Hornorkestret spillede til
fuglesang og hyggesnak i det gode vejr.

Alle borde og bænke var hurtig optaget, så
alternativ til borde og stole fandt anvendelse

Der var kø tilmorgenbrød og snaps

Prøvestenen vokser

Sejlerskolen

Sådan skrev vi i september 2002 og nu kan vi stå på molen og se hvordan de
nye moler og landarealer skyder op af vandet i takt med at arbejdet skrider
frem.
Resultatet bliver en af Danmarks største lystbådehavne.

Vi havde en hyggelig pinsemor
gen. Der var mødt mange op til
morgenbrød og Gammel Dansk.
Herlig musik, men der var ikke
ret mange elever fra sejlerskolen,
det var en skam, men sådan en
dag er jo også en familiedag,
Vi har så vores weekendtur den
23. og 24. august,- så håber jeg der
er mange elever der melder sig til.
Vi taler om det på øveaftenerne.

'

Jeg ønsker alle en fortsat god som
merferie
Sejlerhilsen
Ulla
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Hele Sundby
Sejlforening?
Højtflyvende planer
Når man surfer lidt rundt på
nettet for at finde nyheder
og andet af interesse, støder
man ind i de mærkeligste
ting, f.eks. kan man læse, at
nu skal hele havnen åben
bart "svæve" på en platform
og have et amfiteater med
bål på taget. Se herunder.
Hvad mon det næste bliver?
°

,
u

Fra sejlklub til
maritimt ungdomshus
29 April 2003
Et ønske om at fremme de unges
aktivitetsmuligheder i kvarteret
omkring Holmbladsgade på
Amager opfyldes til sommer,
hvor Sundby sejlforening for
vandles til et Maritimt
Ungdomshus.

Aktiviteter i SSF 2003
26.-27. juli
Fællestur til Sverige
7. august
Aftensejlads i SSF
14. august
Aftensejlads i Kastrup
9.-10. august
DS fællestur til Gislow Låge Hage (Trelleborg)
16.-17. august
Old boys sejlads
21. august
Aftensejlads i SSF
23.-24. august
Sejlerskolens weekendtur
28. august
Aftensejlads i Kastrup
30. august
Fællestur til Saltholm
30. august
Klubmesterskab fælles med Kastrup
1. september Sejlerskolens tilmelding til prøve
4. september Aftensejlads i SSF
6. september den "store" fiskekonkurrence
5.-6.-7. september Fællesstævne for amagerklubberne i Kastrup
11. september Aftensejlads i Kastrup
18. september Aftensejlads i SSF
20. september Fællestur til bådeklubben West
20. september Sejlerskolens motorlære
19.-20.-21. september Ballad/forterne rundt
25. september Aftensejlads i Kastrup
27. september Sejlerskolens eksamen (evt. 28. september)
27. september Lachmont (evt. 28. september)
2. oktober
Aftensejlads i SSF (Årets sidste)
3. oktober
Sejlerskolens afslutning
4.-5. oktober
Sejlerskolens afrigningsdage
12.-13. oktober
Sejlerskolens rengøring af bådene
18. oktober
Afriggergilde
26. oktober
Generalforsamling
8. november Den "lille" fiskekonkurrence
6. december Julefrokost
14. december Børnenes juletræ

Ungdomshuset kommer til at
svæve på en platform af træ,...
...Og på bygningens tag
indrettes både amfiteater og
bålplads.

Nøgler

•fra & til medlemmerne

Hallo - Hallo
Tak til alle mine gode venner i
SSF, som var med til at gøre min
60 års fødselsdag til en god dag.

Mangler du et sæt nøgler, så
prøv lige at spørge hos Tina,
hun har efterladte nøgler
liggende i bunter

Den nederste er forkert, stjernen
skal have en spids der peger opad,
og sådan skal den også vende når
den hænger i salingen.

Med Sejler Hilsen
Taxa Torben
A 377
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Flligger farver - og
International bådmaling
City.
Sundby.

St. Kongensgade 93
1264 København K.

Holmbladsgade 25
2300 Kobenhavn 5.
Her forhandles:

International

City.
Vendersgade 10
1363 København K.

Sundby.
Amagerbrogade 164
2300 København S.

Dragør.
Møllegade 4
2791 Dragør.
Her forhandles:

International

Kastrup.
Kongelundsvej 264
2770 Kastrup.

Flligger farver
Hans Guldager a/s
Amagerbroaade 164. TIf. 32 55 73 20.
Holmbladsgade 25. TIf. 32 54 73 33.
Kongelundsvej 264. TIf. 32 51 95 95.

Møllegade 4, Dragør. TIf. 32 53 73 22.
St. Kongensgade 93. TIf. 33 13 54 56.
Vendersgade 10.
TIf. 33 13 73 23.
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62. Årgang

Medlemsblad for

Om blebørn
og redningsveste

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300 S
Tilsluttet:
Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion

Veste til børn skal
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DM Nordisk Folkebåd 2003
Middelfart 6. - 9. juli.
Sundbybåden F DEN 873 Cirkeline
med Tom Carlsen, Palle Wulff
Larsen og Søren Ejsenhardt vandt
for tredje gang i træk sølvmedalje
ved de danske mesterskaber for
Nordisk Folkebåd.
Det var et særdeles stærkt felt, hvor
59 Nordiske Folkebåde stillede op til
dette års Danske Mesterskaber. Det
blev afholdt i Lillebælt.
Der blev gået til vaflerne under alle
6 sejladser, hvor der ikke blev givet
ved dørene. Kontant afregning ved
enhver fejl på banen. Resultatlisten
afspejler tydeligt dette faktum.
Se www.folkebaad.dk og klik på
kapsejladsresultater.
Det var dog ikke hele tiden, dette
var tilfældet for Brian Frisendahl,
Jan Knudsen og Tonny Pedersen i F
DEN 841 Tibbe-Tit. En fejlplacering
på startlinien resulterede i en nedpakning og en vending til bagbord
halse og bag om samtlige andre 58
både. Bad luck!! Vinden drejede
herefter 35 grader til Brian's fordel.
Første båd ved topmærket, Brian.
Denne placering holdt Brian og hans
besætning i Tibbe-Tit til mållinien.
Ikke så dårligt når man de første
dage har inkasseret placeringer i
20érne.

Besætningen på Cirkeline var hele
tiden med i top 10, men havde ikke
det lucky punch, der skal til for at
vinde. De sidste 3 år har vi haft
havari, der har medført en udgået
sejlads. Dette år var ingen und
tagelse. Fokkefaldet faldt ned om ør
erne på os før 3. sejlads. Møtrik og
bolt have forladt fokkegodset i utide.
Tilbage til havnen, 45 minutters sej
lads. Min kone Thomsen er hel
digvis af den rigtige forståelse for så
dan en situation. Hun ryddede
straks havnekontoret og gjorde det
klart for alle at Cirkeline var på vej i
havn og at der skulle stilles alle
fornødne midler klar til at udbedre
skaden. Kranarealet blev ryddet,
selv den mest gumpetunge fisker i
området vidste besked. Kranen blev
installeret med det fornødne chipcards. Cirkeline var i pit i 30 min,
skaden udbedret, afsted det gik. Vi
nåede lige ud til 4. sejlads og sejlede
en fin 3.plads hjem. En stor tak til
Thomsen. "The team spirit is still going strong".
Sidste dag og sidste sejlads var
meget afgørende for det endelige re
sultat. 10-12 både skulle slås om sølv
og bronzemedalje. Her iblandt var F
DEN 641 Grønskollingen med Kim

Tom Carlsen, Søren Ejsenhardt og Palle Wulff Larsen.

Fogde KS og Tony Poulsen SFF på 4.
pladsen, Cirkeline på 7. pladsen,
Tibbe-Tit på 10. pladsen.
Guldmedaljen var næsten sikret til
Jesper Bendix fra Fredericia.
Resultatet af sidste sejlads blev at
Cirkeline 873 fra SSF vandt 1. plads,
Sulajma 729 ( John Wulf ) fra KS 2.
pladsen og Tibbe-Tit fra SFF 3. plad
sen.
Da medaljerne endeligt skulle forde
les, måtte Kim Fogde KS modtage 4.
præmie efter at have "afgivet"
bronzemedaljen, da der var point
lighed mellem ham og Henrik Kold
fra Kerteminde.
Bedre kan det næsten ikke gøres.
SFF/KS var repræsenteret i toppen
af det store felt i samtlige sejladser.
Godt gået!!!!
Med venlig hilsen
Søren Ejsenhardt
Medlem nr. 815.
Kurzelangeweg 38
CH-4123 Allschwil
Switzerland

Palle Wulff Larsen, Tom Carlsen og Søren Ejsenhardt.

3

Familiesejlads lørdag den 14.juni 2003.
Sponsor: Kastrup Marine Service.
Dommere: Frank, Mark & Birgitte
Lørdag morgen startede med sol og lidt vind som kom fra vest, ifølge meteorologerne skulle det
vare ved det meste af dagen, men da starten skulle gå havde vi en frisk vind skyer og en
lille regnbyge.
Der mødte 8 bådhold op til en rigtig dejlig dag med masser af hygge, (hvor blev alle i andre af ?)
På skippermødet fik vi først lidt til halsen og derefter fortalte Frank at man skulle sejle ud til
Flakfortet og derefter over til syd bøjen og så hjem. Mållinien var molehovedet, derudover fik
man udleveret et program og et æble. Traditionen tro har vi altid en lille konkurrence, i år skulle
man skrælle et æble og når man kom i havn aflevere den længste skræl til Birgitte.
Efter sejladsen var der aflevering af æbleskræller, fællesfrokost og derefter præmieuddeling.
Præmieudregningen foregik efter et sindrigt system udregnet af Frank og Birgitte, der var flotte
præmier til alle, en STOR tak til Kastrup Marine Service.

Præmierækken så således ud:
1 plads + pokal: Tyveknægten (ren pige båd )
2 plads

Pokologo

3 plads + pokal Kisser (hurtigste båd )
4 plads

Nielsen 4

5 plads

Brus

6 plads

Skum

7 plads

Nielsen 3 (ren pige båd)

8 plads

La Gua Gua

Traditionen tro var der også en kvajepræmie, men da ingen udover Kapsejladschefen havde kva
jet sig, ja så fik han præmien som bestod af en kasse øl og en porcelæns kande som spillede løft
dit glas min ven, da Leif ikke var tilstede valgte dommerholdet at dele øllerne ud til alle , men
kanden har han pligt til at sejle rundt med i et år.

Til næste år håber vi at se mange flere,
dette er sjov sejlads og en sjov og hyggelig dag,
for hele familien.
Dommerholdet
Frank - Mark - Birgitte.

4

Rejsebrev nr. 7
"Loup de Mer"
Aigues Mortes den 12. juli 2003
Med Hans og Else

Rejsen til Solkongens Kanal
"Loup de Mer" sejlede ud af vinter
havnen den 26. maj med kurs mod
"Canal du Medi", en sejlads der
begyndte for 12 måneder siden fra
Sundby Sejlforening.
I forhold til sidste års sejlads på
næsten 3000 km. bliver det i år
højst til 600 km. Planen er at for
søge at besejle denne gamle kanal
med en kølbåd frem til Toulouse
en strækning på 240 km.
Service de la Navigation de Tou
louse havde på forespørgsel garan
teret 1,60 meter vand de første 80
km. frem til sidekanalen de
Jonction der sammen med Canal
de la Robine løber gennem Narbonne og ud i Middelhavet ved
Port Nouvelle. "Loup de Mer"
stikker 1.50 m. så den skulle være
fin nok.
Farvel og på gensyn
Søndag den 25. maj sagde vi farvel
til vore venner i L'Ardoise's lille
havn, vi havde besluttet at vise
hvordan man holder afskedsparty
på dansk maner med smørrebrød, øl
og brændevin, for en sikkerheds
skyld også en flaske Pastic og lidt
hvidvin. Smørrebrødet bød på dansk
laks og spegepølse godt pyntet med
grønt og de sædvanlige uundgåelige
franske kartofler.
Havnens faste stok af franskmænd,
belgier og hollændere mødte^op i
søndagstøjet, dertil indbød Else
besætningerne på en engelsk og en
tysk båd, der lige var anløbet nord
fra på vej mod Middelhavet.
Det blev til hele 15 personer der
efter at have sundet sig lidt gik om
bord i ca. 60 stykker smørre-brød i
havnens lille klubhus.
Det blev en gevaldig fest, en belgisk
madamme' havde fødselsdag og
medbragte 4 flasker rødvin og en
masse iskager, den engelske besæt
ning kom pludselig med deres

Whisky og tyskerne rystede op med
en pærebrændevin af egen avl. Den
franske kaptajn på havnens største
båd (72 ton) hentede i løbet af afte
nen hele sit lager af Champagne.
Heldigvis var den danske bræn
devin lidt for barsk på disse kanter
så der blev lidt tilovers.
De havde helt glemt at et party kun
skal vare en times tid, så vi fik sagt
farvel og på gensyn lige til kl. 24 00 .
Det med at sejle næste dag blev ikke
til noget, hovederne var lidt matte
og desuden skulle der også ryddes
op, hvilket dog hurtigt skete sam
men med de franske, der havde
klaret aftenens strabadser. De taler
vist om det endnu.

Atter bobler vandet under kølen.
Rohneflodens nedre løb opførte sig
helt pænt og vejret var som de bed
ste danske sommerdage, så efter et
par dages ophold i Avignon tog vi
den store tur på 85 km. frem til Petit
Rohnefloden og Canal du Rohne a
Sete med anløb i Saint Gilles.
Rohneflodens nedre løb kan have en
bredde som mellem Hven og
Landskrona. Den fører vældige
vandmasser med sig og er sine ste
der over 15 meter dyb.
Mellem Avignon og Aries er der få
anløbsmuligheder for mindre fartøj
er og flodbredden holder man sig
fra. Til gengæld er der kun 2 sluser,
en ved Tarascon med 16 meter ned
og så den helt moderne sluse, Saint
Gilles, der gjorde et stort høfligt
nummer ud af at kontrollerer pa
pirer og dokumenter, og det kun på
fransk, hvorefter slusen sænkede os

hele 20 cm. Vi følte os lidt til grin
over for en skare landturister, der
kiggede på. Vi der havde 30 meter
tovværk klar i begge ender af skibet,
og har prøvet sluser på hele 38 me
ter, og som følte sig som verdens
mestre i sluseri, kunne have klaret
det hele med en Gaffe 1 (Bådshage)
som franskmændene siger.

Os

Salt, røde flamingoer og vilde heste
Atter har vi saltvand under kølen.
Canal Rohne a Sete får det meste af
sit vand fra Middelhavet gennem en
række mindre kanaler der også fører
saltvand frem til de mange lavvan
det søer (Etanger) på begge sider af
kanalen.
Området kaldes Camargue, her i de
store saltsøer udvindes der efter de
franskes' mening verdens bedste
salt, i hvert fald det dyreste til en
pris af 3 € (Euro) 22 50 kr. for en dåse
på 500 gr.
Store flokke af orange og lyserøde
flamingoer holder til i disse søer, far
ven får de ved at spise store mæng
der af små krebsedyr.
I rejsebøger og turistbrochurer
fortælles der, at de sidste rester af
de vilde heste af Camargue racen
lever her på de sumpede områder
mellem søerne. Vi så godt nok heste
ne, der skjulte sig i det tætte bu
skads, om de er så vilde skal man
nok være franskmand for at tro på.
En kendsgerning er at de franske 1 er
vilde med hestekød og enhver slag
ter har hestekød på sit program. Det
smager i øvrigt godt og er meget
mørt, måske lidt sødt i smagen.
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Hvor begynder "Canal du Medi"
Her 5 km. før Canal Rohne a Sete løber ud i den store 15
km. lange og 4 km. brede Etang du Thau ligger den gamle
handelsby Frontignan. Vi husker byen for 3 ting. Det første
var at byens hovedgade løber over en bro der kun løftes op
3 gange i døgnet, ja det er rigtigt, den bliver løftet ved
hjælp af 4 tårne og en masse virer. Det andet var at "Loup
de Mer" for første gang i år stod på bunden af en havn og
for det tredje at byen hævder på deres officielle kort, at her
begynder "Canal du Medi".
På alle sø- og kanalkort, ja på landevejskort begynder
kanalen på den anden side af den store sø ca. 20 km læn
gere mod vest.
Historien er angiveligt den, at byens blomstrende produk
tion af Muskat-vine blev transporteret med heste-vogne,
ikke særligt rart og sikkert på den tids landeveje. Byens borg
ere så store muligheder i at få en kanal ud til søen og
dermed forbindelse til den snart færdigbyggede "Canal du
Medi" der skulle forbinde Middel-havet med Atlanten.
Solkongen Ludvig den XIV (1643-1715) var ikke særligt in
teresseret i sejlads med vintønder, hans interesse var trans
port af militær og for-syninger, desuden var pengekassen
ved at være tom, så de gode borgere fik i 1679 den besked,
at ville de have en kanal måtte de selv grave og bekoste
den. Solkongen var efter eget udsagn selve staten, og
dermed var hans ord lov i det franske rige.
Den samme besked havde Pierre Paul Riquet fået da han
1663 frem-kom med det fantasifulde forslag at forbinde de
2 have med en kanal.
Blev det en succes kunne Kong Sol kalde den sin og ud
over soldater og straffefanger kunne han også finde lidt
småpenge til projekterne.
Byens borgere gik for egen regning i gang med byggeriet af
den godt 5 km. lange kanal der sikkert af øko-nomiske år
sager blev lagt i et gammelt udtørret flodleje, derfor har
den fået nogle store sving med på vejen ud til den store sø.
11683, 2 år efter at Canal du Medi var færdigbygget kunne
man lukke vand ind fra søen, hvis vandstand er den
samme som Middelhavets.
Af ærbødighed over for Kong Sol og en forventning om lidt
penge samt den reklamemæssige værdi i at også deres
kanal hørte til den fagre nye verden kaldte byens borgere
deres lille kanal for du Medi. Pengene snød Kong Sol dem i
øvrigt for. Kanalen blev aldrig anerkendt som en del af
"Canal du Medi". Men byen fik sin kanal og byggede efter
hånden en efter forholdene stor havn.
"Canal du Medi"
Etang du Thau har 3 store havnebyer med mange og store
sejl og motorbåde, søen har direkte for-bindelse til
Middelhavet flere steder, og kun et par store broer skal
lukkes op for de masteførende fartøjer.
Vi overværede en 24 timers kapsej-lads i vind der skiftede
fra en let ku-ling til totalt vindstille. Det blev til temmelig
mange omgange på en bane der var 13 km. lang og 4 km.
bred og med 110 deltagende fartøjer.
Efter nogle dages ophold i Marsil-lian der er en forhen-
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Mange vrag på kanaler og floder vidner om grundstødninger eller
mislykkede drømme.

Akvadukten der fører "Canal du Medi" overfloden V Orb, set oppo

Akvadukten der fører "Canal du Medi" overfloden I' Orb, set nede

værende udskibningshavn for bla. Noilly- Prat vine, som
med vore smagsløg minder om en særdeles stærk
Vermout, stod vi ind i den rigtige "Canal du Medi", der
foreløbig var rimelig dyb og bred, med gamle sluser, der
løfter højst 3,50 meter og som bliver be-tjent af sluse
madammer, der både kan bruge mund og hænder.
Fremme ved byen "Agde" må vi ind i en cirkelrund
sluse med 3 udgan-ge, ganske fikst fundet på, du kan
blive løftet 44 cm. op i Canal du Medi, eller 4 meter ned
til floden Herault der flyder ud i Middelhavet.
Vi vælger de 44 cm. og fra nu af er det et lotterispil om

Skibsvognen i Bezierts parkeret for evigt.

Havnefogedkontoret i Marseillan. (Var det noget for SSF?

Bekvemmelighederne.
Her i Canal du Medi skal man lede længe efter et sted hvor
der skal betales havnepenge, der er simpelhen ingen havne
og er der en er den som regel ikke dyb nok. Til nød kan der
med stævnen lægges til på kanalbredden efter slusernes
lukketid eller uden på en oplagt flodbåd eller blomsterpiniche (ombygget flodbåd). El. er der ingen steder, det
klarer vore solceller imidlertid så godt at den franske lever
postej bliver til isterninger.
Vand har vi nok af til 3 ugers sejlads om det skulle være,
desuden kan man få lidt vand i enkelte sluser undervejs
hvis man er alene i slusen.
Den sorte 10 liter vandsæk giver op til 50° varmt vand, nok
til hele 2 brusebade og det med shampoo, og endelig kan
man jo springe i kanalen her er vandet kun 28°.
Maden ombord, ja 1 det sydfranske køkken ombord på
"Loup de Mer" er efter sigende ganske fortræffelig.
Grønsager i rigelige mængder, slag-terkød, der spænder
lige fra kanin og hest til okse og gris, for ikke at tale om fisk
og skaldyr. Rimeligt billigt, eksempelvis 1 kg. Østers til kun
3.50 • kr. 26.50. som undskyldning skal siges at momsen
på madvarer kun er 5V2 procent.
Else mangler endnu hest, kanin og østers, men sardinerne,
de stryger ned i store mængder.
Videre af "Canal du Medi"
Efter 4 dage i "Agde" går det videre op ad Kanalen, vort
mål er at nå frem til den store trappe sluse ved Beziers,
men allerede ved dagens første sluse går det rimeligt galt,
forstået på den måde at slusen ikke var åben, så vi satte
"Loup de Mer" pænt på grund på 1 meter vand.
Else går op til slusemadammen, der noget trægt indvilger i
at åbne por-tene, det går fint af grunden og ind i slusen til
en fortøjning, og hvad ser madammen, en blomsterpiniche
med engelsk flag dukker op i samme retning som os, under
råb og skrig og et højt fransk blodtryk, beordrede hun os
ud af slusen, at komme ud er lidt af en præstation når bå
den er 9 meter og slusen kun er 6 meter bred og vandet
strømmer ind af de utætte porte med 2 mils fart, det blev en
af mine bedste præstationer baglæns, tilskuerne råbte hurra
på fransk. Engeismanden tilbød at ordne madammen så vi
kunne komme op sammen med ham
Det blev på grund af det meget roderi i vandet og en
baglæns grundstødning, en af efterhånden mange gange
hvor vandfilteret til motoren skulle renses for sand og
mudder, jeg takker Steen i Sundby Sejlforening for hans in
stallation af et vandfilter hvor man kan se hvad der foregår.

Indsejlingen til Middelhavshavnen Le Grau du Roi.

man kan finde en liggeplads, der er dyb nok til "Loup de
Mer". Heldet må være med os her i "Agde", knapt ude af
slusen finder vi en lille bugt der måske engang har været
en flodbådsplads fyldt med mere eller mindre sødyg-tige
skibe, ikke nok med det, ved indsejlingen står der en
dansker der anviser os en plads uden på en forladt mo
torbåd inde under et stort træ der giver skygge det meste
af dagen, (danskeren vil jeg omtale i en senere artikel).
Det udendørs termometer viser nu 40° i skyggen midt på
dagen og 28° om natten.

Efterhånden som vi nærmede os Bezierts blev det et sandt
hopperi over grunden. Kanal Administratio-nen havde
godt nok lovet os 1,60 meter vand, men det var på midten
viste det sig. En modgående båd eller en fastliggende
kunne tvinge os ud i siden eller en sandbanke kunne have
flyttet sig, godt nok så vi en del store kølbåde på vor vej og
med sænkekøl viste det sig ved nærmere syn for sagen.
Rygter og meninger havde vi hørt lige fra København om
sejlads på "Canal du Medi" og i vor vinterhavn havde de
efter nogle drabelige fortællinger spået os højst at nå til
"Agde".

7

Efter at have gået igennem et mindre
tunnelsystem hvor Libron floden
løber på tværs og giver vand til
kanalen, når den ellers har noget at
give af, sejler vi over floden I'Orb på
akvædukten ved Bezierts som er
konstrueret af Eiffel (ham med
Eiffeltårnet i Paris) efter at den af
Riguiet bygget i 1668 var brudt sam
men.
"Loup de Mer" nåede den 27 juni
frem til de 7 trappesluser vest for
Bezierts hvor det lykkedes at ligge
langskibs med nul meter vand under
kølen.
En beslutning skal tages, skal vi
forsøge at sejle videre eller skal vi
stoppe her. Vi syntes det er synd for
skibet der trofast har båret os hele
vejen, alene sidste år godt 3000 km.
uden det mindste problem, gang på
gang skulle den slide sig af eller på
grunden. Og synet af utallige vrag
eller mislykkede projekter her og
der gjorde at vi sagde stop her 60
km. op af "Canal du Medi". Vi må
give dem ret der sagde, at den er for
motorbåde med højst en dybgang på
1,20 m.
Men det var en skøn oplevelse med
den gamle kanal der snor sig igen
nem landskabet højere og højere,
med bjerge i baggrunden og gamle
byer der tørster efter nyt liv. De
mange Chateau's hvis vinmarker nu
længes efter vand.

Historien om Skibsvognen
Ud over de sædvanlige turist attrak
tioner er der ved Bezierts et ganske
usædvanligt trækplaster for de
franske, der ifølge de lokale borgere
angiveligt endte i en af de største
humørfyldte skandaler i nyere fransk
historie.
Som et led i utallige EU forlig skulle
Frankrig også have del i milliar
derne til egns udviklingsstøtte,
Det lykkedes for det magtfulde de
partement I"Herault" at rage så
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mange millioner til sig at de lokale
politikere ved hjælp af deres støtter i
regering og parlament satte gang i
bygningen af en kæmpemæssig
skibstransportvogn på skinner, der
rimeligt hurtigt skulle føre større
flodbåde og Pinicher uden om trap
pesluserne og op over et mindre
bjerg. En distance på omkring 400 m.
og en løftehøjde på ca. 15 m. der
skulle tage både op til 38 meters
længde og med en dybgang på 2 me
ter.
I 1983 startede en større debat
mellem konstruktører og politikerne
om udseende/konstruktion og
hvem der skulle bygge, og ikke
mindst den såkaldte franske ele
gance når det gælder byggerier.
Politikerne vandt, skibsvognen og
hele anlægget blev færdigt i 1986 så
den kunne åbnes under stor fransk
festivitas med EU flag og store
skilte, der fortalte om de europæiske
fællesskabers støtte, med de mest
pro-minente politikere i forgrunden
der alle gerne ville sætte deres fin
geraftryk på projektet.
Flot så det hele ud, Vognen med en
kommandobro, som på en færge til
Helsingborg, strømliniet og malet i
de franske farver, blinkende lys
overalt og med tilskuerfaciliteter
flere steder langs jernbanen, der har
en bredde af 9 m. EU havde ikke set
et så mageløst vognprojekt før, det
gav anledning til stor misundelse i
de øvrige EU lande med kanaler.
De politiske modstandere af projek
tet hævdede at tiden var løbet fra
denne transportform på Canal du
Medi, at kanalen ikke mere var dyb
nok til de store lastførende flodbåde,
kanalskrænterne, der overvejende
var af ler og beplantning ville skride
ud , de gamle sluser ville falde sam
men og skulle under alle om
stændigheder moderniseres. Des
uden kunne pengene bruges mere
fornuftigt på andre udviklingspro
jekter.
Skandalen indtraf da man med no
gen besvær havde fået hele 2 last
førende pinicher uden last sejlet op
til skibsvognen, (princippet som
SSF's ophalervogn med den forskel

at båden hernede står vandret i vog
nen) den ene skulle op, den anden
ned.
Flag og guirlander var hejst, diverse
honoratiores var atter mødt op,
champagnen stod klar i kølerne
Da den 35 m. lange båd der skulle
ned, (det var ligesom det nemmeste
at begynde med), halvvejs nede af
hidtil uoplyste årsager faldt ud af
vognen og ned i den dybe beton
grav. Det tog nogle måneder inden
pinichen var kommet ud i mere eller
mindre hel tilstand.
Skeptikerne og den halve lokalbe
folkning grinte meget af den histo
rie, men da man forsøgte med båden
der skulle op og den også faldt i
graven var det slut, vognen blev
kørt i skjul bag nogle store træer, de
mange skilte blev taget ned og man
har ikke forsøgt siden.
Ingen kan beskylde franske poli
tikere for at være uden elegance da
et større slagsmål om hvilke hoveder
der skulle rulle begyndte, den er vist
ikke endt endnu.
Om historien er helt sandfærdig
vides ikke, men anlægget står der
endnu velholdt og køreklar og de 7
trappesluser fungerer i bedste vel
gående.
Efter nogle dages ophold her i
Bezierts sejlede vi nu ned ad mod
Etang du Thau og det salte vand fra
Middelhavet, et ophold der blev for
længet af en påsejling fra en udlej
nings båd mens vi lå sikkert og godt
i Marsillian. En sag, der ikke er endt
endnu, men som er meget lærerig
for andre, om den ender til alles til
fredshed må jeg trætte medlem
merne med i næste nummer.

Loup de Mer ligger i øjeblikket på
det historiske sted der hedder
Aigues- Mortes (det døde vand) an
lagt som flådebase for de mange
Korstog til Palæstina af Ludvig den
Hellige i 1238.
HG.

Fisketur!
Lørdag d. 6 september
Vi holder skippermøde & får smurt halsen (med kaffe og eri lille en)
på jollepladsen kl. 0900, hvor der kan købes deltagertegn af 10,- kr.
kl. 1000 præcis går startskuddet for vores årlige fisketur, vecj kanonsalut (hvis ikke
krudtet er blevet vådt).
Alle deltagende både SKAL være inden for molerne igen kl 1500!!
Alle bådtyper er selvfølgelig velkommen, lige fra robåde på 5 fod til Havkrydsere på
50 fod
Kl. 1600 begynder ind vejningen af de rensede fisk, det sker pjå prampladsen.

BEMÆRK!
Der må kun anvendes alm. fiskestang og snøre, bruges der afidet bliver du udelukket
fra konkurrencen.
Hvem fanger:
den største - mindste - længste- mest sjældne fisk, samt den Underligste fangst ?
Middag kl. 1800 i klubhuset.
Menuen er Skipperabskovs.
Præmieuddeling, musik og dans fra kl. 1900
Billetter å kr. 50,- til middagen købes hos Tina, senest tirsdag jden 2. september,
herefter vil det ikke være muligt at få serveret skipperlabskovs.
g)

Alm. mad kan selvfølgelig
bestilles til restaurationens
alm. priser.

?

K

Kim
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Skydebaner og -terræner med fareområde over søterritoriet,
som ikke er anført i Efterretninger for Søfarende.
Artikel lånt fra internetadressen: http://home3.inet.tele.dk/lpo/skydebaner/
Søndag d. 11. august 2002, da
Harding E. Larsen passerer Mande
hoved på Stevns i sin båd, sejler han
pludselig intetanende ind i en byge
af projektiler afskudt fra en lokal
hjemmeværnsskydebane. En bane
der overhovedet ikke er afmærket
på søkortet eller anført i Efterret
ninger for Søfarende.
I sandhed en skræmmende ople
velse, der heldigvis ikke resulterede
i menneskelige eller materielle ska
der - men det kunne ligeså godt
have gået rigtig galt.
Harding E. Larsen beretter selv:
"Jeg var selv ude for at de skød fra
Mandehoved ud omkring vores båd.
Vi så 2 kuglenedfald lige foran bå
den og et bagved. Alle inden for få
meter. Der var praktisk talt vind
stille, derfor hørte vi hvislen fra kug
lerne omkring os, alle andre sejlede
for motor. Bare med en smule vind
ville vi ikke have kunnet høre ly
dene fra projektilerne. Vi sejlede 0,5
sm ude. Hjemmeværnet afbrød ikke
skydningen. Deres udstyr var de
fekt, det vidste de ikke og de ind
rømmede over for politiet at de
havde skudt i retningen af en sejl
båd."
Den alvorlige episode fik efterføl
gende Harding til at gå helt til tops
for at undersøge status for de mange
hjemmeværnsskydebaner rundt
omkring i landet, og det var bestemt
ikke betryggende oplysninger der
kom frem.
Citat fra Harding E. Larsens raport:
Fælles for alle skydebanerne er at:
• Der ikke er bygget nogen jordvold
som kuglefang; der skydes gen
nem skiverne og direkte ud over
vandet.
• Der er ikke indtegnet fareområder
på søkortene.
• Der er ikke opsat nogen markering
for sejlerne af fareområderne.
• Der er ikke foretaget bekendt
gørelse af, at der skydes i om
råderne.
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• Det pejleudstyr som anvendes, for
trinsvis er hjemmelavet, ikke god
kendt, ikke i sporbart eftersyn,
ikke kontrolleret, ikke logbogs
ført og ikke ansvarsplaceret.
• Der er ikke udarbejdet regler til
efterlevelse, som tilgodeser den
fornødne hensyntagen til sikker
heden for de som færdes på vandet.
Som konsekvens af ovenstående bør
følgende iværksættes til sikring af de
sejlendes sikkerhed:
Nogle af skydebanerne ligger så
ledes at skudretningen er rettet imod
de sejlende som stævner ind i om
rådet.
• Etablering af advarselssignaler
skal derfor tydeligt kunne ses på
mindst 3100 meters afstand og
deres tilstedeværelse skal være
angivet på søkortene.
• Der bør være krav om bekendt
gørelse af skydetider (alle data er
allerede tilgængelige, idet der
årligt forud foretages indrappor
tering af skydninger på de enkelte
baner).
• Sammenstilling af skydetider bør
udlægges på en side på internettet, som alle havne og sejlere kan
printe ud, placere i udhængsskabene i havnene henholdsvis have
ombord i bådene.
• Det er yderst uheldigt og det forø
ger risikoen for ulykker, at der
skydes direkte ud over
åbent vand. Der må derfor eta
bleres de fornødne jordvolde som
kuglefang.
Der er som det fremgår al mulig
grund til at advare de sejlende mod
disse farlige skydebaner, og Harding
E. Larsen har derfor udarbejdet et
kortmateriale, der på grundlag af
bl.a. oplysninger fra Skydebanein
spektoratet beskriver fareområderne
omkring de problematiske skyde
baner:
Kortmaterialet er sammenstillet på
baggrund af Skydebaneinspek
toratets faktuelle oplysninger m.h.t.

koordinater, skydevinkler, fareaf
stande og bemærkninger.
Kort & Matrikelstyrelsens digitale
generalstabskort er anvendt for at
overføre UTM koordinaterne for positionsbestemmelse.
Positionerne er overført til "Det
Levende Søkort". På disse kortudsnit
er der indtegnet skydebanernes ret
ning, eller positionen for skydeter
rænets opgivne center.
Endeligt er indtegnet fareområder
nes udstrækning, som røde linier.
Kortene må ikke anvendes til navi
gation.
© Kort & Matrikelstyrelsen J. nr.:
661-047/2003.
Vigtigt:
Inden du begiver dig ud på sejlads,
bør du checke om du under din
planlagte sejltur, vil sejle ind i de
skydeområder, som er angivet på
kortet.
Ingen af skydebanerne er indtegnet
på søkortene.
Vil du komme ind i et eller flere af
de viste fareområder skal du ringe
til Hjemmeværnskommandoen
for at få klarhed over om der skydes
på den/de pågældende baner.
Hjemmeværnskommandoen kontak
tes på:
Tlf: 33 47 93 00
Mail: hjk@hjv.dk
Spørg efter vagthavende officer og
udbed dig en redegørelse for skyde
tider.
Bed også om telefonnummer og
VHF kanal, som kan kontaktes når
området nærmes.
Gør det for din egen
sikkerheds skyld!

Skydepladsernes placering fremgår af nedenstående kort.
Det kan ses på: http://home3.inet.tele.dk/lpo/skydebaner/ - Her vil et klik på de enkelte plad
sers numre fremkalde et detailkort og flere oplysninger om pladsen.
1. Børstinggård.
2. Gylling Skov.
3. Helgenæs.
4. Østerhede.
5. Bøjden.
6. Ulveholm.
7. Lejbølle.
8. Kallerup.
9. Stold.
10. Mandehoved.
11. Kraneled.
12. Feddet.
13. Næsgård
14. Vester Kippinge.
15. Nøjsomhed.
16. Auderød.
17. Kongsøre.
18. Klitmøller.
19. Karby Odde.
20. Sødringkær.
21. Ålbæk.
22. Aborg.
23. Nordenbrogård.

West-tur ?, hvad er nu det
Jo, i år prøver vi at lave en fælles tur til
Bådelauget Syd-West, som ligger ved Kalvebodløbet.
Vi mødes i jollehuset lørdag d. 20 september fra kl. 7 00 , til skippermøde og en tår kaffe.
Herefter er planen så, at vi sejler mere eller mindre samlet, mod slusen ved
Sjællandsbroen, hvor vi så mødes kl. 9 30 .
Her vil vi så komme igennem slusen for at sejle videre til West.
Mht. forplejning: Dette vil fremgå nærmere af opslag i vores klubhus, på opslagstavlen ved kontoret.
De der skal hjem samme dag, bedes bemærke at åbningstiderne på slusen om lørdagen er; kl. 17 00 -19 00 .
Tilmelding til spisning er nødvendig, af hensyn til køkkenet i West.
Du/I kan tilmelde jer til Kim "Pisk" Andersen nordre mole eller aflevere en seddel i
brevsprækken på kontoret med oplysninger om. Navn
Bådnavn
Antal personer.
Seneste tilmeldingsfrist er onsdag d. 17 september.
Forbehold for ændringer samt dårligt sejlervejr.
Kim.
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Seniorerne

g så opmåling '&n&
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Amager Strandvej 407 2770 Kastrup Tlf. 32 50 30 17 www.hellers.dk

Her er et udvalg af vores gode tilbud

Cykler sammenklappelig
kr.2.395,-

Picknic taske
service til 4 personer

2 stk. kr.4.500,-

NU Kr.348,-

mm
Åndbar

Tørtop kr.1349,-

Med Heller logo
Kr.945,-

Stort udvalg
i kikkerter

Oppustelig vest
Norn. Kr.869,-

NU Kr.795,-

Åbningstider: Man - Fre 9.00 - 17.30 Lør 9.00 - 14.00 Søn & Helligdage 9.00 - 14.00
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Seniorernes skovtur løb af
stabelen i år den 18. juni.
Vi mødtes kl. 9 på Nordre
mole og fik en forbere
delse om hvad der skulle
ske i løbet af dagen.
Vi var 33 medlemmer.
Kl. 10 præcis ankom
bussen og straks derefter
kørte vi.
Bussen i sig selv var en
seværdighed, flotte ud
smykninger på siderne af
badefolk og skønjomfruer.
Inde i bussen sad vi fire
om et bord, altså fire ved
hvert bord, hele vejen.
Det var hyggeligt igen at
være samlet.
Turen gik til Holbæk
Marina, hvor vi spiste
frokost.
Derefter kørte vi til Lejre,
hvor kaffen med kringle
fra en Holbæk bager blev
indtaget om bord i
bussen,
Kl. 17 var vi igen i SSF.
En dejlig dag og godt
humør hele vejen igen
nem.
Vores Michael klarede
igen en god tur.
Tak fra os, der var med.
A 483 Vilna

Matiné
i Sundby

T

Til efteråret afholdes igen 2 af de populære matinéer i
Sundby Sejlforening, nemlig:

søndag den 12. oktober
&
søndag den 2. november

/ BYB
i BYB
i

BYB

Det bliver med Tinas store kolde

"ta' selv bord"
fra kl. 12 og til kl. 14
hvor vor fantastiske duet

The Coffee Club

IYBY IYBY IYBY

underholder med musik og sang så vi også kan få
danset frokosten på plads.
Billetter hos Tina i god tid gr. indkøb.

Pris kun kr. 70.da klubben betaler for musikken
Vagn
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GENERALFORSAMLING
EFTERÅR 2003
Søndag den 26. oktober
kl. 900
i klubhuset

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

Følgende er på valg:
Formanden
Jens Green Jensen
Kapsejladschefen
Leif Henriksen
Ungdoms- og jolleleder
Tony Pedersen
2 havneudvalgsmedlemmer
Michael Fraenkel
Erling Jørgensen
Formanden for klubhus og bygninger
Torben Frode Olsen
1 suppleant til bestyrelsen
Kasserer
Jørgen Rindal
1 kasserersuppleant
Elin Brinkland

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest
søndag den 28. september 2003 kl. 9 00
Bestyrelsen

BÅDUDSTYR
KASTRUP MARINE SERVICE A/S
SALTVÆRKSVEJ 56
Tlf. 32500504
Fax 32510930
www.kastrup-marine.dk
Kom forbi og se det STORE UDVALG i:
SKIBSMALING - TOVVÆRK - SEJLERTØJ
ELEKTRONIK - SØKORT- FISKEGREJ
FITTINGS - GA VEARTIKLER m.m.
Vi har indrettet nyt værksted/riggerværksted,
så der er meget, vi kan være behjælpelig med.
Vore åbningstider er som hidtil:
Mandag - Fredag: 9.00 -17.30
Lørdag:
9.00 -13.00
Husk også at vi altid holder åbent på alle Søn- & Helligdage 9.00 -13.00fra PÅSKE til PINSE
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Havn og plads

U
Ansøgningsskemaer til skure og
havnepladser findes i mellem
gangen ved kontoret eller du kan
kopiere fra næste side.
•Ansøgningsskemaer til havne
pladser skal være afleveret til
bestyrelsen senest 1. marts,
det år du søger.
•Ansøgningen gælder kun for
det år, der søges.
•Der skal laves en ny ansøg
ning for hvert år du søger
havneplads
OBS!
For at få plads i havnen skal du
have mindst Duelighedsbevis i
sejlads for fritidsfartøjer.

Ansøgning om havneplads i 2004
Skal være havneudvalget i hænde senest den 1. marts

Medlemsnr.

Indmeldt

Bådnavn.
Bådtype _

Navn
Skriv venligst med blokbogstaver

Bredde

Adresse
Længde_
Postnr.

Telefon

Dybgang.

Bytteplads fra nuværende pladsnr.

til plads nr.

Jeg er bekendt med at jeg skal have minimum "duelighedsbevis for lystsejlere'' for at
få ny havneplads i SSF

Dato

Underskrift
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Referat af

bestyrelsesmøde
mandag den 30. juni 2003
Fraværende: Leif Henriksen, Torben
Olesen og Kim P. Andersen

Punkt la, Protokol:
Intet

baggrund af Rivieraudvalgets arbej
de, og en konsulent fra "Sund og
Bælt" er koblet på NAS.
Brugergruppen BAS var ikke blevet
indkaldt direkte, hvilket der var util
fredshed med. Resultatet blev, at
BAS herefter vil blive indkaldt
særskilt.
Ideen med mødet var at have en
fokusgruppe, som kan inspirere
dem, der skal udforme strand
parken. Arbejdet forventes at begyn
de i 2004.
Bestyrelsen besluttede, at der skal
indkaldes til et medlemsmøde i SSF
om planerne for, hvordan strand
parken skal udformes.
Københavns Kommunes Plan og
Arkitekturudvalg har henvendt sig
med henblik på at der skal udarbej
des et lokalplansforslag for SSF.
Dette sker den 8. juli d.å., og i endnu
et brev fra kommunen bekræftes det,
at man er indstillet på at forlænge
SSF's lejemål, når den endelige pro
jektering af byggeriet syd for SSF er
fastlagt. I den forbindelse er det en
fordel, at der foreligger en lokalplan.
Efter ferien vil bestyrelsen nedsætte
et arbejdende udvalg, der skal tage
sig af lokalplansforslaget.

Punkt 1 b: Eksterne forhold, der har
indflydelse på SSF:
Som formand for Brugergruppen for
Amager Strandpark (BAS) havde
Jens Green med undren set en an
nonce i Amagerbladet, hvori Ny
Amager Strandpark (NAS) v. Tove
Frederiksen indbød til deltagelse i
en fokusgruppe med en datosat
møderække. Han havde så forgæves
forsøgt at kontakte Tove Frederiksen
for at høre, hvorfor BAS ikke var
blevet informeret herom.
Den 26. juni deltog Jens efter indby
delse - dog ikke i sin egenskab af for
mand for BAS - i en "strandcafe",
som blev holdt i "Sund og Bælt"s
lokaler. NAS skal bygge og vedlige
holde projektet på baggrund af det
skitseforslag, som er udarbejdet på

Punkt 1 c: Byggeriet af Det mar
itime Ungdomshus:
1. Byggesagen:
Det skal besluttes, hvad der på læn
gere sigt skal ske med de røde
bygninger på nordre plads. Såfremt
det besluttes, at den åbne bådhal
skal forblive hvor den nu står på
nordre plads, skal der foretages en
forankring af den
Pladsmanden foreslår at de gamle
værksteder rives ned. Dette vil give
plads til 6-8 både. Der findes i så
fald andre løsninger som erstatning
for værkstederne.
Tonny Pedersen har været til møde
med Københavns Kommune angå
ende ansættelse af en driftsleder til
det maritime ungdomshus. SSF er
med i ansættelsesudvalget men

Kassereren forelagde budgetsam
menligningen pr. 30/6-03 og frem
hævede at afvigelsen på indtægtssi
den skyldes flere indbetalinger i
form af øgede kontingentindbe
talinger og pladslejer.
Under havn og plads har der været
generelle besparelser. Samtidig gjor
de man fra udvalgets side opmærk
som på, at udgiften til flytning af
husene også er afholdt indenfor
budgettet.
Øvrige udgifter er tæt på det bud
getterede, bortset fra fester og
bestyrelse, hvor bl.a. udgiften til
den anbefalede ansvarsforsikring
har overhalet det beløb, der op
kræves, hos de forsikrede. Dette
beløb anbefales derfor hævet. På
kassererens opfordring enedes
bestyrelsen om at fortage en revur
dering af de enkelte poster på bud
gettet inden næste budget fore
lægges generalforsamlingen.
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uden stemmeret. Kommunens krav
er, at der skal ansættes en pædagog
uddannet leder med praktisk hånde
lag og med pondus. SSF vil stille
krav om kendskab til sejlads og an
den maritim indsigt. Der er planlagt
en møderække efter ferien, hvor ud
kast og ideer til brugen af huset skal
fremlægges.
Seniorerne har fremsat et ønske om
at bytte hus, så de overtager "ung
domshuset" og overlader "fritid
shuset" til ungdommen. Det er der
umiddelbart ikke mulighed for, da
"ungdomshuset" ikke kun bruges af
juniorerne, men også af kajak-, jolleog brætsejlerne bl.a. til omklædning
og på længere sigt også til opbevar
ing af sejl. Men seniorernes behov
for mere plads anerkendes, og der
vil blive set på problemet.
2. Status for byggeriet:
De sidste skure flyttes i den kom
mende uge. Arbejdet med huset er
endnu ikke påbegyndt og Jan Lange
(U&U) har udmeldt den 7. novem
ber 2003 som ny dato for færdig
gørelsen af byggeriet.
3. Økonomien:
Havneudvalget har kunnet afholde
udgifterne til diverse flytninger in
den for det almindelige budget.
Punkt 2, Beretning:
Der blev refereret fra nogle møder
med et medlem, der uberettiget har
to både i havnen. Sagen forventes
løst.
Punkt 3, Havn og Plads:
I forbindelse med opførelsen af det
maritime ungdomshus er der frem
sat ønske om at blive koblet på den
nuværende pumpestation for aflø
bet. SSF har intet imod dette, hvis
nogle klart definerede betingelser,
herunder især hvorvidt kapaciteten
rækker, bliver opfyldt. Betingelserne
er fremsendt til firmaet "Pihl og Co".
De nye el-søjler er monteret på

midterbroen og er blevet godt mod
taget. De monteres snarest på østmolerne, og herefter tages der still
ing til, hvad der kan gøres på nordre
og søndre mole.
Peter Heller har givet tilsagn til at
være syn- og skønsmand på de
både, der henstår uden kendt ejer
skab og derfor udtages til auktion i
henhold til foreningens bestem
melser.
Der vil blive udarbejdet handlings
planer for de både, der står længe på
land på foreningens område, således
at havneudvalget har mulighed for
at følge udviklingen nærmere.
I mellemgangen er nu opsat hylder
med diverse ansøgningsskemaer.
Punkt 4, Klubhus:
Intet
Punkt 6, fester og arrangementer:
Arrangementet pinsemorgen var
særdeles vellykket. Det skal overve
jes om formen og placeringen skal
gentages.
Der var rigtig god stemning ved
Jazz- arrangementet den 14. juni.
St. Hans blev i år afholdt uden bål
på grund af vejret.
Fisketuren den 6. september og sejl
turen skal planlægges sammen med
Kim.
Vagn vil sammen med restauratøren
forsøge at arrangere matineer på
søndage i oktober og november i
lighed med sidste vinter.
Angående billard-klubben vil Vagn
arrangere dette så det ikke kolliderer
med navigationsundervisningen,
der foregår i det samme lokale.
Det påpegedes endnu en gang, at
alle arrangementer i klubhuset skal
Det var tyk tåge. En bil fulgte tæt efter
den forankørende. Pludselig standsede
den forreste bil brat, og den anden kørte
op bag i den.
Føreren af bil nummer to sprang udfor
at overfuse den anden bilist:
- Er du tosset mand! At bremse på den
måde i sådan en tåge!
Den anden bilist svarede roligt:
- Må jeg have lov at spørge, hvad De
laver i min garage ?

skrives på kalenderen i bestyrelsesværelset - også restauratørens, så
kollisioner undgås .
Punkt 6, Sejlerskolen:
Bortset fra et par aflysninger på
grund af for hårdt vejr fungerer sej
ladserne fint. Sejlerskolen holder
ikke ferie. I stedet indsættes vikarer
for de undervisere, der holder ferie.
Den planlagte dagtur for sejler
skolen blev aflyst da dårligt vejr gav
manglende tilslutning.
Punkt 7, Ungdom og Joller:
For første gang i de sidste 10 år
sender SSF to ynglinge til VM i
Warnemiinde, nemlig Y160 og Y126.
Der er tilmeldt 94 både fra hele ver
den til VM, heraf 114 danske med 42
mænd og kvinder, og af dem er ikke
mindre end 18 unge under 19 år,
bl.a. Y126.
Det koster ca. 15.000 kr. pr. båd at
deltage incl. ophold og mad. Derfor
håber afdelingen, at medlemmerne
vil følge den opfordring, der er op
sat i klubhuset, om at støtte deltag
erne økonomisk.
Da Y126 flittigt har deltaget i mange
sejladser er det besluttet at indkøbe
nye sejl og en ny spiler, så de kan få
de bedst mulige forhold til VM-deltagelsen.
Den 15. juli tager deltagerne af sted
for at etablere deres lejr.
Ungdomslederen deltager også som
publikum.
Y126 har deltaget i Piratpokalstævnet, som er uofficielt junior-europamesterskab. Da Christian på
grund af sit engagement andet sted
ikke kunne deltage, deltog holdet
med en lånt gast, og opnåede her at
placere sig på en 5. plads.
Christian Schaldemose, en af de
faste gaster på Y126, deltager også i
- Har du nogensinde oplevet et
biluheld?
- Det er, som man tar 1 det. Jeg traf min
kone på et autoværksted...

Politiet har fanget en biltyv.
- Hvorfor stjal du bilen?
- Jeg skulle skynde mig på arbejde.
- Men hvorfor tog du ikke bare bussen?
- Mit kørekort kun gælder til personbil.

projekt Pontona Youth som en af de
af DS anbefalede unge under 19 år.
Den 60 fod store sejlbåd har deltaget
i Kielerugen og skal også deltager i
Gotland Rundt og Baltic Race.
Christian får stor ros for at være ini
tiativrig, hjælpsom og for at have
den rette "teamspirit".
I forbindelse med Holmbladsgades
Kvartersløft idrætsfremstød holder
SSF åbent hus den 10. august. SSF
samarbejder fortsat med FFIH.
Punkt 8, Kapsejlads:
"Tyveknægten" vandt familiesejlad
sen, hvor opgaven var at skrælle et
æble. "Tyveknægten" blev også bed
ste pigebåd. Kastrup Marineservice
havde sponsoreret nogle meget fine
præmier til sejladsen, hvilket vi
takker for.
Punkt 9, Motorbåde:
Intet.
Punkt 10, Sikkerhed:
Intet.
Punkt 11, Bladet:
Annoncen for fisketuren skal sættes i
det kommende blad.
Hjemmeværnets opslag om skyde
baner bør også bringes i bladet.
Punkt 12. Evt.
Peter Heller har overtaget Preben
Jacobsens vognmandsforretning.
Vejrmeldingen på tv'et i vagtstuen
skal være tændt hele tiden.

Mødet slut klokken 21 10
Næste møde er den 25. august kl.
1900
Jens Green Jensen Bjørka Schandorff
Formand
referent
En matros kom op til kaptajnen og
sagde:
- Vi har en blind passager om bord.
Hvad gør vi med ham ?
- Gør som vi plejer - smid ham over
bord!
Lidt senere kom matrosen tilbage og
spurgte:
- Hvad gør vi så med blindestokken?
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Efterlysning

-fra & til medlemmerne

Efterlysning
Midt i juli "glemte" jeg min LAD
ER til min AEG boremaskine, ved
strømudtaget 4-5 pladser fra mas
tekranen, her er den blevet set
ligge i flere dage (jeg opdagede jo
først, at jeg savnede den, da mine
batterier var flade!). Hvis nogen
har taget den til sig, for at den
ikke skulle ligge der og flyde! - ja,
så vil jeg meget gerne have den
retur, jeg giver gerne 50 kr. i find
eløn.
Svend Hansen, 869 plads 49.

Søndag den 1. juni mellem 17 - 20
mistede vi en gul nettopose
fra skurene ved søndre mole, in
deholdene: ledning, elektriker
værktøj bla. et multimeter målein
strument som jeg godt kunne
tænke mig at få igen da det er no
get jeg har lånt
Henvendelse kan ske til
Kaspar Lohse tlf 35384139 el.
mobil 26204139

Til salg
DD. 28 årgang 1969
Komplet udrustet
Ny rullefok
Kontantpris kr. 120.000
Robert Frederiksen
SSF havneplads nr. 34
Tlf. 32 55 58 58

Til salg
Motorbeslag til påhængsmotor
(Folkebåd), komplet: KR400-

Vagtmandsordning
Der etableres en vagtmandsordning
i tiden fra den 1. oktober til den 30.
april.
Vagtordningen omfatter alle
medlemmer under 65 år, der har
plads i havnen eller har fartøj
stående på land på foreningens om
råde.
Hvert medlem skal melde sig til to
nattevagter, og hvert vagthold skal
bestå af tre medlemmer, hvoraf den
ene skal opholde sig i klubhuset ved
telefon, og to skal patruljere på havn
og plads. Den indeværende og de
udegående vagter skal være
forsynet med bærbar radio.
Ved fremmøde af kun to medlem
mer skal kun området omkring
klubhuset afpatruljeres.
Vagterne må ikke forlade klubhuset
alene. Der skal altid være to i følge.
Vagterne må ikke foretage anhold
elser, men skal alene ved deres til
stedeværelse og ved overvågning
virke præventivt.
Patruljerende vagter, der observerer
noget unormalt, skal straks via radio
rapportere til indeværende vagt,
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Optimus primus, et blus. Skal
have ny pakning og måske dyse
(en reparation til 50 kr.) Pris 300Henvendelse:
A-1032 Allan Ekstrøm
tlf 46499611 eller
a.m.ekstroem@mail.tele.dk

som da straks skal tilkalde politi.
Vagterne må ikke være i besiddelse
af våben eller andre genstande, som
er i strid med dansk lovgivning om
våbenbesiddelse.
Vagterne skal fungere i tiden fra kl.
22.00 aften til kl. 06.00 morgen.
Foreningens sikkerhedsrepræsen
tant leder og fordeler vagterne og
skal i videst mulige omfang tage
hensyn til medlemmer nes ønsker
om vagternes afvikling.
Tilsyn med vagternes rettidige frem
møde og - i tilfælde af forfald tilkal-delse af afløser skal udføres af
bestyrel sens medlemmer på skift
efter en nærmere fastsat plan.
Pensionister og andre medlemmer
under 65 år, der af fysiske eller hel

Sejlerskolen

Jeg håber alle har haft en god
sommerferie.
Den 14. juni deltog Tyveknægten i
familiesejladsen. Om bord var
Astris, Emilie, Karen og mig. Der
var 8 deltagende både og opgaven
var at skrælle et æble. Så den båd
der kunne levere den længste
skræl havde vundet. Det klarede
Astrid fint i læ af Flakfortet, så
Tyveknægten vandt jo. En stor
tak, også til Emilie, som passede
på skrællen så den ikke gik i
stykker. Vandrepokalen gik til
Karen i år.
Den 26. juni skulle vi have været
på dagtur, men vejret var ret
dårligt og der mødte kun Harald
og Johnny, så bedre held næste
gang.Jeg vil minde om tilmelding
til prøven i praktisk sejlads den 1.
september.
Der er motorlære den 20. septem
ber og prøven den 27-28. septem
ber.
Med sejlerhilsen
Ulla

bredsmæssige årsager ikke mener at
kunne påtage sig vagttjeneste, kan
fritages herfor.
Ansøgning om fritagelse tilsendes
foreningen, og afgørelse tages efter
medlemmets personlige fremmøde
på førstkommende bestyrelsesmøde.
Fritagelse gælder kun for en vagtsæ
son og skal således fornyes hvert år.
Medlemmer, som ikke kan eller
ikke ønsker at deltage i vagtordnin
gen, skal, hvis de ikke kan få et an
det medlem til at overtage vagten,
betale et gebyr på 500 kr. pr. natte
vagt.
Nærmere vagtregler udarbejdes af
bestyrelsen.

Aktiviteter i SSF 2003
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Amagerbanken.
Vi er lige så lokale,
som du er.

fra bestyrelsen

1.
4.
6.
5.-6.-7.
11.
18.
20.
20.
19.-20.-21.
25.
27.
27.
2.
3.
4.-5.
12.-13.
18.
26.
8.
6.
14.

september Sejlerskolens tilmelding til prøve
september Aftensejlads i SSF
september den "store" fiskekonkurrence
september Fællesstævne for amagerklubberne i Kastrup
september Aftensejlads i Kastrup
september Aftensejlads i SSF
september Fællestur til bådeklubben West
september Sejlerskolens motorlære
september Ballad/forterne rundt
september Aftensejlads i Kastrup
september Sejlerskolens eksamen (evt. 28. september)
september Lachmont (evt. 28. september)
oktober
Aftensejlads i SSF (Årets sidste)
oktober
Sejlerskolens afslutning
oktober
Sejlerskolens afrigningsdage
oktober
Sejlerskolens rengøring af bådene
oktober
Afriggergilde
oktober
Generalforsamling
november Den "lille" fiskekonkurrence
december Julefrokost
december Børnenes juletræ

Slettede medlemmer

Sundby Sejlforening
ønsker følgende ny medlemmer
velkommen:
Jens Rottbøll Andersen
Kanslergade 6, 2100 0
Kirsten Damgaard
Woltersgade 11.2300 S
Jenb Farkas
Ceylonvej 3.2300 S
K.E.H. Hansen
Nubiensvej 10. 2770 Kastrup
Gunnar Jacobsen
Peder Lykkesvej 61, 2300 S
Torben Lamberth
Hovvej 43.3060 Espergærde
Rasmus Lilballe
Bremensgade 65, 2300 S
Johnny Schov Pedersen
Gudenåvej 37,1. 2720 Vanløse
Juan Qvemada
Skindergade 34, 1159 K
Niels Theglev
Rebudvej 20 A. 2720 Vanløse
Lise Broch Thorbjørk
Egebjergvej 84. 2750 Ballerup
Bjarne Ronald Thorsen
Scoresbysund Grønland

138 Svetlana Divjakovic
250 Arne Olsen
262 Karsten Haar
431 Malcom Rea
492 Klaus Mørk
507 Nicolas Goertz
512 Jens Amundsen
575 Mogens Winkler
705 Anders Rosendal
722 Per S Pedersen
764 Michael Nielsen
790 Niels H. Sørensen
849 Allan Holm
861 Poul Frederiksen
898 Poul Sørensen
943 Søren K. Snarberg
944 Johnny Wettergren
999 Lena Møller
1047 Jan Andersen
1057 Synnøve Nielsen
1120 Lona Hauberg
1123 Børge K. Andersen
1138 Zvonimir Divjakovic
1189 Micharl Jensen
1259 Axel Schou
1521 Louise Benneboe
1611 Christian D. Nielsen
1622 Lars M. D. Nielsen
1633 Julie Benneboe

Navigation

teoretisk del

Onsdage kl. 19 - ca. 2130
Tilmelding og kursusstart:

onsdag den 1. oktober
kl. 1900 i Skipperstuen
Se opslagstavlen i mellemgangen
Kurset gennemgår det pensum
der skal bruges for at bestå
"Duelighedsprøve for lys tsejlere
teoretisk del"

og afslutter med eksamen
ca. 1. april.
I kurset indgår et "søsikkerhedskursus", hos Falck.
Pris kr. 600 - excl. materialer og
eksamensgebyr.
Underviser:
Poul Christensen

TT^T!
tå

V

\
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FlUgger farver - og
International bådmaling
City.

Sundby.

St. Kongensgade 93
1264 København K.

Holmbladsgade 25
2300 København S
Her forhandles:

International

City.
Vendersgade 10 _
1363 København K.

Sundby.
Dragør.

Amagerbrogade 164
2300 København S.

Møllegade 4
2791 Dragør.
Her forhandles:

International

Kastrup.
Kongeiundsvej 264
2770 Kastrup.

FlUgger farver
Hans Guldager a/s
Amagerbroaade 164. TIf. 32 55 73 20.
Holmbladsgade 25. TIf. 32 54 73 33.
Kongeiundsvej 264. TIf. 32 51 95 95.

Møllegade 4, Dragør. TIf. 32 53 73 22.
St. Kongensgade 93. TIf. 33 13 54 56.
Vendersgade 10.
TIf. 33 13 73 23.

Oktober 2003

62. Årgang

Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300 S
Tilsluttet:
Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion

Kontoret er åbent torsdag kl. 1900 - 20 30.
I kontortiden træffes: formand, kasserer og havneudvalg

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset.'

32 59 35 80

Postgirokonto: 7 05 65 16

Telefax

32 59 35 60

Havnekontoret

Restaurationen

32 58 32 96

Åbent: man. - ons. kl. 12 -13 & tor. kl. 16 -17

Foreningens e-mail adresse:
SSF's hjemmeside

32 58 14 24

ssf@e-postboks.dk
www.sundby-sejlforening.dk

Foreningens bestyrelse & udvalg:
Formand:
Jens Green Jensen
E-mail

32 50 63 65
jgj@di.dk

Næstformand:
Erling Jørgensen

32 58 63 00

Klubhusrepræsentant:
Torben Frode Olsen

32 55 43 41

Sekretær:
Bjørka Schandorff
E-mail

32 58 20 36
bjorka@mail.tele.dk

Kasserer:
Jørgen Rindal

32 97 09 39

Havneudvalg:
Finn Hendil
E-mail
Michael Fraenkel
E-mail
Erling Jørgensen

43 90 39 61
findil@post9.tele.dk
32 97 06 65
fam.fraenkel@get2net.dk
32 58 63 00

Redaktion:
Poul Christensen
E-mail

20 32 02 38
chiep@pc.dk

Motorbåds, -sikkerhedsrepræsentant & vagtchef:
Kim P. Andersen
32 59 62 23
E-mail
messinavej@webspeed.dk
Kapsejladschef:
Leif Henriksen
E-mail

36 75 39 59
georgine@henriksen.mail.dk

Skolechef:
Ulla Helium

32 55 09 03

Ungdoms- og jolleleder:
Tonny Pedersen
E-mail

27 24 00 67
tp@kjehrs-vvs.dk

Festudvalg:
Vagn Preisler

.32 55 23 03

Målere:
Jan Simonsen
Karl K. Thorup

32 97 62 53
32 58 32 37

Udgiver:

Sundby Sejlforening

Tryk:

SM Offset

Oplag:

Webmaster:
Johnny Bengtsson.

32 59 62 61

Bladets ekspedition:
Elin Brinkland

32 52 98 89
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Deadline for indlevering af stof til
næste blad er den 1s,e i måneden.
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Husk lige
generalforsamlingen
søndag den
26. oktober kl. 9 00
°§
at sommertiden slutter
Forsidebilledet:
Fra den sydlige ende af Hallands
Vådero.
En Svensk skærgårdsø, der ligger
ganske tæt på den Svenske
vestkyst og kun små 50 sm fra
SSF. Absolut et besøg værd i
forbindelse med en sommerferie
hvor man ikke vil sejle så langt.
Vejen derop kan gå langs med
den svenske vestkyst og der er
mange små havne på vejen, så
J -'- - -man ikke behøver at
ankerliggeri i fremmed ske

d,

StandemedfiaCing
Lørdag den 18. o£to6er
Menu:
(Dyresteg
Vi haCer standeren

1700

m/tittefør

<Dessert:
Citronfromage&ris £r. 120,
(BordSestiRng dos Tma

SST er som sædvanlig vært ved en øl etter vand
til de fremmødte medlemmer

t. ?

The Coffee Club
spitterfra
18 - ?
Og der må danses

e£ spiser middag f{£ 1800

Sundby Sejlforenings årlige havnerundfart
løber af stabelen lørdag den 25. oktober
Tag familien med på en hyggelig fællestur rundt i
Københavns havn.
kl. 10°° mødes vi på Søndre Mole hvor vi får den første orien
tering og- så får vi nok en lille én.
Bagefter sejler vi i samlet flok fra SSF
Vi lægger til kaj og holder pause flere steder på
turen, så husk endelig at medbringe kaffe, kage og
madkurv til besætningen.
Alle både uden mast kan deltage
(vi sejler også under nogle af broerne)
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Hvad er status for forhandlingerne omkring SSF's fremtid!!
Der er fem områder hvor der pågår forhandlinger som har berøring med SSF:
^
^
^
^
^

Det Maritime Ungdomshus på nordre mole
Det planlagte byggeri syd for SSF
Oprensning af vores havnebassiner
Uddybning af vandområdet ud for SSF
Færdigforhandling af vores lejekontrakt med kommunen

Etablering af Det Maritime Ungdomshus er endelig kommet i gang, og her udestår der den endelige fastlæggelse af
stiforbindelsen fra Amager Strandvejog ud til "huset".
En af "knasterne" er hvordan sti og kørevejen til kajen, hvor op- og nedtagning af både foregår, kan kombineres.
Efter et møde hvor Henrik Gravesen og formanden havde en "kammeratlig" snak med de berørte kontorchefer, er
der kommet gang i færdiggørelsen af leje- og driftsaftalerne omkring Det Maritime Ungdomshus.
I august måned har formand og næstformand været til en række møder med Plan og Arkitektur, som er den kom
munale instans, der skal udarbejde forslag til lokalplan for det kommende byggeri og Sundby Sejlforening.
Kommunen ønsker, at lokalplanen også indeholder SSF og ikke kun det kommende byggeri, er det en fordel for
SSF?
Det mener vi i bestyrelsen er en absolut fordel, vi vil på den måde have nogle faste rammer at basere vores fremtid
på, som en del af en lokalplan, der er funderet på en politisk godkendelse i Borgerrepræsentationen.
Forhandlingerne har indtil videre koncentreret sig om, hvordan vi kan opnå et"naturligt" skel ind til det kommende
byggeri - hvordan et stisystem så tæt på vandet kan udformes uden større gener for SSF's medlemmer - hvordan vi
bedst muligt kan "afskærme" os, så vi stadigvæk har mulighed for, at værne om vores både og grej.
En ting er dog sikkert, vi skal indrette en ny plads til håndtering af master og placering af masteskure, samt nyplacering af skurene på søndre plads.
Erling er tæt på at få den endelige godkendelse fra Københavns Miljøkontrol med henblik på, at få tilladelse til
oprensning af havnebassinerne.
Miljøstyrelsen har anbefalet en metode der bevirker, at det forurenede bundslam forbliver på bunden, så det kun er
det underliggende materiale som skal deponeres,hvilket kan ske i forbindelse med udbygningen af "benzinøen".
I forbindelse med etableringen af Ny Amager Strandpark skal der indvindes materiale til etablering af den frem
skudte strand.
I den forbindelse har vi ved møderne med Amager Strandpark I/S peget på, at sådant materiale ville kunne hentes
via udgravning af den "lagune",som vil opstå mellem den nye lystbådehavn syd for "benzinøen", og den nordlige
ende af strandparken.
På den baggrund vil der blive afholdt møder mellem Københavns Havn, Amager Strandpark I/S, Københavns
Miljøkontrol med SSF på sidelinien, om muligheden for at realisere vores ønske.
I den forbindelse skal nævnes, at vi selv (SSF) har fået foretaget bundprøver af vores sejlrende, Amager Strandpark
I/S og Københavns Havn har ligeledes foretaget bundprøver forskellige steder i "lagunen", og bundmaterialet er
velegnet til formålet.
Efter en fornyet henvendelse til ejendomsforvaltningen i kommunen for at få forhandlet og underskrevet en ny
lejekontrakt med det 20årige perspektiv, har vi modtaget et brev der bekræfter tidligere svar, at borgerrepræsentatio
nen er indstillet på, at give Sundby Sejlforening en 20årig forlængelse af lejemålet, men at den endelige forhandling og un
derskrivelse vil ske når det endelige resultat af lokalplanen og dermed vores "grænser" foreligger
Denne tilkendegivelse, som er givet flere gange og som er nævnt i oplægget til Ny Amager Strandpark, er pt. det
nærmeste vi kan komme en garanti, men vi har påpeget, at lejemålsforlængelsen indarbejdes og tydeliggøres i det
kommende forslag til lokalplan.
Med sejler hilsen
Jens Green Jensen
Formand

4

Matiné
1

Sundby
Sejlforening
søndag den 12.
oktober
Det bliver med Tinas
store kolde

"ta' selv bord"
fra kl. 12 og til kl. 14
hvor vor fantastiske duet

Den lille

Fisketur!
Lørdag den 8. november
Sundby Sejlforening afholder igen i år en lille ek
stra fisketur.
Vi holder skippermøde & får smurt halsen med en
lille en i jollehuset kl. 800, hvor der kan købes del
tagerbillet af 10,- kr.
(Husk selv kaffen !)
Starten går kl. 900, ingen deltagerbåde må gå uden
for molerne før dette tidspunkt og alle deltagende
både skal være inden for molerne kl. 15 !

Alle bådtyper er selvfølgelig velkommen,
lige fra robåde på 5 fod til Havkrydsere på mange
fødder
Indvejningen af de rensede fisk vil foregå imellem
kl. 1500 - 1600 på prampladsen.

The Coffee Club
underholder med musik
og sang så vi også kan
få danset frokosten på
plads.

BEMÆRK !
Der må kun anvendes alm. fiskestang og snøre,
bruges der andet bliver du udelukket fra konkur
rencen.

Hvem fanger:

den største
den mindste

Billetter købes hos Tina i
god tid gr. indkøb.

den mest sjældne fisk

Pris kun kr. 70.-

samt den underligste fangst ?

da klubben betaler for
musikken

Præmieuddelingen i jollehuset kl. 1700.

Vagn

Kim
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informerer

Vagtordningen i SSF
Alle medlemmer under 65 år, der har plads i havnen eller har fartøj på land, er pligtig til at gå to nattevagter i perio
den fra 1. oktober til 30. april.
Tilmelding sker på blanketter, der findes i mellemgangen ved kontoret samt i mellemgangen bag skipperstuen,
samme sted er der opslået vagtlister/oversigtskalender og nærmere regler for vagtordningen.
Udfyldte vagtsedler skal afleveres
i postkassen til vagtstuen.
Ønske om dato for nattevagt skal som hovedregel, afleveres senest en uge (7 dage) før den ønskede dato, (hvis du
ønsker at tilmelde dig med kortere varsel, skal du først kontakte vagtchefen, som står i medlemsbladet på side 2).
Vagtkalenderen bliver ajourført minimum hver mandag og torsdag.
Du skal selv kontrollere du har fået dit ønske om datoen for nattevagten opfyldt.
På en nattevagt er der mindst 2 eller højst 3 vagter.
Vagten starter kl. 22°° og slutter kl. 06 00 .

Husk!
Det koster et gebyr på 500,- kr. pr. vagt, der ikke er gået og det er kun A- og B-aktive medlemmer der kan gå vagt.
Hvis du ankommer eller er i Sundby Sejlforening efter kl. 22°° og før kl. 06°° i vagtsæsonen, er det en god ide at du
henvender dig i vagtlokalet og "lige siger hej", således at vi undgår fejl, ved at du bliver antastet af nattevagten for at
fremvise legitimation (medlemskort).
Love og regelmenter for Sundby Sejlforening, side 21]
Pensionister og andre medlemmer under 65 år, der af fysiske eller helbredsmæssige årsager ikke mener at kunne påtage sig vagt
tjeneste, kan fritages herfor. Ansøgning om fritagelse tilsendes foreningen, og afgørelse tages efter medlemmets personlige frem
møde på førstkommende bestyrelsesmøde.
Fritagelse gælder kun for en vagtsæson og skal således fornyes hvert år.

Kim
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Som det seneste har man
nu fundet ud af, at dybe
indåndinger dræber alle
bakterier!
Man mangler nu kun at
finde ud af, hvordan
man får bakterierne til at
foretage dybe indån
dinger...

biiiyru a r 1 ™^
- Hvorfor stjal du bilen?

Skynde

mig

På arbejd
Men hvorfor tog du
ikke bare bussen?
- fordi mit
kørekort kun
gælder til personbil.

BÅDUDSTYR
KASTRUP MARINE SERVICE A/S
SALTVÆRKSVEJ 56
Tlf. 32500504
Fax 32510930
www.kastrup-marine.dk
Kom forbi og se det STORE UDVALG i:

i Boghandleren giver

1 den unge studerende
en bog og siger.
. Denne bog vil gØ
det halve arbejde tor
- Glimrende, så tager
jeg to!

SKIBSMALING - TOVVÆRK - SEJLERTØJ
ELEKTRONIK - SØKORT - FISKEGREJ
FITTINGS - GAVEARTIKLER m.m.

Vi har indrettet nyt værksted/riggerværksted,
så der er meget, vi kan være behjælpelig med.
Vore åbningstider er som hidtil:
Mandag-Fredag: 9.00 -17.30
Lørdag:
9.00 -13.00
Husk også at vi altid holder åbent på alle Søn- & Helligdage 9.00 -13.00 fra PÅSKE til PINSE

SRC kursus med eksamen 17. december 2003.
Så starter vinterens SRC kursus igen med vor yderst kompetente underviser Susanne Thomsen. Susanne har arbejdet
25 år på Lyngby Radio og er professionel underviser af kaptajner, styrmænd m.fl. Ved de 2 foregående kurser bestod
alle 24 kursister.
Kursus afholdes onsdag den 19.11, torsdag den 27.11, onsdag den 3.12, onsdag den 10.12 og afslutter med eksamen
den 17.12.2003. Alle dagene er undervisningen i Lynettens nye klubhus kl. 18.30 - 22.00.
Undervisningen, som er komprimeret, men faglig koster kr. 500,- + bøger og fotokopierede opgaver kr. 350,-.
Endvidere kommer eksamensgebyr til Telestyrelsen på kr. 525,-.
Tilmelding efter først til mølle princippet er betaling kr. 850,- som skal være indbetalt til Østersøkredsens kasser
er senest 20.10.2003. Husk at skrive jeres navn og ikke SRC kursus når I overfører pengene. Kassereren ved at kr.
850,- er SRC kursus. Send nedenstående slip til mig eller mail oplysningerne til ijbga@get2net.dk
Kontoen føres i Danske Bank Store Kongensgade Afdeling 49,1264 København K
Og har reg. Nr. 4310 konto nr. 4310118796.
Med venlig hilsen
Inge Grandahl Andersen
Breddekoordinator Østersøkredsen
Navn:

Adresse:

Telefon:

Sejlklub:

Sendes til Inge Grandahl Andersen, Lindeengen 61, 2740 Skovlunde, Telefon 4484 1050
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Referat af

bestyrelsesmøde
mandag den 25. august 2003
Afbud: Michael og Finn
Punkt la, Protokol:
Intet
Punkt 1 b: Eksterne forhold, der har
indflydelse på SSF:
Henrik blev opfordret til at få
arkitekten på ungdomshuset til at
kontakte Plan og Arkitektur, som ar
bejder på det anlæg, der skal etab
leres syd for SSF, så planerne kan
blive koordineret, idet Plan og
Arkitektur skal udarbejde oplæg til
en lokalplan for området, hvori SSF
er involveret.
Den nye plan går i alt korthed ud på
at søndre mole forbliver, hvor den
er. Græsarealet graves ud til en 13 m
bred kanal, og den påtænkte prome
nade anlægges på samme side af
kanalen som boligerne. Som planen
er skitseret vil antallet af pladser i
havnen kunne øges med ca. 50.
Angående den ansøgte ophævelse af
fredningen af græsarealet syd for
Helgoland kan en kendelse forven
tes i slutningen af året. I et brev fra
den 26. juni d.å. skriver man fra
Københavns kommune, at man er
indstillet på at forlænge SSF's leje
mål, når byggeriet er afsluttet, såle
des at afgrænsningen ligger klart.
Planen vil medføre flytning af
maste-skur, mastekran og tilrigningsplads samt af toiletbygningen,
et antal skure og skoleteltet. P-pladsen vil blive inddraget i nødvendigt
omfang.
Der vil fortsat blive plads til vinterop
læggerne på området, når der stram
mes lidt op på de nuværende for
hold. Bestyrelsens holdning til pla
nen er positiv, og den finder at pla
nen vil være en mulighed for øgede
indtægter. Bestyrelsen ser det som
en fordel for SSF at blive inddraget i
lokalplanen for området, og Erling og
Jens arbejder videre med oplægget.
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Punkt 1 c: Byggeriet af Det mar
itime Ungdomshus:
Byggesagen:
Henrik Gravesen orienterede om
byggeriet af Det maritime Ung
domshus.
Vej og Park har fået ny projektleder
på stiforbindelsen, og Henrik
Gravesen har modtaget et skitse
forslag hertil . Henrik har pointeret
at Vej og Park skal afholde alle
udgifter til eventuelle flytninger af
diverse genstande.
Status:
Huset forventes afleveret den 7. no
vember. Når huset er færdigt, vil der
blive installeret diverse alarmsyste
mer og overvågning. SSF's lokaler
vil få opsat særskilte sikringssyste
mer.
Hver mandag får Henrik udleveret
en plan over den kommende uges
aktiviteter på byggepladsen. Denne
bliver opslået på havnen til oplys
ning for interesserede. Henrik er til
freds med kommunikationen med
byggeformanden.
Byggepladsen er blevet lukket af, da
området ikke blev respekteret.
Hegnet er rykket ind, så man kan
passere det med en molevogn.
Klager over kørslen på pladsen er
blevet påtalt over for Pihl og Søn.
Jens Green og Henrik Gravesen har
været til møde med lederen af byg
geriet Chr. Sonne og Jan Lange fra U
& U. Det er af stor vigtighed for SSF
at indgåede aftaler ikke ændres.
Driftsudvalgsmøderne er genop
taget. Stillingen som driftsleder af
huset er opslået i flere dagblade
samt i Amagerbladet.
Økonomien:
Intet nyt siden sidst.
Punkt 2, Beretning:
De bestyrelsesmedlemmer, der er på
valg i efteråret blev spurgt, om de er
villige til genopstilling. Der blev
drøftet emner til Årets Sundbyer og

hæderstegn.
Posten blev gennemgået, og nogle
klager behandlet. I den forbindelse
vil et par medlemmer blive indkaldt
til møde med formanden og næstfor
manden.
Punkt 3, Havn og Plads:
De sidste elstandere på søndre mole
er færdige.
Det blev besluttet at oprense de to
havnebassiner til en dybde af 2Vi m.
Arbejdet forventes at begynde sidst
i november. Det materiale, der fjer
nes, er blevet godkendt til opfyld
ning på Prøvestenen. Havneudval
get forventer at modtage god
kendelsen og den endelige pris en af
de nærmeste dage. Sejlrenden vil
først blive uddybet, når arbejdet kan
slås sammen med de andre uddybningsprojekter nord og syd for SSF.
Skurene og bådhallen skal nu finde
deres endelige placering, og herefter
skal tegningerne over SSF's område
opdateres og godkendes.
Kim sørger for, at låsene på skabene
i vagtlokalet omlægges til en bestyrelsesnøgle.
Til trods for at TV'et i vagtlokalet
skal være tændt, så man kan se vej
rudsigten, er der til stadighed no
gen, der slukker det. Det besluttedes
derfor at flytte det over i vinduet i
havnekontoret til næste sæson.
Punkt 4, Klubhus:
I den kommende uge forventer
Torben at modtage tilbud på repara
tion af vinduer og facader, men ar
bejdet vil først blive udført til næste
år.
Toiletterne bliver fra nu af kun ren
gjort tre gange om ugen. Der blev
udtalt stor tilfredshed med standar
den af rengøring i den forgangne
sæson. Da håndværkerne bruger
toiletterne på nordre mole, skal disse
stadig rengøres. I øvrigt blev det
besluttet, at såfremt vejret forlænger

sæsonen, må vi betale for den ekstra
rengøring det vil medføre.
Tønderne på terrassen har fået lagt
en plade på toppen.
Udvalget arbejder på at tilrettelægge
vinterens arbejde.
Der var nogen undren over skiltnin
gen i restauranten, idet bestyrelsen
havde afleveret nogle andre skilte,
end de opsatte.
Punkt 6, fester og arrangementer:
Endnu en gang har der været klaget
over, at ekspeditionen i restauranten
har været for langsom. Bestyrelsen
vil foreslå restauratøren, at hun, når
der er mange kunder i køen, sætter
en af pigerne til udelukkende at be
tjene dem, der blot skal købe fadøl,
så de ikke behøver at stå i madkøen.
Der vil også i år blive matine en søn
dag i oktober og i november. Mere
herom i bladet.
Tilslutningen til arrangementerne er
ikke altid særlig stor. Derfor blev det
foreslået, at der bliver sat opslag op
forskellige steder på pladsen.
Når det vides, hvor mange navigationshold, der bliver til vinter, vil
også billardspillet komme i gang
igen.
Koncerten med "Mandag Morgen"
var meget vellykket, og det blev
vedtaget at hyre dem igen, evt. i
forbindelse med en matine.
Punkt 6, Sejlerskolen:
I juli måned blev sejladserne gen
nemført med vikarer for de faste
lærere. Der er allerede elever meldt
til sejlerskolen til næste år.
Weekendturen blev aflyst på grund
af for voldsom blæst. I stedet for
blev der holdt grillaften, og dagen
efter tog man en dagtur til Dragør.
De sidste prøver afholdes sidst i sep
tember, og afdelingen holder sin af
slutning i oktober.
Der er udarbejdet fem forskellige
meget flotte diplomer til de forskel
lige grader af sejleruddannelsen. DS
har godkendt dem, og de vil blive
taget i brug fra begyndelsen af næste
sæson også i ungdomsafdelingen.
Skipperdiplomet svarer til duelighedsbeviset.
Punkt 7, Ungdom og Joller:
Resultaterne ved VM i Warnemiinde
blev ikke helt som de unge men

nesker havde håbet på, men place
ringer som nr 52 og 62 i verden er
meget flot i en olympisk bådklasse.
Vejret var ikke danskervejr. Sidste
års vinder blev nr. 23, men Danmark
fik en fjerdeplads med Trine
Paludan fra Hellerup.
Arrangementet var en lærerig
oplevelse, og på baggrund af de
forhold, de øvrige landes sejlere
havde, er der tilfredshed med place
ringen. Stævnet var særdeles vel
tilrettelagt også socialt, og stedet an
befalelsesværdigt også til feriefor
mål.
Der blev udtrykt en stor tak til de af
SSF's medlemmer, der havde
bidraget økonomisk til at give del
tagerne en god oplevelse.
Y126 og Y160 har deltaget i DM midt
i august og har placeret sig på hen
holdsvis en 10. og en 12. plads ud af
35 deltagende både, - et flot resultat.
Tonny har modtaget forespørgsler
med tilbud på at købe enten Y24
eller Y101, som SSF ikke har anvendt
i denne sæson. Det er under overvej
else at sælge, men beslutningen vil
blive forelagt bestyrelsen, såfremt
det bliver aktuelt.
I sæsonen 2004 vil alle Ynglingesej
ladser foregå i Øresund.
Der er planer om et nyt stævne
"Motivation-cup" i hvilket de dyg
tige Y-seniorer opfordres til at tage
unge sejlere med for at motivere
dem til at sejle i denne bådtype.
Afdelingen fik bestyrelsens god
kendelse til at genetablere ung
domshusets terrasse.
Der sejles åbent EM i Holland, og
man forventer deltagelse af 120-130
både heraf 20 fra Danmark.
Til januar holdes Y-VM i Australien.
SSF arbejder på at kunne deltage
med en båd.
Punkt 8, Kapsejlads:
Der var enighed i bestyrelsen om, at
vi ikke kan arrangere OCD udtagelsessejlads for optimistsejlere i
foråret 2004.
Der sejles om klubmesterskaber den
kommende lørdag. Beklageligvis har
Balladklubben meldt afbud til
Forterne Rundt.
Arrangementet Amager Cup tegner
godt.
Ved DM i Folkebåde fik SSF en 2. og
en 5. plads.

En SSF-båd vandt DM i L23.
Punkt 9, Motorbåde:
Kim var skuffet over den dårlige
tilslutning til sommerens ture, som
også skyldtes, at der var sammen
fald med andre arrangementer .
Følgende ture er planlagt i resten af
sæsonen: Saltholmturen, West-turen,
Fisketuren og Valby-turen.
Der har været to kedelige tyverier
fra motorbåde i løbet af sommeren.
Punkt 10, Sikkerhed:
Nogle medlemmer har givet udtryk
for, at de ikke ønsker at gå nattevagt,
hvis der ikke er noget hegn rundt
om havnen, men foreløbig er alt
lukket. Vagtsæsonen nærmer sig, og
bestyrelsesmedlemmerne blev op
fordret til at skrive sig på den
ophængte liste.
Kim oplyste, at der blev gået 600
vagter i sidste sæson, og at han kun
havde modtaget to klager i forbin
delse hermed. Bestyrelsen udtrykte
stor tilfredshed med hans måde at
have afviklet opgaven på.
Punkt 11, Bladet:
Generalforsamlingen skal annon
ceres nu.
Punkt 12. Evt.
Det blev nævnt, at mange både,
trods utallige opfordringer mangler
standere og hjemstavnsnavn.
Der er stadig en del personer, der
har svært ved at finde hen til toilet
terne og i stedet for sviner plads og
huse til.
Mødet slut klokken 22 15
Næste møde er den
29. september kl. 19 00
Jens Green Jensen Bjørka Schandorff
formand
referent
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Sejlerskolen
Vi er nu godt gang igen efter at en
del elever og instruktører har haft
ferie på skift. Vikarerne har
hjulpet til, så vi kunne komme ud
og sejle næsten hver dag.
Fredag den 3. oktober kl. 19 i
Pejsestuen mødes vi til en
hyggelig afslutning hvor Tina
laver en sine gode retter, som vi
kan købe. Ved samme lejlighed
uddeles diplomer til de elever,
som har bestået den praktiske del.
Lørdag den 25. oktober deltager
vi i havnerundfarten, se annoncen
på side
Lørdag den 4. og søndag den 5.
oktober kl. 10 skal vi rigge master
af og tømme bådene. Det er også
en del af prøven, så mød op og
giv et nap med.
Med sejlerhilsen
Ulla

Sejlerskolens weekendtur
23.-24. august
Sejlerskolens weekendtur 2003
blev lidt anderledes end så mange
andre år. På grund af vejret gik den
i år til nordre mole.
Besætningen fra 5 - 6 både deltog.
Det hele foregik ved fritidshuset,
hvor vi efterhånden fik ild i 3 - 4
griller. Alt i alt fik vi en hyggelig
eftermiddag og aften med højt
humør, hvor ingen gik tørstige i
seng. Da vejrmeldingen for sønda
gen var en del bedre end for lørda
gen, havde vi besluttet at arrangere
en dagtur til Dragør med fælles spis
ning og gåtur op for at købe is. Alt i
alt et vellykket arrangement, især
fordi hjemturen bød på frisk sejlads,
således at undertegnede, til stor
morskab for de andre, fik en våd
hale.
Selvom weekenden forløb godt,
håber alle naturligvis at vi til næste
år igen får mulighed for at arrangere
en rigtig weekendtur.
I forlængelse af ovennævnte hermed
nogle strøtanker foranlediget af un
dertegnedes ferietur i år i Nielsen 4.
Ud over at vejret var for varmt med
for lidt vind, var det ganske flot. Det
er dog ikke det jeg vil kommentere
her, men derimod 2 andre forhold.

Amagerbanken.
Vi er lige så lokale,
som du er.
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I mange havne er der kommet nye
toilet- og badefaciliteter, som helt
klart har kostet mange penge. Derfor
kan man undres over hvor ofte
næsten gratis detaljer mangler eller
er fejlanbragte.
Mere generelt om toiletter og
baderum gælder, at der meget ofte
ikke er bare en knage, hvor man kan
anbringe sit tøj m.m. For bade
rummene gælder det ligeledes ofte,
at der mangler en sæbeskål eller
hylde, hvor man kan anbringe sit

grej. Når det gælder SSF er pro
blemet ligeledes, at der ikke er noget
sted, man kan anbringe sit overtøj
ved toiletbesøg.
En anden hændelse, som jeg aldrig
har oplevet før, er at blive smidt
væk fra en ledig plads, som var
markeret med grønt uden datomar
kering. Det skete 2 gange i år både i
Lynæs og i Sletten. I Sletten påstod
pladsindehaveren endda at pladsen
var markeret med rødt, da han 2
dage før tog på tur til Sverige for at
ligge på grønne pladser der. Han
mente, at nogen måtte have vendt
hans skilt. En sådan adfærd er totalt
ødelæggende for tursejleres mu
lighed for at tage på ferietur i båd.
At samme person så havde alar
meret SSF for at få fat i vores telefonnummer, idet han påstod, mod
bedre vidende, at vi lå ulovligt, gør
ikke det hele bedre.
Normal procedure, når man kom
mer hjem i utide, er naturligvis at
vende skiltet, men at gøre de, som
måtte ligge på pladsen opmærksom
på, at de roligt kan overnatte på
stedet.
Vi har i hvert fald aldrig jaget nogen
bort, men har blot lagt os et andet
sted.

Kent YV. Nielsen A124.

fra bestyrelsen

Aktiviteter i SSF 2003

Sundby Sejlforening
ønsker følgende ny medlemmer
velkommen:
Christian Anen
Nordlandsgade 20, 4. tv. 2300 S
Lars Steinike Andersen
Lille Colbjørnsensgade 8,1703 V
Birger Christiansen
Vinkelhuse 7, 2770 Kastrup
Jannie Funch
Sorrentovej 32, 2300 S
Bo Høyer
Liden Gunversvej 15, 2300 S
Søren Jacobsen
Mantuavej 17, 2300 S
Poul Arne Jarishøj
Weimarsgade 5, 2300 S
Inger Marianne Larsen
Højdevej 33, 2300 København S
Aqne Lauvring
Oehlenschlægersgade 10, 1663 V
John Rudolf Holm Rask
Mågevej 21, 2400 NV
Jørgen Sørensen
Refshalevej 18, København K
Anders Thomsen
Ingerslevsgade 124,1705 V
Anni Vejstrup Thomsen,
Ingerslevsgade 124,1705 V
Kell Thysen
Philip De'Langesvej 7, 1435 K
Zuo Zheng Yuan
Dalslandsgade 16, 2300 S
Bent Wernay
Strickersvej 2, 2300 S

2.
3.
4.-5.
12.
12.-13.
18.
25.
26.
2.
8.
6.
14.

oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
november
november
december
december

Aftensejlads i SSF (Årets sidste)
Sejlerskolens afslutning
Sejlerskolens afrigningsdage
Matiné
Sejlerskolens rengøring af bådene
Afriggergilde
Havnerundfart
Generalforsamling
Matiné
Den "lille" fiskekonkurrence
Julefrokost
Børnenes juletræ
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-fra & til medlemmerne

Hermed en stor tak til alle, der
har vist opmærksomhed og
medfølelse ved min mands,
Ole Poul Pedersen, bisættelse,
som fandt sted den 2. august
2003
Marianne

Det var en stor dag for min lille
familie og mig, da vi søsatte min
nyrenoverede Matros.
En stor tak til alle som har hjulpet
med gode råd og vejledning,
ligeledes en stor tak til alle som
mødte op og gjorde dagen festlig
med gaver og andet godt.
Det blev en dag vi aldrig vil
glemme.

Vi ønsker herved at sige
tusinde tak til Bestyrelsen, og
de mange medlemmer af
Sundby Sejlforening, der del
tog eller sendte hilsener til
vores
mor
Anna
Lise
Empacher's bisættelse.
Michael og Martin Empacher

/

•

Min kære Ellen er sovet stille
ind efter lang tids sygdom.
Mange tak for venlig del
tagelse og opmærksomhed ved
Ellens bisættelse

Med sejlerhilsen fra min datter
Connie og skolechefen Ulla
"Mulle"

vits, de 1 8'
i ørenenden nedi
na b\ev W

L

Ib Petersen
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Rejsebrev nr. 8
"Loup de Mer"
L' Ardoise - France den 22. august 2003
Med Hans og Else

Rejsen til Solkongens I
Slut med rejsen til Solkongens Kanal
Atter er vi tilbage i L' Ardoise lille hyggelige havn efter
2 måneders sejlads og et forsøg på at besejle "Canal du
Medi" frem til Toulouse en strækning på 240 km på
selve kanalen.
Den gik ikke - det blev til godt 60 km. spændende og
oplevelsesrig sejlads på den gamle kanal inden vi
måtte vende om på grund af vandmangel i kanalen, for
mange bundskrabere og ikke mindst et utal af udlej ningsbåde med en dybgang på kun 0,80 m. der ikke alle
var lige gode til at beherske en motorbåd på op til 12
m. længde, selv om de har kasket på.
Det blev i stedet for til en række besøg i mange af de
indenskærs gamle Middelhavsbyer så sejladsens
samlede længde blev på godt 500 km.
Det hotteste vejr i 35 år
Alle har sikkert hørt i radioen, læst i pressen eller set TV,
om den varmeste sommer i mands minde her i det syd
franske. Vore 3 termometre sætter næsten hver dag nye
varmerekorder. Når termometeret indendørs står på 55°
og det udendørs i skyggen står på 43° og vandtermome
teret i 1 m. dybde lige nåede 30° og køleskabet er på 8 og
æder al den strøm solcellerne kan producerer - så er det
varmt
Opfindsomheden når nye højder i forsøget på opnå
skygge og kølighed: båden ligner efterhånden en hel
beduinlejr: det lykkedes også at få købt en af de sidste
ventilatorer, der var til salg i Aigues Mortes.
Pladsmæssig fylder den for en person og så er den oven i
købet god gammeldags køkkenblå. Farven har sikkert
skræmt selv franskmænd fra at købe den, men den
kværner dagen lang så vi har døbt den Madam Blå, som
den der før i tiden stod på gasapparatet med den kogte
kaffe.
Den voldsomme hede havde sat ild i mange af de be
voksede bjergskråninger hvilket vi fik at mærke på den
sidste del af sejladsen her til L 1 Ardoise. Det vi så mest til
var røgen i luften og så hele 6 store flotte brandgule 4
motorede vandflyvebåde, der i dagevis landede her på
Rohnefloden for at tage tonsvis af vand ind i forsøget på
fra luften at bekæmpe ildebrandene.
Sidst vi så rigtig gammeldags heldagsregn var i slutning
af april, derefter er det 2 gange blevet til et par timers
regn om natten, og her søndag den 17. august blev det til
en mindre orkan der pludselig kom helt fra Pyrenæerne i
Spanien.
Vi var netop den dag taget til et større cykelløb ala Tour
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"Loup de Mer" liglier efterhånden en hel beduin lejr i varmen.

de France, 30 omgange a 5 km. i den gamle by
Roquemaure. 125 ryttere og tusindvis af mennesker
trængtes langs ruten, flot så det ud indtil der var kørt 4
omgange.
Pludselig og uden varsel fra en skyfri himmel kom stor
men buldrende med lyn og torden og en masse regn.
Flere træer blæste omkuld langs ruten, og nogle ambu
lancer måtte af sted efter ildestedte ryttere og tilskuere,
det var slut for vor vedkommende, det samme var det
for cykelløbet.
Vi undgik den værste panik, dyngvåde kom vi tilbage til
"Loup de Mer" der heldigvis lå sikkert og godt bag de 20
meter høje diger fra før man tæmmede Rohnefloden. Vi
havde alt stående åben og flere solsejl på dækket, men
blæsten havde været så kraftig at regn sten og grene var
fløjet over digekanten, så kun et af solsejlene var blæst
omkuld.

Først om aftenen blev vi via belgisk TV informerede om
hvor alvorligt orkanen havde været, således var en sejler
der havde sin båd stående på land i et stativ dræbt da
båden væltede ned over ham.
"Loup de Mer" påsejlet
Som nævnt i vort rejsebrev nr. 7 blev "Loup de Mer"
påsejlet godt og grundigt da vi lå trygt og godt langs ka
jen i Marsillian havn, som ligger i den store saltsø Etang
du Thau.
En stor udlejningsbåd fra Blue Chrown Marine ført af 2
middelaldrende pæne engelske ægtepar, der sikkert er
udmærkede til at køre Jaguar men nok aldrig har sejlet
før, tog det store herresving samtidig med at en rimelig
kraftig vind stod lige ind i havnen, der er lang og ikke
særlig bred.
En 12 meter lang båd med 0,80 m under kølen og en ned
droslet dieselmotor, er sikkert god på kanalerne, men
her er der tale om en åben sø direkte ud til Middelhavet
så forsøget på at komme ud af havnen med gashånd
taget i bund endte med et brag på klods hold af vort
skib. Båden ryddede hele søgelænderet i bagbords side
og lavede nogle dybe ar i fribordet.
Adrealinen steg yderligere da skibsføreren i panik se
jlede ud af havnen, han kom dog tilbage og forklarede at
det var for ikke at lave yderligere skader på andre både?
Den engelske gentleman kom ombord med sin for
sikringspolice. Else er god til det fineste Oxford engelsk,
jeg er ikke god, men som tidligere formand gennem 8 år
for Sejlunionens forsikringsudvalg mener jeg selv at jeg
ved noget om bådforsikringer og skader når det brænder
på.
Det starter jo altid med en diskussion om skadernes om
fang, den med en skruetrækker og lidt polish
blev vi hurtigt færdigt med, så efter en seriøs debat blev
vi enige om at han skrev en erklæring om påsejlingen og
skyldsspørgsmålet samt i store træk skadernes omfang.
Blue Chrown Line, der er en af de største franske bå
dudlejningsfirmaer var lidt mere sendrægtige, telefonop
kald blev ikke rigtigt til noget. Man kunne ikke maile til
dem kun faxe, hvem har fax ombord når man har en PC'.
Vi mailede derfor en besked til København, der faxede
den tilbage til udlejningsfirmaet samtidig med at vi
sendte et brev.
Det virkede, efter 2 dage ringede mobiltelefonen med
skadechefen i røret. Skadechefen taler fint forståeligt en
gelsk, flink fyr og en ligeledes fin behandling, vi havde
opgjort skaderne til efter danske forhold 800 • ca. kr.
6.000 hvilket han syntes var noget dyrt. Han ville i den
anledning sende sit forsikringsselskab på sagen, hvilket
vi ikke kunne have noget imod.
Vi er jo et tålmodigt folkefærd når det drejer sig om for
sikringsselskaber, det smarte ved mobil Tlf. er at man
kan se nummeret på vedkommende der ringer, så han
havde os i telefonen præcis samme klokkeslet hver mor
gen, hvilket nok undrede ham lidt at vi gik direkte ind
på hans personlige skrivebord for at spørge ham hvor
forsikringsfolket blev af.

Efter en uge med behagelig snak blev han enig med os
om at beløbet jo ikke var så stort at det var noget at
snakke med hans forsikringsselskab om, han havde
desuden nu talt med englænderne så sagen skulle være
klar fra hans side. Der var enighed om at vi nødreparerede søgelænderet og foretog den endelige reparation
når vi lagde til i L'Ardoise og efterfølgende sendte Blue
Chrown Linie en officiel regning med moms og alt hvad
der efter franske forhold hørte sig til, for en sikkerheds
skyld sendte vi aftalen skriftligt.
Reservedele til en nordisk båd findes ikke her på disse
kanter, så Kastrup Marine Service blev kontaktet og
sendte samme dag de fornødne stumper der hurtigt blev
sendt den rette vej ud af DK. Til gengæld tog det 3 uger
for La Poste - France at få afleveret pakken, der efterhån
den så ud som om den også havde været med i
Irakkrigen.
Varmen her påvirker alle så tempoet er lidt behersket,
men båden er nu som ny igen og nu venter vi bare på at
få regningen, der efter sigende løber op i ca.740 •. Så ser
vi hvad der sker.
Mennesker vi mødte
Gennem næsten 2 års sejlads på Eurolands indre vand
veje er der mennesker vi helt tilfældigt traf på vor vej,
der stadig står i erindringens lys med et indtryk der ikke
sådan lader sig slette uden videre.
Vi vil aldrig hjem
Sidste år i vinbyen Macons havn mødte vi et lidt ældre
dansk ægtepar i en mindre dansk sejlbåd. Flaget var
blegnet efter flere år i solen og påklædningen var også
lidt fremmedartet. Vi sagde pænt goddag hvilket
forvirrede dem noget at der blev talt dansk til dem. Efter
en stund kunne de fortælle at de nu for femte gang
forsøgte at komme hjem. Når de kom til ca. midt i
Frankrig vendte de altid om, tanken om at forlade det
milde klima, den lette påklædning, det franske liv og
maden var for meget for dem, men nu ville de forsøge
igen. Ved vi om Frederik er blevet forlovet, ikke' men tak
for snakken. Vi tror de vente om endnu engang.
Karry Sild og Rugbrød
Danskere der jo højst har 35 km. til det nærmeste hav
kan alle sejle, således 6 danskere i en udlejnings båd, der
lagde ind foran os med kun 20 cm. til overs i begge en
der, vi tog naturligvis fortøjningerne og den sædvanlige
snak om mål og livet i båden begyndte. Et udsædvanligt
spørgsmål blev stillet os, om hvad vi savnede mest af
den danske mad,
Marineret sild og rugbrød samt dansk flæskesteg lød det
i kor fra mig og Else. Flæskestegen kunne de ikke klare,
men rugbrød og et helt glas Karrysild blev halet ud af
køleskabet, herligt - med lidt god vilje strakte det til flere
dage. Til gengæld kunne vi fortælle dem hvor de kunne
købe gode friske billige østers fra Frankrigs bedste
østersbanker.
En Havnekaptajn i vildrede
Han kom en morgen forsigtigt og spurte om vi kendte
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flagmæssige evner, nogle dage efter kom han for at
spørge efter flaget på en båd, der var ankommet mens
han hold siesta, vi kunne fortælle ham at den var fra
Rusland med 2 pæne yngre mænd og en barmfager pæn
polstret dame fra Moskva - alle uden maskinpistoler,
hvoraf den ene talte engelsk og var fra den russiske ma
rine i Vladivostok ved Stillehavet.
Vi havde nemlig talt med dem over en enkel Vodka eller
to. Snakken gik mest om Eurolands herligheder. De
mente at Rusland også gerne ville være medlem, men da
deres Rubel endnu ikke var meget værd blev det ikke
foreløbig. Vi fortalte at Danmark for engang skyld har en
brandstærk krone, men er andenrangs medlem af
Euroland, fordi vi stadig holder fast i kronen, men al
ligevel har de samme rettigheder og råber lige så højt
som de øvrige snart 23 nationer og at vor nuværende
regeringschef oven i købet har været formand. Den
forstod de ikke lige med det samme, hvorefter den
barmfager gik ned efter mere Vodka.
Havnekaptajnen, han gik hovedrystende bort, han mente
at på hans flagtavle var det russiske flag rødt med ham
mer og sejl.

Gaven fra Kaare Lem som tak for Flaget.

Den store overraskelse, vi mødte endelig Henning og Anne med
"Gerty" fra Sundby.

det flag en udlejnings båd førte, det stod ikke i hans
flagkort, men han mente det så nordisk ud med korset i
blåt og rødt på hvid baggrund. Han blev ikke klogere da
vi fortalte ham at det var det færøske flag, og landet be
stod af nogle små øer ude i Atlanten, med et selvstyre
der kontrolleres fra Danmark og med den danske
Dronning som monark. Havnekaptajnens eneste kom
mentar til dette var, at så er I jo også en kolonimagt. Ja,
ja, vi har da også Grønland, verdens største 0.
Færingerne havde oven i købet intet imod at tale dansk,
så det blev til en hyggelig snak med Else, hvis bror
havde været gift med bagerdatteren i Klaksvig.
Russerne kommer
Samme havnekaptajn havde åbenbart stor tiltro til vore
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Gammelt medlem fra SSF.
I havnebyen Meze, der ligger i den store saltvandssø
Etang du Thau, stod der en dag et dansktalende ældre
ægtepar godt oppe i firserne, navnet fik vi desværre
ikke, men de havde efter krigen været medlem af
Sundby Sejlforening i en del år og havde først en Maage
båd og derefter en Folkebåd der hed "Skovsen".
Snakken gik om hvem der levede endnu og som de
kendte. Øgenavnene kunne de en hel del af, men det
største indtryk nogen må have gjort på dem, var åben
bart vor tidligere mangeårige nu afdøde formand Sv.
Aage Larsen (Bollen), som de talte med stor respekt om.
Efter Sundby var de flyttet til Provinsen og havde der
købt en større sejlbåd, som de derefter var sejlet til
Middelhavet med, solgte båden og købt sig et hus og
havde nu været her i 20 år.
Vi forærede dem et eksemklar af vor 75 års jubilæums
bog og en Sundby stander og de var rørt til tårer.
Vi talte med dem senere, de havde læst bogen, åbenbart
godt og grundigt for de havde fundet ud af at de havde
talt med hele 2 tidligere formænd - og det i samme båd.
En Christianshavner
Oppe i Canal du Medi
kort efter den runde
sluse ved byen Agde
vidste vi, at der lå no
get der lignede en
gammel noget for
falden
lille
Pinichehavn
med
rigelig vanddybde til
os, men ikke noget
med boldværker og
kajanlæg, der skulle
fortøjes til skrænterne
eller nogle træer og så

Madam Blå

ud med landgangsbrættet - hvis det kunne nå.
Og hvem står der i den bagende sol, en dansker der efter
Elses mening ser noget bekendt ud, han siger at der ingen
plads er, men vi kan ligge uden på den i vandet tungt
liggende motorbåd, hvis i tør. Ejeren har ikke været her
et helt år og opholder sig vist i Sydafrika.
Det blev til et bekendtskab der strakte sig over mange
dage og med et anløb også på tilbagevejen.
Manden var den kendte ret avancerede billedhugger og
kunstmaler Kaare Lem, der blandt andet havde haft ate
lier og udstilling i Ovengaden oven Vandet og i en del år
i det gamle ledvogterhus ved Amagerbanens over
skæring af Amagerbrogade, med en lang række udstill
inger og kunstopgaver bag sig.
Asltå! Næsten en Amagerkaner. Den stander ser mig lidt
bekendt ud, var en af de første kommentarer til os, ja vi
kommer fra Sundby Sejlforening, kender du den? Om jeg
kender den, det er der man får verdens bedste Flæskesteg
med god gammeldags sovs, der er en der spiller så
frygteligt godt klaver- Plammer et eller andet. Nå han
spiller ikke mere, men du siger flæskestegen er stadig god - kan
jeg for resten købe et Dannebrogsflag af jer til min båd?
Kaare Lem er en mand der uden omsvøb går lige til
sagen, han fortalte at han havde bygget sig en stor krage
jolle og var sejlet hjemmefra for nogle år siden, han måtte
ganske enkelt stå af ræset med alle de receptioner han
som udøvende kunstner måtte gå til, og kunder der ab
solut ville se ham til fester når det nyerhvervede maleri
skulle vises frem og ikke mindst de festlige lag i kunst
nerkredsene.
Udbrændt på sjæl og krop i alle ender og kanter og
færdig, sagde han. Vi fik et udmærket indblik i et spæn
dende men hektisk liv der ikke overgås af mange i
Sundby.
Han var med båden kommet her til "Agde", syntes godt
om det lidt primitive liv uden el. og rindende vand her

på kanalkanten. Her havde han fundet nye venner i for
ham sunde og varme omgivelser. Sin Kragejolle havde
han bytte væk for en brugt glasfiber motorbåd som han
var ved at istandgøre.
Han havde fået lysten til maleri og skulptur igen, hvilket
utallige malerier vidnede om i hans båd og oppe på land.
For øvrigt havde han hverken set eller talt med danskere
i over et år.
Han havde dog 220 volts køleskab og fjernsyn hvilket
blev klaret ved hele 2 Honda motorer, der stod på land
og brølede når de ellers ville virke, eller indtil nogen
gjorde vrøvl. Drikkevandet blev hentet 200 meter borte
og badet blev taget i Canal du Medi. Så nemt er det.
Vi fandt efter et par dage et brugt men helt
Dannebrogsflag til ham. Der var næsten 4. maj stemning
iblandt os, hvis det ikke var for de 45° i skyggen. Flaget
blev behørigt overrakt og skålet for. Danmark udråbt i en
tår kaffe.
Inden afrejsen fik vi som tak foræret et af hans malerier.
Lidt for moderne til Else - men hun vil gerne have det
hængende alligevel.
Danskere har vi ikke mødt så mange af, de fleste af dem
har vi haft en sludder med om sejlads og rygter, eller
bare kippet med flaget. Venner og familie har været på
besøg, og vi har kontakt til John og Ingrid i "Amigo" fra
SSF, der er på vej hertil fra Spanien, de kommer mandag
til en god frokost.
Og så mødte vi langt om længe Henning og Anne med
"Gerty" fra SSF i Avignons pontonhavn. "Gerty" havde
længe spøgt blandt os, vi hørte at så var de der - eller der,
flere udlændinge fortalte at de havde set dem, de havde
også været i L' Ardoise mens vi lå ved Middelhavet. En
god lang snak blev det til inden de sejlede videre til
Korsika og Sardinien.
HG.

Nyt fra Havneudvalget:
Sidste frist for ansøgning om skur i perioden 1/1 04 til 31/12 04 er 1/11 03
Ansøgnings skemaer findes i mellemgangen.
Muligvis findes de også på SSF s hjemmeside, men der skal afleveres en
skriftelig ansøgning.
Uddeling af skure sker efter anciennitet.
Havneudvalget.
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FlUgger farver - og
International bådmaling
City.

Sundby.

St. Kongensgade 93
1264 København K.

Holmbladsgade 25
2300 København S
Her forhandles:

International

City.
Vendersgade 10
1363 København K.

Sundby.
Dragør.

Amagerbrogade 164
2300 København S.

Møllegade 4
2791 Dragør.
Her forhandles:

International

Kastrup.
Kongelundsve] 264
2770 Kastrup.

FlUgger farver
Hans Guldager a/s
Amagerbroaade 164. TIf. 32 55 73 20.
Holmbladsgade 25. TIf. 32 54 73 33.
Kongelundsvej 264. TIf. 32 51 95 95.

Møllegade 4, Dragør. TIf. 32 53 73 22.
St. Kongensgade 93. TIf. 33 13 54 56.
Vendersgade 10.
TIf. 33 13 73 23.
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Forslag til lokalplan for
SUNDBY SEJLFORENING

"Sundby Havn"

Amager Strandvej 15, 2300 S
Tilsluttet:
Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion

Kontoret er åbent torsdag kl. 1900 - 20 30.
I kontortiden træffes: formand, kasserer og havneudvalg

Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset

32 59 35 80

Postgirokonto: 7 05 65 16

Telefax

32 59 35 60

Havnekontoret

Restaurationen

32 58 32 96

Åbent: man. - ons. kl. 12 -13 & tor. kl. 16 -17

Foreningens e-mail adresse:
SSF's hjemmeside

32 58 14 24

ssf@e-postboks.dk
www.sundby-sejlforening.dk

Foreningens bestyrelse & udvalg:
Formand:
Jens Green Jensen
E-mail

32 50 63 65
jgj@di.dk

Næstformand:
Erling Jørgensen

32 58 63 00

Klubhusrepræsentant:
Torben Frode Olsen

32 55 43 41

Sekretær:
Bjørka Schandorff
E-mail

32 58 20 36
bjorka@mail.tele.dk

Kasserer:
Jørgen Rinaal

.32 97 09 39

Havneudvalg:
Finn Hendil
E-mail
Michael Fraenkel
E-mail
Erling Jørgensen

43 90 39 61
findil@post9.tele.dk
32 97 06 65
fam.fraenkel@get2net.dk
32 58 63 00

Motorbåds, -sikkerhedsrepræsentant & vagtchef:
Kim P. Andersen
32 59 62 23
E-mail
messinavej@webspeed.dk
Kapsejladschef:
Leif Henriksen
E-mail

36 75 39 59
georgine@henriksen.mail.dk

Skolechef:
Ulla Helium

32 55 09 03

Ungdoms- og jolleleder:
Tonny Pedersen
E-mail

27 24 00 67
tp@kjehrs-vvs.dk

Festudvalg:
Vagn Preisler

.32 55 23 03

Målere:
Jan Simonsen
Karl K. Thorup

32 97 62 53
32 58 32 37

Der har i lang tid været meget
snak om byggeriet på arealet syd
for Sundby Sejlforening og hvilke
indflydelse det vil få for vores
forhold i havnen.
Der er nu fremkommet et lokal
planforslag, som også gælder for
havnens område.
Lokalplanen udsendes til offentlig
høring 11. november.
1 forslaget er mange detaljer som
det vil fære for vidt at gengive
her.
Bestyrelsen har derfor besluttet at
opstille en tavle i klubhuset hvor
medlemmerne kan holde sig ori
enteret. Tavlen vil blive opdateret
efterhånden som der kommer nyt,
der er relevant for Sundby Sejl
forening.
En af fordelene for SSF er en ny
udformning af havnebassinet
således at vi får rådighed over
flere havnepladser end vi har i
dag, se referatet side 8.
Skitseforslaget herunder er hentet
fra Københavns Kommunes hjem
meside www.kk.dk, og kan give
en ide om de planer der arbejdes
med for tiden
pc
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domshuset.

Hæder til Sundbybåd ved Classic Week 2003.
Alle sejl var sat til ved det store
stævne Classic Week 2003 i Svend
borg i dagene 12. juli til 18. juli.
Svendborg by kunne fejre 750 års ju
bilæum. Dansk forening for ældre
lystfartøjer (DFÆL) havde 25 års ju
bilæum, Knarrbåden fyldte
60 og sidst, men ikke mindst,
kunne Juniorbåden fejre 75 år
på søen. Svendborg in
viterede alle fra nær og fjern
til Regatta og fest på Svend
borg Sund, og 240 flotte
træsejlere fra Norge til USA
mødte frem. En smuk bland
ing af meterbåde, fire 12-metere, sejlkuttere, 15 spidsgat
tere, folkebåde og rigtig flotte
one-off "er.
Fra Sundby Sejlforening del
tog Lars Schaldemose med
skærgårdskrydseren "Trio",
Franco Turchi med platgatteren
"Shanty" og Claes Eriksson og Karin
Poulsen med Springer-spidsgatteren
"Aramis".
Det store stævne strakte sig over en
hel uge med start hos Walsteds
både værft på Thurø, hvor der var in
viteret til molebal, som nok fortsatte
på bådene senere. Der kunne heller
ikke være smukkere ramme om
søndagens paradesejlads. 240
smukke klassiske lystsejlere for
fulde sejl gennem Svendborg Sund,
og så i strålende solskin. Det var et
flot syn.
Mandag, tirsdag og onsdag var re
serveret
til
kapsej-ladser.
Mandagsløbet var en distancesejlads
i det fynske øhav. Omkring Aver
nakø for de store både, og Drejø
rundt for de mindre. Solen skinnede
fra en skyfri himmel og der var in
gen vind. Jeg tror at Lars
Schaldemose blev taget i mål
omkring Avernakø, mens vi andre lå
og dasede omkring Drejø, og her
skete ingenting. Franco og Jørgen
Langhår i "Shanty" havde ellers
planlagt at sejle fra "Aramis", men
det gjorde de ikke den dag. Løbet
blev skudt af kl.1800 og ingen blev
taget i mål. Kurs mod Svendborg og

øl på molen.
Den store kapsejlads på Lunke
bugten fik heldigvis et bedre forløb.
2 starter om tirsdagen gik i pragt
fuldt vejr og nordvestlig vind med 5
m/s. Alle klude skulle op, og her

Det gode skib "Aramis".

kunne "Aramis" bruge sin gamle bomuldsgenua fra 1949. Onsdagens
vejr blev lidt barskere end vi havde
ventet, vinden gik i nordøst og det
kulede op til 8-10 m/s. Men der
kom fart i de gamle racere, og Lars i
"Trio" fik sig en fin 2.plads i sit løb.
"Aramis" sejlede sig op til en 4.plads
i sit løb blandt 15 spidsgattere, og
det var besætningen meget tilfreds
med. Vi har jo ikke den store erfar
ing i kapsejlads.
Onsdag aften var der uddeling af
præmier på Valdemars Slot, men
efter som "Aramis" kun havde sejlet
til en udmærket 4. plads, mente vi
ikke der var udsigt til nogen
præmie. Stor var vores overraskelse,
da man vækkede os med bægerk
lang og højrøstet tale mens skipper
Claes lå og sov om læ. 3 bådebyg
gere fra Walsteds værft havde vur
deret bådene, og vurderet, at
stævnets bedst bevarede båd i ju
bilæumsåret 2003 var springeren
"Aramis" fra Sundby Sejlforening.
Vi havde vundet vandrepokalen
"Den Gyldne Harpun"
DFÆL's Gyldne Harpunlog er en
meget fin vandrepokal, der går til
det bedst bevarede fartøj, der bærer

tydelig præg af gennemført be
varelse med udpræget sans for at be
vare bådens originale materialer.
Karin og jeg blev jo noget paf, vi
havde jo i forvirringen ikke skænket
vurderingen en tanke, men
vi blev jo også meget stolte selvfølgelig. Vi kom noget
sent til køjs den aften, og vi
var heller ikke helt ædru for at sige det mildt.
Men vi er da stolte over at
kunne repræsentere Sundby
Sejlforening med de gamle
spidsgatter-traditioner, og
vi gør hvad vi kan for at
holde dem i live. Selvom der
nu kun er 4 spidsgattere
tilbage i SSF. Det er jo dejligt
at kende folk, som også har
lyst til at følge de gamle
både, og vi har fået stor hjælp og as
sistance fra Kurt Pfeiffer og Ole
"Vip". Tak for hjælpen,- søde venner.
Det skal også lige nævnes, at det nu

Karin Poulsen og Claes Eriksson med "Den
Gyldne Harpun"

er anden gang at en båd fra Sundby
Sejlforening er blevet hædret med
"Den Gyldne Harpun". Første gang
var Leif Olsens båd "Vivi" i 1985.
På gensyn i vores hyggelige Foren
ing.
Karin Poulsen og Claes Eriksson
"Aramis"
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AMAGER CUP
6. & 7. september 2003
Ballade
PLC

Sejliv.

1
f
3
4

Navn

Klub

1

2

3

4

956

Krister Ahlkvist

MSS

4

1

1

7.0

1094

Claus Bærentsen

KDY

1

3

1
4

2

10.0

Point

620

Lilian Byberg

KAS

2

SBK

3

2
6

20.0

Jørgen Madsen

5
7

DNF

838

4

20.0

1199

5
9

9
6

5
3

3
5

22.0
23.0

5
6

2001

Christian Caspersen.
Mogens Bancke

Nivå
KDY

7

1097

Jens Boldreel

DS

7

8

7

6

28.0

8
9

574
683

Mogens Petersson

6
8

2
4

DNC
8

DNC
DNF

30.0

Torben Pless

KDY
KAS

10

676

Steen Gøransson

KAS

10

DNF

DNS

DNC

43.0

31.0

IF
PLC

!

Sejlnr. Navn
3000 Robert Nifelt

Klub
LSS

1
6

2
3
2
1

3

4

5

Point

1
3

2
4

1

7.0

4

1

2
4

9.0
10.0

->

829

Marek Janiec

BSLM

3

230

Morten Amdai

Hvidovre

2
5

4
5

266
69

Charlotte Jensen
Preben Lerche

Hvidovre
KDY

3 DSQ
5
1

5

3
6

3
5

ll.O
16.0

6

3372 Johan Forssman

RHSS

7

4

6

8

7

24.0

11

7

9

5

6

27.0

8

6

7

9

8

29.0

4 DNC
8

8
10

DNC

7 DNC
10

32.0
37.0

10

12

10

9

39.0

9

11

11

11

42.0

7

42

Jesper Rode

KAS

8

138

Kenneth Jensen

Hvidovre

9
10

68
147

Bo Garny

Hvidovre

Henrik Kjeldsen

ØSF

11

283

Kay Nylander

Enighed

10

12

304

Tom Brandt

HAS

12

9

Nordiske Folkebåde
PLC
1

4

Sejlnr. Navn
641

Klub

1

Kim Fogde

KAS

2
4

3
2
4

4
1
*2'

5
1

Point
6.0

4

10.0

1

5

3

12.0

4

5

13.0

2
6

13.0
25.0

2

841

Brian Frisendahl

SSF

2
1

3
4

729

John Wulff

KAS

8

2
3

972

Johnny Jørgensen

SSF

6

1

3

5

888

Claus Øster

KAS

3

6

6

2

6
7

924
819

Henrik Heger
Søren D Pedersen

SSF

4

7

8

KAS

10

5

8

864

Michael Møller

KDY

7

5
8

12
6

7

7

12
DNF

29.0

26.0

9

907

Poul Bengtson

KAS

5

13

10

10

9

34.0

10

683

Klavs Petersen

KAS

9

10

9

11

7

35.0

H

1254 Ulf Bengtson

HHS

11

9

11

8

11

39.0

12

584

Carsten Løffmann

KAS

12

II

12

9

8

40.0

13

849

Carlo Boldreel

KAS

13

16

DNC

13

10

52.0

14

711

Anders Poll

Øs Frem

15

12

13

16

14

54.0

15

846

Peter Wulff

SIF

14

14

15

14

15

16

847

Petere Ditmar

SIF

17

15

16

15

17

837

Walter Rissom

KS

16

17

14

17

13
DNF

57.0
59.0

18

1157 Martin Eriksson

SBLM

18

18

17

18

17

70.0

19

845

Steen Rørbæk

SIF

19

19

18

19

16

72.0

20

873

Tom Carlsen

SSF

DNC

DNC

DNC

DNC

DNC

84.0

64.0

Amager Cup 2003
Endelig efter 3 år, og mange møder
lykkedes det at starte et nyt samar
bejde mellem 4 klubber i Øster
søkredsen, Dragør Sejlklub Kastrup
Sejlklub, Lynetten og Sundby Sejl
forening. som afløser for Hempel
Cup.
Sejlklubben Lynetten og Kastrup Se
jlklub opgav deres efterårsstævner
for at få så mange sejlere som muligt
til at deltage i stævnet. Et skøn fra
kapsejlads ledelsen side var, hvis
der deltog mellem 60 og 80 både
ville det være godt. Der tilmeldte sig
95 både, det største antal i mange år.
Stævnets form må siges at være en
succes. Kastrup Sejlklub lagde klub
hus og udendørs faciliteter til det
store stævne.
Sejladserne blev afviklet i farvandet
omkring Flakfortet, tre baner om
lørdagen, og to om søndagen Inter
nationale Folkebåde og Nordisk
Folkebåde på en bane, Ballad og
Spækhugger på den anden bane.
DH båden sejlede distancebane
lørdag og banesejlads søndag.
På land var der sørget for familien,
der var aktiviteter for børn med
hoppeborge og fodboldbane og spe
jderne havde flere fornøjelige ting,
med blandt andet bagning af sno
brød og binding af knob.
Sejladserne blev afviklet i vari
erende vindstyrke mellem 5-8 m sek
og det blev til 6 sejladser for nogle,
og 4 sejladser for andre, D.H. både
fik 3 sejladser. Der var gode og fair
dyster på alle baner.
Det sociale var der også tænkt på,
alle sejlerne var til morgenmad og
efter sejladserne var der mole øl og
vand, der var sponsoreret af August
Olsen's Eftf. Lørdag aften blev der
tændt op i grillen hvor der var et
stort fremmøde af sejlere og offi
cials.
Det eneste der var mangel på, var
officials på banerne under sejlad
serne, der blev arbejdet hårdt i alle
ledsager både, så sejlerne kunne få
nogle gode sejladser.

Spækhugger
PLC

Sejlnr.

1

257

Christian Mohr

Navn

Klub
KDY

2

555

Søren Kruger Olsen

Sundet

3

123
249

Martin Bach

Sundet

4

Dean Olsen

TS

5

505

Christian Lausten

Frem

6

97

Dan Mogensen

Sundet

Et lille udsnit af de mange både på vandet

7

215

Lars Berger

Sundet

Der var præmie overrækkelse begge
dage, med flotte præmier sponsor
eret af Heller's Yachtværft og
lodtræknings præmier sponsoreret
af Motorola.

8

88

Bjørn Fischer

KAS

9

243

Jens Røyen

Sundet

•M

Vi håber fra sejladsledelsen side at
vi kan gentage stævnet til næste år.

10

130

Petere Skogstad

Sundet

11

293

Christian Ruud

Sundet

12

133

Lars Møller Nielsen

Sundet

13

62

Erlan HOlmstrøm

MSS

14

17

Anders Eskling

Sundet

15

218

Simon Svenstrup

Enighed

Stævne leder
Erik Povlsen

Vindere af Nordisk Folkebåde

Allan Corneliussen var også præmie tager

Kim Fogde med mandskab Samt Brian Frisendahl og John Wulff

»H
1. Start

t .lub

Sejl nr.

Bådnavn

Bådtype

Skipper

II

Sleipner

Ylva

L.Frederiksen

120

Tulle

Omega 42
Ylva

26

Point

Lørdag

Søndag 1

Søndag 2

point

2

2

1

5

T.Ek

1

3

2

6

Georg Jørgensen

3

1

3

7

!. Start

2. lob

Sejl nr.

Bådnavn

Bådtype

Skipper

160
106

Gråskæg

Banner 28

Lambada

Banner 28

O. Krongård
K. Jensen

5
16

Placeringer

WWW.Juvel.com Juvel 28
Mio

1. Start

3.lob

Sejl nr.

Bådnavn

573
517

Soling

Lørdag

Søndag 1

Søndag 2

point

68

Phoenix

X372

J.Aagesen

2

9

9

359

Lilly M

Dehler 34

N. B. pederaen

9

4

9

51

King Dingeling

C. Sørensen

S30

A, Vognsen

5

Sejl nr.

Bådnavn

3

5

13

380

Farne

218

1

3

5

2

2

6

55

Sirenen

X99

N. J. Rahbek

3

1

7

10

Xchallenge

X99

Jungersen

4

3
4

5

13

1. Start

4.lob

Sejl nr.

Bidnavn

Bådtype

Skipper

Placeringer

Lørdag

Søndag 1

Søndag 2

Placeringer

Placeringer
Bådtype

Skipper

H-Båd

J. L. Hansen

Spar To

Nordisk
Familie båd

S. Filtenborg

387

Rygvind

806

F. Persson

52

Kind Of Blue

L25

S. Myllcr

1. Start

8. løb

Sejl nr.

Bådnavn

Bådtype

Skipper

514

Lone

Maxi Fenix

R. Nielsen

2

14

Peanuts

Drabant 24

G. Juul-Nyholm

7

I
7

Placeringer

1

Søndag 2

L. Schaldemose

5

2

Sondag 1

Sk.krydser

205

Trio
Dopff

E. Molte-Pederwn

K. Rasmussen

4
4

51

C. Hedlund

P. Boldvig

I
4

A. Cornelius

7,leb

X99

I

2
4

Skipper

Safir

1. Start

X99

Søndag 2

2

Bådtype

Blues

7
11

Mille

Søndag 1

1

Bådnavn

180

4

MJ Eriksson

Lørdag

Sejl nr.

1

point

9

6. lab

2

Søndag 2

N. H. munch

1. Start

1

Søndag 1

9

9

Irwing 37

2
5

Lørdag

9

9

L28

3
1

Skipper

5

5
6

La Luna
WhyNot

2

Bådtype

9

M. Jeppesen

16
13236

Lørdag

3

Placeringer

Lørdag

306

Marco

Winga Olson
29

J, Sejerbo

I

point

257

Neela

Biance 28

S. Hansen

7

5

Navigator

BB10

E. Kristiansen

1

1

1

3

452

Nike

Albin 78

H. Klta

7

52

Olivia

BBI0

F. Thomsen

2

2

2

6

45

ursa

SS45

T. Andersen

7

340

Dulcinea

Atroditte

C. Skjoldager

5

5

5

15

245

Athene

Afroditte

J. Stahl

5

5

5

15

I. Start

9. lab

1. Start

5.1ob

Sejl nr.

BAdnavn

Sejl nr.

Bidnavn

132

Smølf

61

Sixti One

28

Blue Note

Placeringer

Bådlype

Skipper

X102

A. Hansen

L28
Solus Alta

A. Poulsen
J. Iversen

Lørdag

Søndag 1

Sondag2

point

1
4

1

1

3

2

2

8

3

3

3

9

point

Søndag I

2

Søndag 2

I

point
5
10

12
13

21
21

Placeringer

Bådtypc

Skipper

Lørdag

Søndag I

Søndag 2

point

249

Spækhugger

3

17
"•><7
<»3 /

Spækhugger

4

Spækhugger

62

Spækhugger

5
8

5

GENERALFORSAMLING
EFTERÅR 2003

Følgende er på valg:

Søndag den 26. oktober
kl. 900
i klubhuset

Formanden
jens Green Jensen
Kapsejladschefen
Leif Henriksen (ønsker ikke genvalg)
Ungdoms- og jolleleder
Tony Pedersen
2 havneudvalgsmedlemmer
Michael Fraenkel
Erling Jørgensen
Formanden for klubhus og bygninger
Torben Frode Olsen
1 suppleant til bestyrelsen

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

Kasserer
Jørgen Rindal
1 kasserersuppleant
Elin Brinkland

Der er ikke modtaget forslag til generalforsamlingen

Hvorfor hyler
prærieulvene om
natten?
- De kan ikke se
kaktuserne!

BÅDUDSTYR
KASTRUP MARINE SERVICE A/S
SALTVÆRKSVEJ 56
Tlf. 32500504
Fax 32510930
www.kastrup-marine.dk
Kom forbi og se det STORE UDVALG i:
SKIBSMALING - TOVVÆRK - SEJLERTØJ
ELEKTRONIK - SØKORT - FISKEGREJ
FITTINGS - GAVEARTIKLER m.m.

Vi har indrettet nyt værksted/riggerværksted,
så der er meget, vi kan være behjælpelig med.
Amagerbanken.
VI er lige så lokale,
som du er.

Vore åbningstider er som hidtil:
Mandag-Fredag: 9.00-17.30
Lørdag:
9.00-13.00
Husk også at vi altid holder åbent på alle Son- & Helligdage 9.00 -13.00 fra PÅSKE til PINSE

6

T
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Sundby Sejlforening
Budgetforslag 2004
Jan.kvt
Apr.kvt.
340.000
595.833

IndtægterKontingent
Fast plads
Vinterplads
Indskud/vagt
Skurleje m.v.
Indtaagter i alt

0
87.500
1.023.333

Udgifter:
Materialer m.v
Arbejdsudgifter
Havn & plads i alt
Klubhus
Bladet
Fester
Administration
Bestyrelse
Sejlerskole
Juniorer
Kapsejlads
Motorbåde
Renter
Udgifter i alt
Kvartalets likviditet
Akkumuleret likvid.

Juli kvt.
Okt. kvt.
315.000

10.000

54.167
40.000

10.000

409.167

1 alt

0

2003 jÆndr.i %
630.000 {
3,82%
595.833
0,00%
54.167
0,00%
50.000
0,00%
87.500
0,00%
1.417.500
1,73%

655.000
595 833
54.167
50.000
87.500
1.442.500

l

110.000
150.000
260.000
120.000
30.000
3.000
10.000
5.000

461.500

100.000
220.000
320.000
10.000
30.000
15.000
9.000
5.000
13.000
40 000
11.500
2.000
500
456.000

100.000
60.000
160.000
10.000
30.000
6.000
9.000
5.000
1.000
20.000
13.500
3.000
1.000
258.500

561.833
561.833

-446.000
115.833

150.667
266.500

Sooo

20.000
4.500
1.000

0

100.000
60.000
160.000
10.000
30.000
15.000
9.000
10.000
3.000
20.000
5.500
3.000
1.0001
266.500
-266.500
0

410.000
490.000
900.000
156.000
120.000
39.000
37 000
25.000

25ooo

100.000
35.000
9.000
2.5001
1.442.500

!

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
25,64%
0,00%
40,00%
0,00%
0,00%
0,00%
55,56%
0,00%
1,73%

410.000
490.000
900.000
150.000
120.000
29.000
37 000
15.000
25.000
100.000
35.000
4.000
2.500
1.417.500

0

0

'

Få et motoreftersyn nu
og se frem til en problemfri sommer
"Forebyggelse" er som bekendt både bedre og billigere end "helbredelse'
Undgå tæring, karburatorproblemer etc.
Klaraørina omfatter:
• Affedtning af motor
• Olieskift i gearkasse
• Alle bevægelige dele gennemsmøres
• Rensning af karburator og filter
• Kontrol af tændingssystem
• Motor testes i prøvekar
• Motor behandles med rustbeskyttelse

—

J) \

Priser excl. Moms
2-15 hk
675,-kr.
20 -45 hk
880,-kr.
Hl!
80-125 hk

1.480,- kr.

AHAMAY

cosaoKBMaa
aanAoaTuoES

noanrto\je
væsuraoxuu

WIP Marine Center, Wilders Plads 11B, 1403 København K
9 & fax 3257 3772 Email: wip-marina@jubiimail.dk
Forhandler af: MARINER OG JOHNSON - Marine udstyr - Autoriseret Værksted
Service på alle mærker af påhængsmotorer.
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Referat af

bestyrelsesmøde
mandag den 29. sseptember 2003
Afbud: Finn og Leif
Kassereren Jørgen Rindal fremlagde
budgetsammenligningen for kvar
talet. På indtægtssiden er der kom
met flere indbetalinger da medlem
stallet er steget. Udgifterne ligger
stort set tæt på budgettet. Der er in
gen problemer i udsigt, men kasser
eren opfordrede bestyrelsen til at
foretage justeringer af nogle af
posterne.
Punkt la, Protokol:
Under Havn og Plads i referatet er
det eistanderne på østmolen, der er
færdige og ikke som nævnt på syd
molen.
Punkt 1 b: Eksterne forhold, der har
indflydelse på SSF:
1 forbindelse med byggeplanerne for
området syd for SSF, kunne Jens op
lyse, at Søspejderne og kajakklubben
har haft besøg af arkitekter og in
geniører med henblik på at beregne
omkostningerne ved enten en flyt
ning eller en retablering af klub
berne.
Der bliver udarbejdet en lokalplan
for området. SSF er med i dette om
råde. Den 2. nov. Kommer lokal
planforslaget til behandling i Borger
repræsentationen og den 11. novem
ber udsendes den til offentlig
høring.
Erling gennemgik den uofficielle
skitse til lokalplanen og påpegede, at
som noget positivt for SSF ville der
blive yderligere 42 havnepladser på
foreningens område. Den nye ud
formning med et bassin/en kanal
som afgrænsning mod boligbyggeri
et mod syd er også en fordel for SSF.
Det blev besluttet at de opdaterede
planer ophænges i klubhuset efter
hånden som de fremkommer, så alle
medlemmer kan følge udviklingen.
Der gøres opmærksom på dette gen
nem bladet.
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Punkt 1 c:
Byggeriet af Det maritime Ung
domshus:
Byggesagen:
Der er ingen officielle meddelelser
om en forsinkelse af byggeriet, men
problemer med havnestrejke i Bra
silien kan forårsage forsinkelse.
Overtagelsesdatoen er stadig den 7.
november.
Arbejdet med mole og bedding fore
går i samarbejde med pladsmanden.
Det gælder også opsætningen af
spillet. Der bliver en vægtbegræns
ning for de både, der skal bruge
spillet. Det anbefales at både tungere
end 500 kg ikke bruger spillet. Disse
skal i stedet for søsættes fra slæbe
stedet længere inde i havnen. Ifølge
driftsaftalen er det SSF, der admini
strerer beddingen.
Arbejdet med vand og kloakering i
området er gået i gang.
Der er ikke modtaget nogen tilbage
melding fra Vej og Park angående
stiforbindelsen, men den er angivet
på lokalplanene. SSF skal komme
med skitseforslag til, hvordan nor
dre plads skal indrettes, når stien er
etableret.Vej og Park afholder ud
gifterne hertil. 1 forhold til hegn og
låger er der ingen ændringer i inde
værende sæson.
Byggeriet har stor bevågenhed. Der
for vil SSF's medlemmer og enkelte
andre interesserede blive inviteret til
at se nærmere på byggeriet. Der
kommer opslag herom i klubhus og
på pladsen.
Mange instanser melder om inter
esse for at komme til at se huset. Åb
ningen af huset vil ske efter annon
cering i bladet, så flest mulige kan
være til stede.
Status:
De overordnede politiske rammer
for driften skal fastlægges før de
nærmere aftaler om driften be
sluttes. Det er af vigtighed at ak
tiviteterne i huset ikke bliver en

konkurrent til SSF's aktiviteter.
Henrik Gravesen har deltaget i an
sættelsessamtalerne for at finde den
person, der skal være driftsleder på
Det maritime Ungdomshus. Køben
havns Kommune har forlangt, at
vedkommende skal have en pæda
gogisk uddannelse. Syv blev ind
kaldt til samtale og heraf var de to
særdeles velkvalificerede. En blev
indstillet, og har sagt ja til jobbet.
Lederen af ungdomshuset vil ad
ministrativt være knyttet til Amager
Strand Sejlklub som afdelingsleder,
men uden ledelsesbeføjelser i
forhold til denne. Ansættelsen sker
med virkning fra den 1. november,
således at den nye leder kan være
med til at starte huset og dets ak
tiviteter op.
Økonomien:
Intet nyt siden sidst.
Punkt 2, Beretning:
Intet
Punkt 3, Havn og Plads:
Den nye betonplint til spillet på nor
dre bedding er støbt, og spillet mon
teres førstkommende torsdag. Sam
me dag vil Fritidshuset få indlagt el
og vand.
Havnesjakket går i gang med at lave
de påkrævede reparationer af moler
og broer inden for den nærmeste tid.
Der forstår kun få reparationer til
vinteren, da alt ellers er i meget flot
stand.
"Dell Computer" har atter ansøgt om
at måtte leje ca. 20 p-pladser, og det
vil de få lov til efter samme ret
ningslinier som sidste år.
Finn og Michael har gået rundt på
pladsen og noteret manglende
årsmærker og ulovlig henliggen.
Punkt 4, Klubhus:
Der er modtaget 3 tilbud på arbejdet
med vinduer og facader. Bestyrelsen
var enige om at vælge det billigste,
især da vi fra tidligere har gode er

faringer med det pågældende firma.
Klubhussjakket mødes i uge 44 efter
generalforsamlingen og aftaler vin
terens arbejde.
Det har vist sig at der kan købes en
færdig tilbygning til Fritidshuset for
kr. 13.000. Hvis medlemmerne selv
skal bygge den, bliver omkost
ningerne lidt større. Michael Ronild
vil blive kontaktet, så arbejdet kan
sættes i værk.
Klubhusudvalget vil undersøge,
hvad et varmegenindvindingsanlæg
til klubhuset vil komme til at koste.
Det vil også blive undersøgt hvor
dan ventilationen i klubhuset kan
forbedres, da den ikke er tilstrække
lig ved fuldt hus.
Punkt 6, fester og arrangementer:
Seniorrepræsentanten meddelte, at
seniorerne havde været meget til
fredse med Erlings fremstilling af
byggeplanerne.
Seniorerne ønsker at isolere Fritids
huset bedre, da det trækker fra gul
vet. De udfører selv arbejdet.
Vagn udtrykte tilfredshed med de
flotte annoncer for matineerne, men
efterlyste større tilslutning til
arrangementerne fra foreningens
medlemmer og fra bestyrelsen.
Da der er mange især svenske sej
lere, der gæster os hele sommeren,
vil Vagn undersøge muligheden for
at få nogle bycykler udstationeret.
Bestyrelsen synes, at det er en god
ide.
Der var også stor enighed om at
modtage jazzklubbens tilbud om at
holde en koncert lørdag den 5. juni
ligesom den, der blev afholdt i år.
Punkt 6, Sejlerskolen:
En blæsende dag blev hulkelen i
bommen på skolebåden revet op.
Heldigvis lå der en bom i mas
teskuret uden navn på, og den har
man lånt indtil videre. Hvis ingen
ejer melder sig, kan sejlerskolen be
holde den som reserve.
Alle 10 elever bestod den praktiske
prøve. 5 i sejlbåd og 5 i motorbåd.
Allerede nu er der fuldt booket op
på sejlerskolen til næste sæson, og
da det ikke er muligt at udvide ka
paciteten, kan det blive et problem
at få plads til nye elever.
Der er bestilt en lille ny fok til
"Tyveknægten", og den gamle er

blevet lappet.
I den kommende weekend bliver
skolebådene rigget af.

Punkt 7, Ungdom og Joller:
Ved Ungdoms-DM, som også var
sæsonens sidste stævne blev Y126
nr. 5 ligesom ved stævnet året før.
Også en europajollesejler placerede
sig godt som nr. 7 ved senior-DM.
Samme sejler fik en placering
omkring 20 til junior-DM.
Ungdomslandsholdsteamet er blevet
splittet op af træneren og lederen, da
de ikke fungerede godt nok sam
men.
En junior - Kit Gravesen - rejser til
Australien i % år og forventer også
at komme til at sejle dernede.
Afdelingen har fået foræret en
toppejolle i meget god stand af An
ders Lehmann, som er et af forenin
gens medlemmer. Den rummer to
juniorer og vil være en god afløser
for dem, der slutter med at sejle op
timistjolle. En stor tak til Anders.
Alle både og joller er flyttet og ingen
vil blive flyttet tilbage til pladsen
efter byggeriets afslutning uden
gyldigt årsmærke.
De følgende syv lørdage deltager et
ynglingeteam i specialtræning på
Furesøen. Såfremt interessen er der,
kan endnu et hold komme til at del
tage.
Tilbageflytningen til juniorhuset er
så småt begyndt.
Afdelingen har fået en pæn tilgang
af nye juniorer, der er mødt op.
Punkt 8, Kapsejlads:
Endnu en gang har en SSF båd mar
keret sig, idet Koldingmesterskabet i
sidste weekend blev vundet af en
folkebåd med følgende besætning:
Brian Friesendahl, Jan Knudsen og
Tonny Pedersen. Godt gået.
Punkt 9, Motorbåde:
"Vest"-turen blev ændret til en
"Syd"-tur. Hele to både deltog med
tilsammen 9 mand om bord, som
alle havde en pragtfuld dag. Men
det er trist at så få slutter op om
afdelingens arrangementer, som det
har været gældende hele denne sæ
son. Der gøres et stort arbejde med
at tilrettelægge turene.
Til gengæld tiltrak "Fiskekonkurren

cen" elleve både og 45 mand, som
alle havde en herlig dag der sluttede
med musik og sang til efter midnat.
Punkt 10, Sikkerhed:
Kim har ansøgt Tryg forsikring om
at få tildelt 10 redningskranse til op
sætning på pladsen mod at firmaet
får sit navn på. Sejlerskolen vil gerne
overtage de "gamle" orange red
ningskranse, som så skal bruges ved
bjærgningsøvelser. Hvis ikke an
søgningen fra "Tryg" imødekommes,
må sejlerskolen i stedet for indkøbe
et par kranse.
Vagten starter onsdag den 1. okt.
Også bestyrelsesvagten er stort set
på plads. Der er indkøbt nye radioer
til vagterne. Et par medlemmer har
søgt om fritagelse for vagt, hvilket er
imødekommet, da de opfylder
betingelserne herfor.
Der indkøbes et 14" tv-apparat, som
placeres nær døren ind til "GreenHouse" og hvorpå man kan se vejr
udsigten.
Førstehjælpskassernes antal under
søges, og indholdet suppleres op.
Punkt 11, Bladet:
Oplysningerne til generalforsamlin
gen blev gennemgået. Redaktøren
blev rost for det seneste nummer af
bladet.
Punkt 12. Evt.
Redaktøren oplyste at der max kan
være 20 elever på et navigationshold. Der bliver kun oprettet et hold
og der undervises også i januar
måned.
Vagn opfordrede endnu en gang til
at huske at skrive arrangementer på
kalenderen og i god tid.
Der var tilfredshed med at låsene på
skabene i vagtstuen nu er omstillet
til en bestyrelsesnøgle.
Bestyrelsen besluttede at møderne
for fremtiden starter klokken 18 00 i
stedet for klokken 19 00
Mødet sluttede klokken 2'1 30 .
Næste møde er mandag den 27. okt.
kl. 18 00 .
Jens Green Jensen Bjørka Schandorff
formand
referent
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Matiné

Sejlerskolen

l

Sundby
Sejlforening
Vi var så uhel
dige at flække
bommen
på
Øvevallen.
Bjarne og Ras
gik straks i gang
med at lime
stumperne sam
men. Vi nærme
de os prøverne,
så det hastede
lidt med repara
tionen og bom
men er nu blevet
så god som ny.
Bjarne har også
lavet et skab ovre i teltet, så nu er
der god plads til grej og maling,
tusind tak.
Lørdag den 20. september havde vi
motorlære for eleverne.
Med Johnnys kyndige undervis
ning fik alle eleverne lejlighed til at
prøve påhængsmotoren på Tyve
knægten. Tak til Johnny.
Den 27. og 28. september blev de
praktiske prøver afholdt i hen
holdsvis sejlbåde og motorbåd.
Alle 10 bestod. Tillykke.
Hermed vil jeg gerne takke alle in-

søndag den
2. november
Det bliver med Tinas
store kolde

"ta' selv bord"
fra kl. 12 og til kl. 14
hvor vor fantastiske duet
Motorbådsholdet

struktører og vikarer for Jeres fri
villige indsats. Uden Jer kunne sej
lerskolen ikke fungere.
Jeg kan henvise til tovværkskurset
som starter den 17. november.
Kurset hører ikke til dueligheds
prøven, men kan absolut anbefales,
der er her rig mulighed for at lære
knob, stik og splejsninger, der er
gode at bruge på båden og i
havnene, og det er både hyggeligt
og lærerigt i selskab med andre sej
lere.
Tak for i sommer.
Med sejlerhilsen
Ulla.

The Coffee Club
underholder med musik
og sang så vi også kan
få danset frokosten på
plads.
Billetter købes hos Tina
i god tid gr. indkøb.

Pris kun kr. 70.Vagn
Sejlbådsholdet
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Towærkskursus
Afholdes i skipperstuen
mandage kl. 19 - ca.2130
Undervisningen starter

mandag den 17. november
med afslutning og ek
samen omkring 1. marts.
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Tilmelding og
nærmere
oplysninger på
tavlen i
mellemgangen
Lærere bliver igen i år:
Erik Poulsen og Frank
Olesen.
Kurset er gratis, der må
dog påregnes et mindre
beløb til materialer m.m.
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Aktiviteter i SSF 2003
26.
2.
8.
6.
14.

oktober
november
november
december
december

Generalforsamling
Matiné
Den "lille" fiskekonkurrence
julefrokost
Børnenes juletræ

Fisketur
Fangster den 6. september 2003
1.præmien blev uddelt for følgende fangster af samme båd; en makrel på 300 g,
8 torsk, en torsk på 1,3 kg, og 62 sild, til båden PIMPEK
2. præmien blev givet for en skrubbe på 1, 3 kg, til båden KLUNS
3. præmien blev uddelt for 3 stk. fladfisk, til båden KLUNS
Derudover blev der givet præmier for følgende fangster:
En hornfisk på 580 gram, til båden LAXEN
En sild på 80 gram, til båden MAJA
En makrel på 300 gram, til båden PIMPEK
8 torsk, til båden PIMPEK
en torsk 1, 3 kg, til båden PIMPEK
3 fladfisk, til båden KLUNS
en skrubbe på 1,3 kg til båden KLUNS
47 hornfisk, til båden MANILA
1 hornfisk på 300 gram fanget af kvinde, til båden PUTTE
62 sild, til båden PIMPEK
I forbindelse med afholdelse af en af vores årlige fiskekonkurrence, vil vi gerne sige
stort tak til vores sponcorer.
SSF, TINA, FINN, VAGN, ALRUSTA, AL-SPORT, ACS-TRÆLAST
AMAGER MØLLER, HELLER'S VÆRFT, SUHRs AUTOGENBRUG
KASTRUP MARINE SERVICE, GLARMESTER HANS JENSEN
KIMMERNÉS TOTAL-SERVICE
Hilsen Kim
Sundby Sejlforening

Sundby Sejlforening
ønsker følgende ny medlemmer velkommen:

Bent Andersen
Varnæsvej 5, 2610 Rødovre
Knud Bidstrup
Skotlandsgade 5, 2300 S
Jørn Nørgaard Christensen
Platanvej 6,1810 Frederiksberg C
Per Hjorth Christensen
Urmagerstien 20 2300 S
Poul Erik Hjorth
Bygaden 54, 2630 Tåstrup

Joachim Søndergaard Jepsen
Dronningensgade 47, 1420 K
Anna-Lise Juelsbjerg
Skyttehøj 34, 2770 Kastrup
René Lorenzen
Østrigsgade 47, 2300 S
Simon Pouri
Nørrebrogade 217, 2200 N
Niels Rasmussen
Karlebovej 44 A. 2980 Kokkedal

Sejlklubben Syd, CIO Annettes
Restaurant
Sejlklubvej 10, 2450 SV
Thomas Sofienberg
Nørrebrogade 201 2200 N
Briff Vangsbæk
' Caprivej 12, 2300 S
Christian Daniel Weinreich
Ægirsgade 27, 2200 N
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FlUgger farver - og
International bådmaling
City.

Sundby.

St. Kongensgade 93
1264 København K.

Holmbladsgade 25
2300 Kobenhavn S
Her forhandles:

International

City.
Vendersgade 10
1363 København K.

Sundby.
Dragør.

Amagerbrogade 164
2300 København S.

Møllegade 4
2791 Dragør.
Her forhandles:

International

Kastrup.
Kongelundsvej 264
2770 Kastrup.

FlUgger farver
Hans Guldager a/s
Amagerbroaade 164. TIf. 32 55 73 20.
Holmbladsgade 25. TIf. 32 54 73 33.
Kongelundsvej 264. TIf. 32 51 95 95.

Møllegade 4, Dragør. TIf. 32 53 73 22.
St. Kongensgade 93. TIf. 33 13 54 56.
Vendersgade 10.
TIf. 33 13 73 23.
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Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300 S
Tilsluttet:
Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion

Mellem jul og nytår
holder restauranten
åben den:

Kontoret er åbent torsdag kl. 19 00 - 20 30 .
I kontortiden træffes: formand, kasserer og havneudvalg
Foreningens telefoner:
Bestyrelsesværelset

32 59 35 80

Postgirokonto: 7 05 65 16

Telefax

32 59 35 60

Havnekontoret

Restaurationen

32 58 32 96

Åbent: man. -ons. kl. 12-13 & tor. kl. 16 -17

Foreningens e-mail adresse:
SSF's hjemmeside

32 58 14 24

25. december lukket

Foreningens bestyrelse & udvalg:

26. december lukket
Motorbåds, -sikkerhedsrepræsentant & vagtchef:

Jens Green Jensen
E-mail

32 50 63 65
jgj@di.dk

Kim P. Andersen
E-mail

32 58 63 00

Claus Zastrow

32 59 62 23
messinavej@webspeed.dk

Kapsejladschef:

Næstformand:
Erling Jørgensen

E-mail

Klubhusrepræsentant:
Torben Frode Olsen

32 55 43 41

26 16 60 32
my.way@mail.tele.dk

Skolechef:
Ulla Helium

Sekretær:
Bjørka Schandorff
E-mail

32 58 20 36
bjorka@mail.tele.dk

Jørgen Rindal

32 97 09 39

Havneudvalg:
43 90 39 61
findil@post9.tele.dk

Michael Fraenkel
E-mail
Erling Jørgensen

32 97 06 65
fam.fraenkel@get2net.dk
32 58 63 00

Redaktion:

Tonny Pedersen

20 32 02 38

E-mail

chiep@pc.dk

tp@kjehrs-vvs.dk

Johnny Bengtsson

31. december kl. 9-14

.32 55 23 03

Målere:
Jan Simonsen

32 97 62 53

Karl K. Thorup

32 58 32 37

Sundby Sejlforening

Tryk:

SM Offset

Oplag:

Webmaster:

29. december kl. 9-19

27 24 00 67

Festudvalg:

Udgiver:

Poul Christensen

28. december kl. 9-19
30. december kl. 9-18

Ungdoms- og jolleleder:

Vagn Preisler

Finn Hendil
E-mail

27. december kl. 9-19

32 55 09 03

E-mail

Kasserer:

23. december kl. 9-18
24. december kl. 9-13

ssf@e-postboks.dk
www.sundby-sejlforening.dk

Formand:

Tina ønsker alle
en god jul samt
et godt nytår

1.400

32 59 62 61

Bladets ekspedition:
Elin Brinklana

Deadline for indlevering af stof til
32 52 98 89

næste blad er den 1*" i måneden.
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Bestyrelsen og
redaktøren
ønsker alle en
god jul og et
godt nytår
Forsidebilledet:
8. november, efterår og på fiske
tur i Øresund.

3 på sttlbé
Tinas Julestue
i klubhuset

Sundby
Sejlforenings
Julefrokost
Lørdag den 6. december
kl. 14
Tina's usandsynlige
kolde julebord

søndag den 7. december
kl. 14

med alt godt til ganen.

Børnenes juletræ
Søndag den 14. december
kl. 14
Kom og få en hyggedag med
dine børn eller børnebørn
Billetter kan afhentes hos Tina
Kun en billet pr. barn
Voksne 20.00 kr.
og børn 10.00 kr.
På børnenes billetter vil vi
trække lod om
10 EKSTRA GODTEPOSER

Kom og køb
eller
kom og sælg
hjemmelavede nisser, strømper,
bolcher, klejner, julekort
eller andet
der har med jul at gøre.
Bare kom og hyg dig lidt
i klubhuset
Lotterier med
fantastiske præmier.
(Spørg blot dem
der var med sidste år)

Pris kun kr. 120,- pr. person

Børnene vil få juleboller,
sodavand, is og godteposer.
Julemanden kommer
kl. 14

Billetter til julefrokosten
Kan du spille lidt
julemusik eller
optræde med an
det er du velkommen til at
underholde.

købes hos Tina

A
Dejlig levende musik

Af hensyn til børnene er der
rygeforbud i klubhuset
fra kl. 13 til kl. 17

3

Vagtordningen !
Endnu en gang.
Alle medlemmer der har plads i havnen eller fartøj på land, skal gå to
nattevagter.
Der har i oktober måned været 24 frie vagter. Det svarer til at 12
medlemmer kunne have afviklet deres to nattevagter.
Derfor skriv jer nu på vagtlisten i god tid, således at du er sikker på at
kunne få afviklet dine to vagter inden den 30. april.
Hvis der ikke er plads på vagtkalenderen, så medfører det en udgift på
500,- kr. for hver vagt der ikke er gået.
Vi vil igen i år prøve at undgå alle de vagtløse dage, så derfor beder vi
om at alle de medlemmer der enten ønsker at købe sig fri af vagten eller
som på grund af sygdom e.l. ikke kan gå vagt, om snarest at meddele
dette på kontoret, bestyrelsen vil så efterfølgende prøve at finde en løs
ning, så vort klubhus og havn kan blive overvåget hele vinteren.
På en nattevagt er der enten 2 eller 3 vagter. Hvis der kun er 2 vagter, er
det kun området omkring klubhuset der skal patruljeres, hvis der er 3
vagter skal den ene altid opholde sig i klubhuset ved telefonen, på den
måde er det jo ikke særlig krævende at tage et par vagter til fordel for
fællesskabet og være med til at tingene i foreningen sker på den bed
ste måde.
Alle der tager sine vagter passer jo også på dine ting.
Derfor:
Tag nu jeres nattevagter og vær med til at både passe på dine egne ting,
andres ting samt vores forening.
Kim.
4

En hilsen fra Amigo
Året i år var lidt specielt, da Ingrid
på grund af en ny hofteoperation
måtte blive hjemme fra start og først
kommer i ca. en måned til August.
Jeg tog derfor bilen til Port
Napoleon i Frankrig alene, men på
min vej skulle jeg lige en tur forbi
Hans Guldager i "Loup de Mer".
Efter lidt fejl i navigationen (der var
jo ingen navigatør med) fandt jeg
endelig en lille havn og der lå de
nok så hyggeligt i en lille fami
liehavn. Jeg havde glædet mig
meget til en rigtig god frokost (som
kun Hans kan lave den), men ak jeg
havde en frygtelig hovedpine og gik
lige i køjen med det samme.
Da jeg kom til Port Napoleon gik der
ca. 14 dage før jeg var klar til at sejle,
i mellemtiden havde jeg fået en gast
med til en måned, det var min gode
ven Ph. Juul.
Turen gik først over Golfe du Lion,
en tur på 60 sm. til byen Sete, som er
en meget spændende fiskerby med
en lille lystbådehavn.
Derefter til Leutat og videre til Port
Vandres, det er en rigtig hyggelig
by. Vi troede ikke vi kunne få en
plads, men en venlig havnefoged
tryllede lidt. Der var folkedans, som
er meget specielt, nemlig Catalonsk,
de føler sig som Catalaner fra
Frankrig til Barcelona, de sejler også
med samme flag under salingen, i
den del af både Frankrig og Spanien.
Efter en del havne mere kom vi til
Barcelona, sikken en by, det er den
rige del af Spanien, det kan man se
på biler og både.
Men Barcelona er meget mere end
det. Vi ligger i Port Olimpic, som
blev i bygget i 1992 til Olympiaden,
her er mange gode forbindelser til
hele byen (Spaniens næststørste). Jeg
vil her bare nævne Picaco museet,
Søfart, Miro, samt mange mange
flere. Jeg vil også nævne den store
bygningsmester i byen nemlig

Gaudi, som har udført en hel bydel
med huse man ikke ser andre steder
i verden. Han begyndte at bygge
Sagrada Familia, som ligner et even
tyrslot med 100 meter høje tårne,
han blev dog aldrig færdig med sit
arbejde, da han blev dræbt af en
sporvogn i 1926. Man regner med at
være færdig med det hele om 20 år.
Medens vi lå i Barcelona kom endnu
en gast ombord, Finn, det er en af
PHs venner, han skal være med i 14
dage.
Vi er blevet rådet til at gå lidt
sydligere, inden vi går mod
Mallorca, på grund af en vind der
hedder Tramontane, som kan blive
meget kraftig og rejse en meget høj
sø på under en halv time, så vi gik
ned til Villa Nova, hvor jeg i øvrigt
prøvede at få en vinterplads, men
det er umuligt alle steder. Når jeg
slutter for i år går jeg nok tilbage til
Port Napoleon.
Vi tog af sted kl.13 og regnede med
ca. 20 timers sejlads til Mallorca. Det
var en dejlig tur. Delfiner var der
også lige og hilse på.
95 sm. senere kom vi til pto. de
Andraitx, en dejlig havn med masser
af ankerbøjer. Vi gik dog i havn for
at se lidt. Byen var dog meget Tysk,
det er ufatteligt hvad Tyskerne har
købt på Mallorca, så meget at staten
nu er begyndt at røre på sig.
Palma ville jeg ikke ind i med båden,
den skulle være meget dyr, vi fandt i
stedet en lille havn ca. 8 km. med
bus fra Palma. Calle Nova hed
byen, den havde ingen turister, så
der var god plads. Det viste sig
senere, at der var en sejlskole i 14
dage, med unge mennesker i træn
ingslejr til olympiade, de boede på et
flot hotel i havnen, men vi var
velkomne alligevel.
Derefter sejlede vi rundt om øen, lå i
dejlige havne samt ankerpladser.
Turen tilbage til fastlandet var
...fortsættes side 20
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Referat af

Efterårsgeneralforsamlingen
søndag den 26. oktober 2003 kl. 900
Efter at have budt forsamlingen
velkommen blev generalforsamlin
gens punkt 1 indledt med valg af en
dirigent. Bestyrelsen foreslog 42 Ib
Petersen, som blev valgt uden mod
kandidater. Ib Petersen takkede for
valget og konstaterede herefter, at
generalforsamlingen var lovligt ind
varslet. Herefter blev der nedsat et
stemmeudvalg bestående af 119
Michael Ronild, 801 John Jacobsen
og 302 Erik Povlsen.
Punkt 2 Protokol og beretning.
Da alle bestyrelsesreferater har væ
ret trykt i bladet, fik formanden or
det og oplæste sin beretning.
Herunder mindedes afdøde med
lemmer og jubilarerne fik deres nåle
overrakt.
Beretningen og navnene på de
medlemmer, der blev mindet eller
hædret kan læses i formandens
beretning på side 14.
Herefter udbad dirigenten sig
eventuelle bemærkninger til
beretningen.
515 E. Juel-Andersen manglede
oplysning om to ting.
For det første ville han gerne vide,
om man ikke kunne sende regningen
på de 50.000 kr., som foreningen selv
havde måttet betale for flytningen af
bygninger i forbindelse med ekspro
prieringen af nordre mole, til kom
munen.
For det andet ville han gerne vide
om omkostningerne i forbindelse
med de kommende ændringer på
søndre mole, fx flytning af toilet
bygning, masteskur m.m. kom til at
indgå i det budget, der skal foreligge
for hele det nye byggeri til gengæld
for at man således laver om på hele
SSF's område.
Pengene, der var brugt til flytningen
kunne passende være brugt til vin
duerne i klubhuset.
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549 Flemming Voss takkede forman
den for informationen. Så vidt han
kunne se, ville de ekstra havne
pladser, der ville komme i forbin
delse med den nye bro på søndre
mole, være ganske korte, og derfor
mest være til motorbåde.
Han ville gerne vide, om foreningen
havde så mange motorbåde, og om
foreningens medlemmer ville være
villige til at lade sig flytte.
Han ville også gerne vide, hvordan
flytningen skulle foregå rent prak
tisk, fx på hvilket tidspunkt af året.
Han forudså, at der ville blive kaos,
hvis hele søndre mole og græsplæ
nen skulle brydes op, og masteskur
og private skure flyttes. Der ville
ikke blive plads til nogen på om
rådet i den tid, hvor dette skulle
foregå
Når pladsen både i syd og nord er
blevet reduceret, vil der blive man
gel på landpladser.
Det blev også nævnt, at parke
ringspladsen bliver inddraget.
Han påpegede, at der efterhånden
var et stort antal forskellige bygnin
ger på pladsen og opfordrede til, at
man prøvede at indskrænke disses
antal uden at indskrænke ak
tiviteterne.
Fl. Voss fortalte også om en meget
negativ oplevelse, han havde haft i
forbindelse med et besøg i restau
ranten.
949 Rolf Unneland havde altid følt
sig tryg ved bestyrelsens arbejde for
foreningen, men han fandt dens po
sitive tilkendegivelse af planerne for
søndre mole, som refereret i okto
bernummeret af bladet, betænkelig.
Han syntes, at de nye planer er et
anslag mod det unikke ved SSF, som
både medlemmer og gæster sætter
stor pris på.
Han frygtede at vi til gengæld for
lidt større indtægter sælger Sundbys
sjæl og at resultatet, når alt er fær

digt, vil blive en parkeringsplads for
både, en marina og ikke et SSF, som
vi kender det.
Han bad bestyrelsen tage sin hold
ning op til overvejelse, da han ikke
mente, at det var det rigtige, der
skete i den sag.
737 Poul E. Dyreborg havde på sid
ste generalforsamling lovet at under
søge borgmester Martin Geertsens
citat i Berlingske tidende den 27.
marts om brugerne af Det maritime
Ungdomshus som "et samlingssted
og et multikulturhus for både organ
iserede og uorganiserede aktiviteter
- i princippet et mødested for unge
fra hele byen."
Formanden havde udtalt, at citatet
var journalistisk bearbejdet, og der
for havde Poul E. Dyreborg lovet at
undersøge det nærmere.
Dagen efter generalforsamlingen
kontaktede han borgmesteren, der
oplyste at citatet var korrekt, og at
"uorganiserede" skulle gå på enkelt
personer, der ville svømme, dykke,
sejle etc.
Dyreborg har siden forsøgt at skrive,
hvad han havde fået oplyst, i bladet,
idet han allerede den 31 marts send
te et større læserbrev. Da det ikke
var blevet bragt i de følgende to
blade, tog han kontakt til redak
tøren, som oplyste, at han havde
fremsendt læserbrevet til bestyrelsen
til udtalelse.
Alligevel kom der stadig ikke noget i
bladet. Så fremsendte han et lille
læserbrev først i juli måned, da han
syntes, at der dog skulle noget i
bladet, men det kom heller ikke i.
Med hensyn til, hvem der må bruge
Det maritime Ungdomshus, fandt
Dyreborg så i referatet fra bestyrel
sesmødet mandag den 27. januar at
"at det skal kunne anvendes af andre
organiserede grupper og ikke nød
vendigvis kun ungdom".
I bestyrelsesreferatet af den 24. fe

bruar udtaler Henrik, at der skal
laves en formel driftsaftale og bl.a.
"... og at også andre end ungdom
men vil kunne bruge huset".
Og i bestyrelsesreferatet af den 28.
april står, at der skal laves brugs- og
driftsaftale mellem SSF og Køben
havns Ungdoms & Uddannelsesforvaltning (UUF) og at aftalen blev
godkendt af bestyrelsen og under
skrevet af formanden. Men i refer
atet fra den 29. september står der, at
der skal fastlægges nærmere aftaler
om driften, før det besluttes, og at
det er vigtigt, at huset ikke bliver en
konkurrent til SSF's aktiviteter.
Dyreborg følte sig noget desorien
teret over dette, idet han troede, at
der allerede var en driftsaftale.
Han forstod heller ikke, at den per
son, der var blevet ansat til at be
styre ungdomshuset skulle være
tilknyttet naboforeningen, og at det
var uheldigt, at han ikke engang er
medlem af SSF.
Ligesom det er uheldigt, at Henrik
alene har siddet som repræsentant
for den ansættende myndighed fra
vores side.
Dyreborg mente desuden, at fore
ningen var underrepræsenteret i det
pågældende udvalg.
Dyreborg er desuden i det første
læserbrev kommet med to forslag til
ændring af "yokohama- modellen",
da der ikke på arkitekternes forslag
er rækværk på bygningen, hvorimod
der i bladet er oplyst, at der kommer
rækværk. Han vil foretrække, at der
kommer rækværk.
Det andet, han godt kunne tænke
sig, var en bedding, der ikke sam
lede tang ved pålandsvind.
569 Henrik Gravesen påtog sig at
svare på Dyreborgs indlæg.
I princippet kan der godt komme
enkeltpersoner ned til Det maritime
Ungdomshus, men de kan kun
komme i de organiserede rammer,
hvilket vil sige, at enkeltpersoner fra
baglandet kan deltage i de aktivi
teter, der er arrangeret hernede. Man
kan altså ikke bare møde op og så
tro, at man kan være en del af det
hernede. Aktiviteterne skabes inden
for de givne rammer primært af
brugerne, og heriblandt SSF.
Det har været magtpåliggende for
SSF at huset også skal kunne bruges

af andre end ungdom. Vi vil gerne
have at resten af SSF's medlemmer
også vil kunne bruge huset. Fx kan
navigationsundervisningen eller an
dre lignende aktiviteter foregå i
huset uagtet, at der er folk med, der
er ældre end det, der kaldes "ung
dom".
Det er forståeligt, at der er forvirring
omkring brugs- og driftsaftalen. Det
kommer sig af, at der er to slags af
taler.
Den ene er korrekt nok underskrevet
af formanden. Den går på det
forhold, at byggeriet i det hele taget
er på området og hvordan SSF's ref
erence er i forhold til byggeriet.
Den anden driftsaftale, som endnu
ikke er færdig, er den mere detal
jerede aftale om, hvad der egentlig
skal foregå i huset, hvem der skal
sidde i en brugerbestyrelse eller aktivitetsbestyrelse osv.
Disse politisk meget væsentlige af
taler er ikke endeligt på plads.
For vores vedkommende skal vi se
til, at de aktiviteter, der kommer til
at foregå, ikke bliver en direkte
konkurrence til fx SSF's sejlerskole.
De aftaler regner vi med er på plads
inden ret længe.
Der er ansat en ung mand som drifts
leder.
Henrik har siddet med i ansættelsesudvalget, og har oplevet hele
proceduren som en god proces.
Når SSF kun har haft én plads og i
princippet kun høringsret, er det for
di det er UUF i Københavns
Kommu-ne, der står som den
økonomiske driftsleder af huset og
betaler den lille halve million, det vil
koste om året at drive arrange
mentet.
De kræver, at den ansatte skal have
forbindelse til en organisation, og da
Amager Strand Sejlklub (AAS) er en
del af UUF, har det været naturligt
at placere ham der. Men ASS har in
gen beføjelser i forbindelse med Det
maritime Ungdomshus ud over,
hvad også SSF har.
Der kommer rækværk.
Den bedding, der bliver lavet, bliver
forhåbentlig bedre end den gamle.
Der bliver lavet specialbroer, så tan
gen kan glide forbi.
Problemet med den gamle var, at vi
havde en betonbro, som gik direkte
på beddingen og derfor blokerede

for tangen.
Den nye bro vil kunne køre op og
ned på det første stykke og er efter
fulgt af nogle flydebroer. Det hele
skal kunne tages op ganske let i
fremtiden.
Henrik opfordrede til, at medlem
mer, der havde flere spørgsmål om
detaljerne, kontaktede ham.
Formanden forklarede, at da Henrik
er den person, der ved mest om
byggesagen vedrørende Det mar
itime Ungdomshus, var det også
ham der svarede på de spørgsmål,
der angik dette.
Han ville herefter selv svare på de
tidligere stillede spørgsmål.
Med hensyn til nordre mole og de
ca. 50.000 kr. flytningen kostede, var
det SSF's andel af byggeriet.
Det er rigtigt, som Fl. Voss påpe
gede, at der nu står bygninger både
hist og pist, og derfor skal vi på et
tidspunkt tage stilling til, hvad der
skal blive stående, hvad skal fjernes.
De overvejelser skal et ad hoc ud
valg drøfte, så de huse, der er noget
værd bliver bevaret og sat de steder,
hvor vi har brug for dem.
Det gamle klubhus skal væk, da det
ikke er noget værd, og erstattes af
halvtaget, som måske kan udbygges
med et par kolde værksteder i begge
ender, så man stadig kan have et
sted, hvor man kan få klaret et
stykke håndværk.
Med hensyn til søndre mole, er der i
systemet sat ca. 2,7 mio. af til at flyt
te bygninger. Om de rækker, må
tiden vise, men erfaringen fra flyt
ningen af husene på nordre mole
lover godt.
Til toiletbygningen skal der selvføl
gelig kloakarbejde, vand, el osv.
Men vi kan ikke på nuværende tid
spunkt vide, om pengene rækker.
Ja, pladserne på sydsiden af den nye
bro vil blive korte. Hvor mange
pladser det vil give, kan vi ikke
forudsige præcist. Det kommer an
på, hvorledes, der bliver disponeret.
Den bestyrelse, der sidder til den tid,
kan jo vælge at omstrukturere hav
nen for fx at skabe nogle flere af de
brede pladser, som efterspørges
mere og mere. Men byggeriet sker jo
ikke allerede i morgen. Jorden skal
først sælges, så ingen ved, hvornår
planerne vil komme til udførelse.
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Formanden var også enig med Rolf
Unneland, der havde talt om SSF's
sjæl, og ønskede som alle andre, at
SSF kunne få lov at forblive, som
den var, men når det ikke kan være
sådan, må vi tage udfordringen op
og påvirke, hvad vi kan, til bedste
for os selv. Det skal helst ikke være
folk udefra, der skal bestemme,
hvordan der skal være i SSF. Det
skal vi selv, men rammerne bliver
anderledes, så der er tale om både at
give og at tage.
For at afbøde manglen på landplads,
vil man i den kommende tid nøje ob
servere, om bådene kan stilles, så
pladsen udnyttes bedre, end vi
måske gør og har gjort hidtil. Måske
bliver konsekvensen, at den parke
ringsplads, vi har, må inddrages.
Kommunens folk har svært ved at
forstå, at der skal bruges lige så
megen plads på land, som man har i
havnen. Det er noget af det, der gør
det svært at forhandle med folk, der
ikke er sejlere. Vi har gjort dem
klart, at vi ikke vil afgive mere land
end det, de har taget.
Når vi når dertil, at der skal graves,
skal flytningen planlægges, men lige
nu er der ingen, der ved, hvordan.
Det må håndteres, når det bliver ak
tuelt.
Gertsens udtalelser er afgivet, uden
at han har været involveret i sagen.
Det Erling og formanden har ople
vet, når de har siddet til forhan
dlinger, er, at der mangler intern ko
ordinering af udtalelser.
Det oplever man, når politikerne ud
taler sig, og da Det maritime Ung
domshus, når det er færdigt, vil
være Gertsens område, ser han
gerne, at alle og enhver kunne
komme ned til dette område. Derfor
blev han bedt om at tie stille, da det
var det stik modsatte, man var ved
at forhandle sig til rette om, netop
sådan som Henrik fremlagde det.
Vi vil sikkert også i fremtiden op
leve, at nogle politikere gerne vil
drage fordel af, at der kommet et så
dant byggeri. Men det er stadig os,
der skal præge det derude og
forhandle os frem til de vilkår, som
vi ønsker, og det er, hvad der man
gler i den sidste driftsaftale:
Hvordan gør vi det her i hverdagen?
Hvem betaler hvad? osv.
Hvordan skal brugerne komme til?
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Skal de skrives op på en liste?
Ungdomsafdelingen har allerede
lagt planer om brug af huset til
næste år i forbindelse med forskel
lige arrangementer.
Udefra er der mange, der med inter
esse kigger på, hvad det er der
foregår omkring huset, og udtrykker
ønske om at gøre brug af facilite
terne.
Man har taget noget af vores jord,
men vi får også nogle fordele ved at
have huset, og vi har nogle rammer,
som vi kan gøre brug af og som vi
ikke skal vedligeholde selv, og det er
et væsentligt argument.
Formanden synes heller ikke, at den
skildrede oplevelse i restauranten
var tilfredsstillende.
Angående medlemmernes villighed
til at flytte pladser gav formanden
medhold i, at det ikke ville blive
morsomt for de medlemmer, der vil
blive bedt om at flytte, men han
gjorde også opmærksom på, at ifølge
foreningens vedtægter har havneud
valget bemyndigelse til at flytte
rundt på bådene i det omfang, det er
nødvendigt. Det hele vil næppe
kunne hænge sammen uden at nogle
både skal flyttes. Hvordan det skal
gøres, vil blive taget op, når det bliv
er aktuelt.
432 Johnny Hedegård fremførte, at
en af de største forskelle på SSF og
de fleste andre sejlklubber er, at her
nede er der miljø, og miljøet står
åbenbart på spil. Derfor ville han
gerne vide, om det er SSF, der er en
del af lokalplanen eller om det er
bådpladser.
Formanden svarede, at det er
Sundby Sejlforening, der er en del af
lokalplanen. Området bliver i lokal
planen udlagt som et aktivitetsom
råde, der indeholder en lystbåde
havn. Det gode ved det er, at vi med
borgerrepræsentationens godken
delse af planen får præciseret vores
afgrænsning i forhold til om
givelserne, og dermed er funda
mentet for underskrivelsen af den
20-årige forlængelse af vores lejemål,
som er tilkendegivet fra politikernes
side, i orden. Det er derfor ikke
bådepladser, men Sundby Sejlfore
ning, der tales om.

15 Axel Petersen syntes, at vi skal
forsøge at være positive over at
lukke op for andres adgang til om
rådet og som en konsekvens heraf
slippe for nattevagterne.
737 Poul E. Dyreborg opfordrede til,
at den brugs- og driftsaftale, som der
er henvist til i referatet fra besty
relsesmødet den 28. april, og som
formanden har underskrevet, tryk
kes i bladet, som den foreligger.
Formanden syntes, at det var en god
ide. Den indeholder ikke nogen
hemmeligheder, så det aftaler vi
med redaktøren.
549 Fl. Voss mente, at en ny aftale
må være baseret på et vist antal
kvadratmeter, og ville gerne have
oplyst, hvordan man havde tænkt
sig at sikre SSF mod uhæmmet leje
stigninger. Som eksempel refererede
han til den sidste leder i Svenska
Krydserklubbens blad, hvori der står
beskrevet, hvordan kommuner og
arkitekter i forening finder ud af at
udnytte de herlighedsværdier, der
består langs de kystnære områder,
ved at bebygge dem uden hensyn til
de sejlere, der har brugt områderne i
mands minde. Det er nu vi skal
tænke os godt om, så vi ikke bliver
taget på sengen, selv om planerne
først tænkes udført om mange år.
Han frygtede også, at der ville opstå
et ildelugtende problem med tang,
der drev ind, når den nye kanal blev
gravet, ligesom han var tvivlende
overfor om kommunen eller de
kommende ejere af området syd for
kanalen ville vide hvordan eller end
sige være villige til at rydde for tang.
Formanden bekræftede, at der kom
mer mange spørgsmål i forbindelse
med ændringerne. Broen, der skal
erstatte betonmolen bliver en bro i
lighed med midterbroen. Dvs. at
der kommer vand under den.
Beregningerne, som er foretaget, vi
ser, at der bliver en gennemstrøm
ning, men om virkningen af den
gennemstrømning vil gøre proble
met med tangen større eller mindre,
kan man ikke svare på nu.
Det er rigtigt, som Fl. Voss nævner,
at der efterhånden ikke kan be
bygges et område, uden at der skal
være vand i nærheden. Formanden

har overfor kommunen fremført, at
som SSF ligger i dag og har ligget de
sidste 80 år, er den vokset frem af
medlemmernes arbejde, og uden at
kommunen har måttet poste penge i
foretagendet. Men tiderne har æn
dret sig.
I annoncerne, der skal sælge det
nærliggende boligbyggeri, lægges
der op til at bygningerne ligger tæt
på en lystbådehavn. Vi har gjort
dem opmærksom på, at indflytterne
ikke kan regne med at kunne få en
bådplads i SSF straks efter at have
meldt sig ind, og at jo bredere båd,
man ønsker plads til, desto længere
ventetid er der.
Angående lejekontrakten mente for
manden ikke, at kommunen ville
være ude på at slagte SSF, da de selv
ønsker, at der skal være et maritimt
miljø i området. Vores forventning
er, at udgangspunktet for lejen er
det, vi betaler i dag, og at regulerin
gen sker i forhold til pristallet. Sådan
er det i dag. Og set i lyset af, hvad
grunden ville være værd i dag, hvis
der skulle bygges på den, er SSF's
lejeudgift en bagatel. Den nu
værende leje er på ca. 150.000 kr.
årligt. Udspillet omkring husleje for
de klubber, der er i området er, at
lejen ikke må blive dyrere end nu, så
at alle har mulighed for at blive
liggende.
949 Rolf Unneland sagde, at da
mange autentiske miljøer for tiden
udsættes for et uhyggeligt pres, må
det være en forpligtelse også for SSF
at medvirke til at bevare disse
miljøer, som alle mennesker kan
lide.
276 Ole Juul syntes, at det lød som
om den skitserede plan allerede var
vedtaget, og at det derfor så ud som
om, det nye boligbyggeri bliver en
meget stor del af SSF og at kanalen,
der skulle give bådpladser til SSF på
den sydlige side, vil indgå i bolig
byggeriet i stedet for.
Formanden sagde, at Ole Juul havde
ret i at græsset forsvinder, og kana
len vil blive udgravet i en afstand af
28 m fra den nuværende molekant.
Der er stadig tale om forslag og
skitser til en lokalplan, der vil blive
efterfulgt af en to måneders hørings-

tid, hvor alle kan give deres menin
ger til kende.
Boligbyggeriet bliver ikke en del af
SSF. Der kommer vand imellem, så
den fysiske afgrænsning bliver ty
deligere, og bygningerne er flyttet ti
m væk i forhold til den først skit
serede plan. Det er det, bestyrelsen
har opfattet som positivt. Under alle
omstændigheder vil der langs molen
blive anlagt en promenade, og
havde kanalen ikke været der, ville
promenaden blive lagt, hvor græsset
nu er, og så ville afgrænsningen
blive et diskussionspunkt mellem
SSF og de nye boligers boligforen
ing.
Det kunne give problemer med fx
snerydning o.l. Igen handler det om
at give og tage. SSF's bestyrelse
kunne godt have valgt at gå imod
planerne, men har valgt at gå med i
arbejdet i erkendelse af, at det er den
bedste måde, hvorpå vi kan få mest
mulig indflydelse på, hvad der skal
ske. Som alle andre så formanden
også helst SSF bevaret som den er,
men det er urealistisk.
388 Sven-Erik Culmsee fremhævede
på baggrund af sin egen oplevelse af
tidligere at være blevet flyttet fra
Nordhavn mod sin vilje, at miljø
ikke handler om bygninger, men om
mennesker.
276 Ole Juul foreslog, at man an
lagde kanalen syd for SSF's nu
værende østmole og med egen ud
munding mod øst, så græsset kunne
bevares, hvilket formanden sagde
evt. kunne være et af SSF's æn
dringsforslag til planen. Det ville
også løse problemet med, at dem,
der kommer til at ligge i kanalen på
siden op mod byggeriet, og som ikke
har duelighedsbevis, skal benytte
SSF's havnehul.
Herefter blev formandens beretning
enstemmigt vedtaget.
Punkt 3. Budget:
Kassereren 687 Jørgen Rindal frem
lagde budgettet for 2004. De fleste
ændringer er sket på grund af frem
gang i antallet af aktive medlemmer.
For enkelte udgiftsposter er stignin
gen sket, fordi kommende udgifter
er kendte på forhånd. Der er ikke
taget højde for store ændringer i det

kommende år, idet disse ikke for
ventes.
276 Ole Juul fortalte, at foreningen
om to dage fylder 80 år, og at den 14
år efter starten fik en sejlbåd og en
sejlerskole. Denne sejlbåd bruges
stadig af sejlerskolen, og det er flot,
men han syntes, at det ville være
endnu flottere, hvis man på budget
tet kunne ændre fordelingsnøglen,
så de penge, der bruges på ungdom
og på sejlerskolen, kunne fordeles
med en større andel til sejlerskolen.
Ole Juul synes, at sejlerskolen mang
ler en moderne kølbåd til sine ele
ver, da de går på sejlerskolen for at
lære at sejle i en type båd, som de
måske selv senere vil anskaffe sig og
ikke i en gammel gaffelrigger.
Øveballen skal ikke pensioneres,
den kan bare være sejlerskolens pa
radeskib.
Formanden svarede, at dette jævn
ligt har været diskuteret, og at pro
blemet bl.a. var, at der også skulle
findes instruktører, hvilket kunne
være svært og måske årsag til en vis
tilbageholdenhed hos de tidligere sej
lerskolechefer. Men er det et ønske,
vil bestyrelsen arbejde for det.
Med hensyn til budgettet oplyste
formanden, at såfremt der blev givet
klaptilladelse, går vi i gang med ud
dybningen af havnebassinet.
Arbejdet forventes, at kunne blive
gjort i vinterens løb. SSF har tre por
tioner å 25.000 kr. liggende i Køben
havns Kommune til formålet.
Ikke at de rækker, da det formentlig
kommer til at koste 5-600.000 kr.,
men vi vil kunne få udført arbejdet,
da vi vil kunne fordele udgiften over
2 regnskabsår og ligeledes kunne
trække på foreningens kassekredit
på 400.000 kr. Selv om økonomien
vil blive stram, vil vi leve op til fore
ningens formålsparagraf om at have
en havn med en vanddybde på 2 m.
625 Birger Riis-Hansen ville gerne
vide hvad der indikerede stigningen
af budgettet for fester, bestyrelse og
for motorbåde. Det drejer sig ikke
om store beløb, men det ville være
rart med en bemærkning herom.
Kassereren svarede, at de anførte
procenter ikke repræsenterede nogle
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særligt store beløb. De ekstra om
kostninger ved fester er mest til
musikken, der er blevet en hel del
dyrere end tidligere.
Omkring bestyrelsen skyldes stig
ningerne forplejning i forbindelse
med diverse møder og forhand
linger.
For motorbådes vedkommende er
stigningen udtryk for en større ak
tivitet på området, og det er godt.
15 Axel Petersen udtalte, at han en
gang havde fået fortalt, at hvis man
kunne sejle Øveballen, kunne man
sejle alle andre skibe.
Herefter gik generalforsamlingen
videre til næste punkt.
Punkt 4. Valg.
Følgende bestyrelsesmedlemmer var
på valg:
Formanden Jens Green Jensen, som
oplyste, at det vil blive hans sidste
sæson som formand, idet han som
lovet ville blive på posten indtil
lejekontrakten er på plads, og det
forventer han vil ske, når lokalpla
nen for området er vedtaget i løbet
af det kommende halvår. Han opfor
drede generalforsamlingen til at
finde et nyt formandsemne inden
generalforsamlingen til oktober
næste år.
Kapsejladschefen Leif Henriksen
ønskede ikke genvalg. Han havde
haft ambitioner om et højt niveau for
afdelingen, da han blev valgt ind
sidste år, men hans arbejdssituation
havde ændret sig, således, at han
ikke længere kunne afse den nød
vendige tid til opgaven i sejlklubben.
Han takkede kapsejladsudvalget fol
deres store indsats og hjælp og
foreslog på bestyrelsens vegne 60
Claus Zastrow til posten.
Der var ikke andre forslag, så Claus
blev enstemmigt valgt.
Ungdoms- og jolleleder Tonny
Poulsen blev genvalgt og det samme
gjorde de to havneudvalgsmedlem
mer Erling Jørgensen og Michael
Fraenkel samt formanden for klub
hus og bygninger Torben F. Olsen.
Suppleant Jens Peder Skov blev gen
valgt.
Kasserer Jørgen Rindal og kasser
ersuppleant Elin Brinkland blev
også enstemmigt genvalgt.
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Punkt 5.
Ingen
Punkt 6. andre forslag:
Ingen.
Punkt 7. Eventuelt:
Her tog dirigenten 42 Ib Petersen or
det og påpegede, at for at undgå en
fjernelse af hegnet om foreningen vil
det kræve ændringer i lovene, så der
er mere offentlig adgang til området.
Der står nu i ordensreglementet, at
uvedkommende forbydes adgang,
og i klubhuset må kun komme gæ
ster af medlemmer.
Skiltene med "Kun adgang for
medlemmer" skal også fjernes. Vi må
argumentere med, at lågen står åben
mellem 8 00 og 21 00 og vi skal selvføl
gelig fastholde vores hegn. Men
lovene skal passe til forholdene.
Der er også lavet en vedtægtsæn
dring til lovene i 1995 om, at man
skal have duelighedsbevis for at få
plads i havnen. Speedbådskortet,
som er kommet til senere, giver også
adgang til plads i havnen.
Det ville være en god ide at ned
sætte et lovrevisionsudvalg, der kan
gennemgå lovene og komme med
forslag til ændringer.
803 Tonny Pedersen aflagde her en
lille beretning om arbejdet i ung
domsafdelingen i det indeværende
år. De fysiske rammer med den di
rekte adgang til havet havde jo
været afskåret, men til gengæld
havde den sportslige indsats været
særdeles god.
Året indledtes med at team Y126
med Christian Schaldemose, Morten
Grønning og Mark Pedersen blev
udtaget til ungdoms- og talentholdet
i DS. Det var ungdomslederne ret
stolte af. At DS så ikke var helt klar
til at håndtere sådan en tre-perso
ners kølbåd gav måske ikke de unge
den bedste oplevelse i første om
gang, men efter Tonnys opfattelse
har både DS og de trænere, der
havde med dem at gøre, lært en del
af det.
Som bekendt fik SSF udtaget to yng
lingebåde til VM. Det var team 160
og team 126. Det resultatmæssige
var måske ikke det sjoveste, men til
gengæld lærte de unge mennesker
meget af det.

De 15 juniorer, der deltog, vil huske
den oplevelse på både godt og ondt.
Det var en dejlig tur til VM i
Warnemiinde. Vejret var godt, især
for dem, der ikke skulle sejle, for det
er svært når vinden kun er 3 m/sek.
Sejladserne blev gennemført og
stævnet godkendt, men at det var
svært at sejle under de vilkår kan ses
af resultaterne. Fx blev den rege
rende danske verdensmester num
mer 23. Den bedste danske båd blev
nummer fire. Det var en pigebåd.
Sundbys både blev placeret som
nummer 52 og 62, en ikke så ringe
placering blandt 88 deltagere.
Tak til alle de medlemmer, der yd
ede et ekstra tilskud og også for det
tilskud, som klubben gav til at
sende både af sted til VM.
Ved junioreuropamesterskaberne
blev team 126 placeret på 5. pladsen,
og det synes vi er godt gjort.
Ved senior-DM deltog vi med to
både og blev ud af 30 både placeret
som nr. 10 og 12. Disse sejladser var
præget af "dansk sejlervejr", men her
beviste de danske sejlere, at det var
noget de beherskede. Der var ingen
havarier - af betydning.
På årets åbne rangliste er team 126
nr. 8 og team 160 nr. 12 i Danmark,
og på ungdomsranglisten sluttede
team 126 som nr. 8.
De to europajollesejlere har ikke
været helt så aktive på grund af stu
dentereksamen, men vores mandlige
e-jollesejler Jesper Nielsen trods
manglende træning stillede op til se
nior-DM og blev placeret som nr. 7,
hvilket må siges at være flot.
Ungdomslederne synes, at det har
været en fornøjelse at møde op til
træningsaftenerne, for selv om der
blot er mellem 15 og 20 aktive sejlere
så har de præsteret at lægge 1365 ak
tive sejltimer på vandet på en sæson.
Dertil skal lægges næsten 1800 timer
til klargøring af både og flytning
m.m. En meget flot præstation.
Trods turbulensen omkring flytning
m.m. er der alligevel dukket et par
meget velkomne nye medlemmer
op. De unge har brugt rigtig megen
tid på at flytte i forbindelse med
byggeriet.
Men det har været en skuffelse, at
ikke alle jollesejlerne, selv om de
havde fået et brev herom, mødte op
og hjalp til med at flytte deres både.

Tak til dem, der gjorde.
Tonny udtrykte håb om, at der også
fra jollesejlernes side vil være mere
lyst til at deltage i aktiviteterne, når
det nye hus står færdigt, så pladsen
bliver andet end bare en parker
ingsplads for joller og kajakker.
Der er ikke tvivl om, at SSF med det
nye hus vil få nogle nye medlem
mer, men det vil ikke blive gratis, for
efter en del år med tilbagegang i
dansk sejlsport, er tendensen begyn
dt at vende, og det skal SSF også
være opmærksom på.
Ungdomsafdelingen er klar til at
tage udfordringen op, og håber, at
resten af sejlforeningens medlemmer
også er det. SSF slipper ikke for de
forandringer, der kommer, og så er
det bedst at være med i dem med
godt humør og positivt sind.
Tonny lykønskede på afdelingens
vegne Henrik Gravesen med ud
nævnelsen til "Årets SSF'er", en ud
nævnelse han har fortjent for sit
store arbejde som både kapsejlad
schef, ungdomsleder og her sidst for
arbejdet med Det maritime Ung
domshus.
Tonny gav også Henrik en personlig
tak for hans hjælp og inspiration i
det daglige arbejde i afdelingen.
Normalt uddeler afdelingen pokaler
til de unge sejlere, men i år gjorde
man en undtagelse, idet det ikke var
muligt at fremhæve nogen på
bekostning af de andre. Efter det
store arbejde både optisejlere og yng
lingesejlere har ydet, er der simpelt
hen ikke pokaler nok. De har alle
fortjent en pokal for deres indsats.
Disse unge mennesker mener, trods
tilbud fra andre sportsgrene m.m., at
SSF er stedet, hvor man skal sejle, og
det er dem, der giver ungdomsled
erne lyst og inspiration til at udføre
arbejdet i klubben.
Herefter bad Tonny forsamlingen
udbringe et leve for foreningens "su
perungdom".
1054 Michael Fraenkel var enig med
Ib Petersen i, at lovene bør ændres,
men at man havde forhalet proces
sen lidt, fordi der sker så mange æn
dringer, og at det var spildt arbejde,
hvis man om kort tid skulle lave det
hele om igen.
Det er Folketinget, der har indført
speedbådskørekortet, men due-

lighedsbeviset er mere vidtgående,
og derfor er det duelighedsbeviset,
SSF har valgt. Folk, der i foreningen
har en båd, der kræver speedbådsbevis, skal derfor også have et duelighedsbevis.
675 Vagn Preisler opfordrede med
lemmerne til at deltage i matineen
den 2. november.
Han syntes, at det er synd for dem,
der ikke deltager, idet de går glip af
god musik og et socialt fællesskab
med de andre i foreningen.
Den 5. juni 2004 kommer der et jazz
orkester igen. Det spillede i SSF i
sommer, og det var en utrolig god
oplevelse, som man kan se frem til at
få gentaget.
15 Axel Pedersen opfordrede atter til
at foreningen åbner sig for det nye,
der kommer udefra.
Så gjorde han opmærksom på, at en
del af vindviseren i pejsestuen er
blevet gemt under det nye loft, og
spurgte, om ikke det kunne ændres,
så hele skiven kunne ses igen.
Til sidst sagde han, at det havde
været svært at få jaget folk hjem sid
ste lørdag (afriggergildet), hvor han
havde haft nattevagt!
403 Finn Mortensen ville gerne op
fordre bestyrelsen til forsøge at
påvirke kommunen til at få lavet en
gangbro eller en tunnel fra stien, så
folk, der kommer med metroen kan
komme sikkert over vejen.
737 Poul E Dyreborg opfordrede, for
det første, bestyrelsen til at være op
mærksom på, at den nye bebyggelse
ikke kommer til at råde over vandet
ved søndre mole.
Det andet, han ville nævne, var af
historisk art, idet overborgmesteren
i Politiken skrev, at ideen om en ny
og bedre strand på Amager blev fos
tret af nogle lokale græsrødder i
1970. Strandpark-ideen var efter
Dyreborgs kendskab til sagen op
stået tidligere, idet der den 21. dec.
1950 på foranledning af SSF blev
indkaldt til et møde i Københavns
almindelige Boligforening, med del
tagelse af Arbejdernes Roklub,
Codan Søspejdertrop og to arkitek
ter fra Københavns almindelige
Boligselskab, som gratis ville udar

bejde de nødvendige planer.
Efter flere møder strandede planerne
på grund af manglende økonomisk
støtte fra kommunen. Nu ser det så
ud til at den alligevel skal realiseres.
119 Michael Ronild ville gerne slå et
slag for seniorernes tur til Tyskland
den 12. nov. Turen er åben for alle
medlemmer. Den koster 100 kr. og
der vil være sedler opslået rundt
omkring med yderligere oplys
ninger.
708 Kaj Gregersen savnede at for
manden også havde nævnt Claes
(Eriksson) og Karin Poulsen, som
havde deltaget i en kapsejlads med
240 gamle sejlbåde, og at de vandt
Den gyldne Harpun for den bedst
bevarede og vedligeholdte sejlbåd af
samtlige. Det er en præstation, der er
stor hæder værd.
Formanden fik så ordet for de afslut
tende bemærkninger. Han gav Kaj
Gregersen ret i, at det var en virkelig
flot præstation, og nævnte, at det
ikke er første gang Den gyldne
Harpun går til en Sundby-båd.
SSF er kendt for at have mange vel
holdte sejlbåde, især spidsgattere,
som folk fra andre steder ofte kom
mer hertil for at se på.
Han ønskede seniorerne god tur og
roste dem for deres gode arrange
menter og aktiviteter.
Til Finn Mortensens opfordring
svarede han, at bestyrelsen påpe
gede vigtigheden af at Amager
Strandvej kunne passeres. Der vil
komme en renovering af Amager
Strandvej. Den alt for hurtige kørsel
gøres der stadig opmærksom på.
I forbindelse med Det maritime
Ungdomshus vil der blive anlagt en
fodfængerovergang fra stien over for
SSF med et såkaldt københavnerlys.
Men tunneller og broer bliver der
næppe tale om.
I forbindelse med østmetroen langs
den gamle Amagerbane har forman
den efterspurgt fornuften i, at man
taler om det vigtige i, at borgerne i
baglandet på en nem måde kan
komme ud til strand og vand, for så
at lave en usynlig mur på langs ned
igennem Amager ved, at man ikke
graver metroen ned. Det er para
dokser, man må leve med. Der er
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høje ideer i den ene ende og ingen
penge til udførelsen i den anden.
Amager Metrogruppe har anlagt
nogle retssager, og de er ved at søge
om fri proces mod Østamagerbanen,
fordi de mener, at der er økono
miske data, som ikke kommer frem i
lyset, om hvad det reelt koster at
grave metroen ned.
Til at få en advokat til at starte an
søgningen om fri proces skal man
bruge 50.000 kr. og til det formål har
formanden givet tilsagn 0111, at SSF
vil støtte dem med 5.000 kr.
Pengene returneres, såfremt der
ikke bevilliges fri proces. Man vil
kunne læse mere herom i
Amagerbladet.
Lovrevision skal i gang, men der har
været så mange andre ting på
tapetet. Formanden havde drøftet
igangsættelse af arbejdet med OP,
men han er desværre ikke mere. Der
er dog andre, der vil kunne påtage
sig arbejdet, og de bedes henvende
sig. Ib Petersen har allerede meldt
sig.
Det er et paradoks, at der på døren
står, at der kun er adgang for
medlemmer, og så bliver vi tvunget
til at åbne op for offentligheden. Vi
kan jo lige så godt pille skiltet ned.
Vi skal alligevel holde lågen åben
helt til klokken 22 00 . Det er den
melding, vi har givet embedsmæn
dene. Vi holder åbent fra 9 00 til 22 00 ,
og det vrimler med besøgende især i
weekenderne.
Der kan komme andre paradokser,
men vi må tage fat i dem, i den
rækkefølge, de dukker op. Fx hvor
meget hegn kan vi beholde, og hvor
meget kan vi lukke af?
Får vi dispensation til at lukke om
natten, som vi altid har gjort, så vi
kan passe på vores grej?
Der er forståelse for det hos em
bedsværket, men om vi får lov, er
noget andet.
Kramer og Strandparken - ja, der er
han oppe på mærkerne. Han skal
måske have sig et eftermæle!
Herefter sluttedes generalforsamlin
gen med at forsamlingen udbragte
et leve for SSF.
Generalforsamlingen sluttede
klokken li 15 .
Ib Petersen
Dirigent
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Bjørka Schandorff
referent
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Sundby Sejlforening
ønsker følgende ny medlemmer
velkommen:
Thomas Aggerholm,
Hollænderdybet 34, 2300 S
Jens Thaarup Christiansen,
Vesterbrogade 119, 1620 V
Kim Madsen
Polensgade 41, 2300 S
Søren Ellersgaard Nielsen,
Kristianiagade 10, 2100 0
Mikkel Pedersen
Bremensgade 11, 2300 S
Lene Skad borg
Holger Danskes Vej 35, 2000 C
Niels Jørgen Skydsgaard,
Overgaden O. vandet 24,1415 K

Bænkene i de lokale
parker bliver nu taget
ind om vinteren, for at
frosten ikke skal sætte
sig...
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Amagerbanken.
Vi er lige så lokale,
som du er.

En mor og hendes lille
datter kom ind til køb
manden.
Datteren begyndte at
skråle på appelsiner.
Købmanden gav hende
en, og moderen spurgte
derefter datteren:
Hvad siger man så?
Datteren svarede så:
Skræl den!

Formandens beretning
Efterårsgeneralforsamlingen 2003
Siden sidste generalforsamling har
SSF mistet følgende medlemmer, der
er afgået ved døden:
Medlem nr. 814
Ole Poul Pedersen, eller bedre kendt
af nogen som OP, døde pludselig og
uden varsel den 26. juli. OP nåede at
være medlem af SSF i 24 år. Han
lærte sig selv at sejle OK-jolle, da
han købte en bog om sejlads og fulg
te den side for side. OP blev kendt
på kapsejladsbanerne som dommer
og stævneleder, og var i flere år
medlem af Dansk Sejlunions kapsej
ladsgruppe. OP var en dygtig og
meget benyttet underviser, både når
det gjaldt kapsejladsregler, men også
i sit civile erhverv, hvor det var jura
og regler inden for arbejdsmarkedet
det gjaldt. OP havde sæde i SSFs
bestyrelse i flere år, og var med til at
revidere vores vedtægter i flere om
gange.
Medlem nr. 7
Harry Trudsø Larsen, døde den 14.
Juli, efter længere tids sygdom.
Trudsø vil nogle af de ældre huske
som den ene part af "Lumumbabrødrene", men ellers var han en
særdeles dygtig banjospiller, der
gerne, på opfordring, gav nogle
numre ved festlige lejligheder.
Medlem nr. 516
Anna Lise Empacher, døde den 20.
August efter et kort men heftigt syg
domsforløb. Min svigerinde var ikke
til de vilde våger søværts, men del
tog aktivt i foreningens liv på land
jorden i mere end 33 år.
Medlem nr. 84
Alf Andersen, døde i juli måned. Alf
var vores ældste æresmedlem, der
blev ham tildelt efter mange års
bestyrelsesarbejde, som kapsejlad
schef. Alf opnåede at være medlem
af SSF i 74 år.

Medlem nr. 72
Ellen Karlsen, døde den 22. august
efter længere tids sygdom. Ellens
sejlerliv var forbundet med Ibs mo
torbåd gennem 15 år.
Medlem nr. 1271
Svend Vestervig, døde den 8. sep
tember. Svend manglede et halvt år i
at have været medlem i 25 år.
Medlem nr. 298
Arne Willy Hansen, døde uden var
sel den 21. september. Arne var
mangeårig ejer af en Commander 31
og opnåede at få sin 40 års nål ved
forårsgeneralforsamlingen i år.
Medlem nr. 6
Anni Hiljander, døde forrige søndag
efter en langstrakt sygdomsperiode.
Anni var sammen med Veio, ejer af
Bandholm 26'eren, La Bise, men nok
mere kendt som et aktivt medlem af
"Hoplapigerne"

Medlem nr. 283
Bent Mortensen, ejer af en Karina 20
sejlbåd.
Medlem nr. 873
Robert Edmund Hansen, ejer af en Vindo 30, som bruges til lange ferieture.
Medlem nr. 681
Jørgen Christensen, eller bedre
kendt som "lille Jørgen".
Medlem nr. 717
Aksel Byrdal, ejer af en af de større
motorbåde i havnen.
Medlem nr. 115
Bjørn Lindegård Wahlsted, er vin
teroplægger med sin Drabant 22.
Medlem nr. 54
Kurt Sonne,
Medlem nr.190
Jens Henning Larsen, ejer af en
Flipper motorbåd.

Æret være Deres minde.
^

I dette efterår er der fire 40 års og ti
25 års jubilarer.
25 års jubilarerne er:
Medlem nr. 770
Tage Bøgh Jensen, også kaldet
"grinetage" eller en hel række andre
øgenavne jeg ikke kender, men jeg
kender dig så meget, at hvis SSF har
brug for en hånd, er du en af dem
der stiller op
Medlem nr. 794
Lars Lindsby.
Medlem nr. 753
Terence Mc Kenna, startede sit med
lemskab som gæstesejler fra Eng
land, men har siden haft sin båd i
SSF.

De Fremmødte 25 års jubilarer

40 års jubilarerne er:
Medlem nr. 117
Niels Peter Petersen, der er født og
opvokset i SSF, sejlet de danske far
vande tyndt med sine forældre,
senere var det kapsejlads i opti
mistjollen det gjaldt, herefter en
selvbygget OK-jolle, Soling sejlads
og frem til hans nuværende fartøj,
den selvkonstruerede- og selvbyg
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gede og stadig flotte Fandango 32,
som han og Trille sejler på langtur
med i ferieperioden.
Ud over at have sejlet sine egne
både, har adskillige bådejere brugt
Niels Peters evner som rorsmand
ved kapsejladser, hvilket er sket
både i danske og udenlandske far
vande.

med også SSFs projektleder med di
rekte reference til formand og næst
formand. Jeg er personlig glad for at
Henrik påtog sig dette arbejde, jeg
ville ikke selv have haft mulighed
for, at afse den fornødne tid til at

Medlem nr. 1248
Egon O. Madsen er jubilar
Medlem nr. 455
Vagn Holm Rasmussen, mangeårig
ejer af sin Commander 31, startede i
SSF med at sejle Juniorbåd. Vagn og
Karen har de senere ikke sejlet så
meget på langfart, men nu er der
kommet ny motor i det gode skiv, så
det kan være at det ændre sig, det
skal tilføjes at Vagn også er "gør det
selv" mand, på højt niveau så den nye
motor er selvfølgelig selvmonteret.
Medlem nr. 141
Leif Orla Hoe, igen en selvbygger,
der af et ordentlig læs forholdsvis
smalle lister - byggede sig en stor

De Fremmødte 40 års jubilarer

sejlbåd.
Ved en sæsons slutning er der tradi
tion for, at uddele vores van
drepokal - en god SSF'er - til et med
lem som har ydet en ekstra indsats
for Sundby Sejlforening, og i år er
valget faldet på Henrik Gravesen.
Henrik har brugt utrolig meget tid
på, at få projektet - Det Maritime
Ungdomshus - til at blive til faci
liteter, som SSF vil få mest mulig
indflydelse på og glæde af. Henrik
indså hurtigt, at det ville blive meget
tidskrævende, at følge projektet helt
til dørs, hvorfor han tilbød at blive
SSFs repræsentant på den møde
række, der måtte komme, og der
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Årets Sundbyer Henrik Gravesen

løfte opgaven.
Sundby Sejlforenings - Hæderstegn uddeles til et medlem, eller medlem
mer, som gennem en årrække, eller
på anden vis, har gjort en ekstra
ordinær indsats i SSF.
På denne generalforsamling har
bestyrelsen besluttet, at to af vores
medlemmer skal have tildelt hæders
tegnet, nemlig Erik Povlsen og Frank
Olesen. De har begge i mange år
været involveret i kapsejladsarbejde,
skiftevis som medlem af SSFs
bestyrelse og når de ikke sad der, så
var de medlem af kapsejladsudval
get, og dermed har de deltaget i et
utal af arrangementer. Deres store
engagement og viden har været
benyttet af vores naboklubber, når
de har manglet erfarne folk på kap
sejladsbanerne, ligeledes har de
skiftevis begge været koordinator
for kapsejladser i Østersøkredsen. I
en lang årrække har de stået for
Tovværkskurser i vinterperioderne
og adskillige af jer, der er tilstede
her i dag har lært, hvordan knob og
splejsninger skal udføres, af de to
herrer.
Efter Fredningsnævnets hørings
møde i SSF var der måske adskillige
tilhører, der håbede på, at ophæ
velsen af fredningen, på arealet syd
for vejen til Helgoland, ville blive
forkastet. De fremmødte kom med
mange gode argumenter for ikke at
ophæve fredningen.

Sådan gik det bare ikke. Frednings
nævnet vedtog ophævelsen med to
stemmer mod én og selv om denne
afgørelse er anket videre i systemet,
var det startsignalet til, at projektet
om en ny strandpark gik i gang fuld speed på -, som overborgme
steren sagde, da Erling og jeg sam
men med andre berørte parter var til
møde hos Kramer.
1 novemberudgaven af vores med
lemsblad havde jeg en kort opsum
mering på de planer og projekter,
som har berøring med SSF, og på det
senest afholdte bestyrelsesmøde
blev det besluttet, at hænge den
plan/tegning op i klubhuset, som
viser - Forslag til Lokalplan - der
omhandler Sundby Sejlforening og
det kommende byggeri syd for SSF.
Bestyrelsen vil på denne måde holde
medlemmerne løbende orienteret
om planerne, som jo skal til offentlig
høring i den kommende tid.
Kommunen har endvidere besluttet,
at der i forbindelse med offentlig
gørelse af planerne, skal afholdes et
Dialogmøde samt omtale i dags
pressen og lokalaviserne.
Vi har tilbudt kommunen, at dialog
mødet kan afholdes i SSF. Hvornår
høringsprocessen går i gang afhæn
ger af en VVM-redegørelse, som
HUR er ansvarlig for. Hele høring
sprocessen er planlagt, at skulle vare
2 måneder.
Når planen har været til høring, skal
den vedtages i Borgerrepræsentati
onen, og efterfølgende vil forhand
lingerne om vores forlængelse af
lejemålet kunne afsluttes og under
skrives.
At det område,som vi ligger på, bli
ver en del af en lokalplan, med en
præcisering af, at området skal an
vendes til rekreative formål inde
holdende en lystbådehavn med SSF
som lejer, ser jeg som en fordel. SSF
vil på denne baggrund være en del
af en lokalplan, som er politisk god
kendt og vedtaget.
Erling og jeg har i den forbindelse
været til en række møder med Plan
og Arkitektur, (som er den forvalt
ning i kommunen, der står for udar
bejdelse af lokalplaner), her har vi
specielt drøftet hvordan skellet ind
til den kommende nabo mod syd

ville kunne udformes på en måde,
som gav den bedste afgrænsning
mellem de to områder.
Som de ophængte tegninger i klub
huset viser, går det i hovedtræk ud
på, at den nuværende søndre mole
graves væk i en bredde af ca. 28 me
ter mod syd. Der etableres en ny
træbro, på det sted hvor vores nu
værende betonbro er, hvilket med
fører, at der kan ligge både på begge
sider af den nye bro, det betyder en
tilgang af ca. 25-35 nye bådpladser,
alt efter hvordan vi vil disponere
pladserne.
På den nye bro er der planlagt et par
bastioner, hvor der kan blive eta
bleret bænke, borde og plads til grill.
I den vestligste ende af skellet er der
enkeltheder der ikke er forhandlet
endeligt på plads, det være sig pla
cering af en gangbro, opsætning af
et hegn samt etablering af en sti
mellem SSF og boligbyggeriet.
Vi mister altså vores grønne areal på
søndre mole og skal flytte maste
skure, toiletbygning og redskabs
skure længere ind på søndre plads,
vi får til gengæld en direkte afgræns
ning til det kommende byggeri samt
et øget indtægtsgrundlag for de nye
pladser.
Indflytning på søndre plads vil for
mentlig betyde, at vi må inddrage
den nuværende parkeringsplads til
opbevaring af både i vinterperioden.
I den kommende tid skal vi opmåle
og planlægge hvordan vi får placeret
masteskurene, redskabsskurene og
toiletbygningen på den mest opti
male måde.
Der er i beslutningsoplægget til den
nye strandpark afsat 2,9 mill. til
retablering af disse installationer. I
den forbindelse foreslår kommunen,
at der etableres områder omskærmet
af buske til brug for bilparkering
eller vinterpladser for bådene.
Lignende indretninger kan ses ved
Kastrups ny lystbådehavn
Vi er altså i en fase, hvor vi skal
komme med vores detaljerede layout
til den færdige lokalplan, som
herefter skal forhandles på plads
med Plan og Arkitektur i den en
delige lokalplan, der som tidligere
nævnt skal vedtages i Borgerpræ
sentationen.
En af knasterne bliver hvor meget vi
kan få afskærmet vores areal. Vores

udgangspunkt er hegn hele vejen
rundt og så åbningstider på låger og
port, der tilgodeser kommunens
ønsker om mere fri adgang til vores
område.
Vi har over for embedsværket gjort
gældende, at det er af vital vigtighed
for os, at kunne aflukke vores om
råde for imødegåelse af indbrud og
hærværk.
Rent praktisk vil det medføre en dis
pensation fra lokalplanen, hvis vores
ønsker skal tilgodeses , hvilket vi
naturligvis vil forhandle med kom
munen om.
I forbindelse med det udredningsar
bejde der forestår, er der etableret en
lille ad hoc-gruppe bestående af,
Søren pladsmand, Ole Juul, Ole
Jensen og Niels Peter Petersen, der
skal bistå med arbejdet omkring ind
retning af søndre plads, så Erling og
jeg er klædt på, til de kommende
forhandlinger.
Brugerrådet for Ny Amager Strand
park, BAS, har holdt en række mø
der, specielt med deltagelse af de tre
klubber, Sundby Kajakklub, Dansk
Modelsejlklub og Søspejderne. Mø
derne har koncentreret sig om ko
ordinering af den fremtidige place
ring, enten som en integreret del af
den kommende bebyggelse eller ud
flytning i strandparken. Der er ikke
taget endelig stilling til spørgsmålet,
umiddelbart vil der ikke være sat
penge nok af, hvis beslutningen er
en udflytning, så her forestår en
forhandling med kommunen, men
som Kramer udtrykker det, der skal
ikke være nogen forringelser i
forhold til i dag.
Det Maritime Ungdomshus begyn
der at tage form, desværre er træ
leverancerne fra Brasilien blevet
forsinket. Det vil medføre en udsæt
telse af indvielsen, som måske vil
finde sted, selv om byggeriet ikke er
helt færdigt. Forsinkelsen bevirker,
at vi ikke kan komme endeligt på
plads med omrokeringerne på plad
sen, som vi havde planlagt, hvilket
er til stor gene for medlemmerne.
Der er ansat en driftsleder, der ad
ministrativt vil være forankret i
Amager Strand Sejlklub. Henrik
Gravesen har været med i udarbej
delsen af stillingsannoncen og haft

høringsrettigheder i forbindelse med
selve ansættelsesproceduren.
Erling arbejder stadigvæk på, at få
de nødvendige tilladelser til opren
sning af vores havnebassiner. Stop
klodsen for, at det opgravede mate
riale kunne genanvendes ligger hos
Skov og Naturstyrelsen, og det selv
om bundprøver viser at det er anvendbart materiale.
Vi har fået oplyst, at Styrelsen har
stoppet lignende oprensninger i
Kastrup og Dragør.
Københavns Miljøkontrol har i hele
sagsforløbet været meget åbne for at
hjælpe os, og arbejder nu på at frem
skaffe en klappetilladelse. Denne
løsning vil muligvis vise sig at være
en dyrere løsning, men det er besty
relsens beslutning at gennemføre
oprensningen, da det er af vital be
tydning for SSF, at kunne tilbyde
sine medlemmer optimale havne
forhold, og i denne forbindelse få
genetableret 2 meters dybde i vores
havn.
Uddybning af vandområdet lige
uden for SSF ser ud til, at blive
overordentlig vanskeligt, at få gen
nemført.
Amager Strandpark I/S, som er det
selskab, der skal gennemføre selve
opbygningen af strandparken, har
planer om en 2 meters uddybning
frem til den sydlige grænse af vores
sejlrende. Københavns Havn som er
ved at anlægge rammerne til en
kommende lystbådehavn, har ikke
umiddelbart planer om at uddybe
ind mod land, idet, som man siger,
her kan jo bare ligge både som ikke
stikker så dybt.
Vi har planer om, at samle parterne
for at få et totalt overblik over, hvor
langt og hvor dybt de hver især har
planer om at grave.
Det er jo nærliggende, at der graves
"lidt" ekstra når graveudstyret er i
området, det er endvidere sådan, at
også dette bundmateriale er egnet til
genanvendelse.
Havn og plads
Der er i sæsonens løb blevet påbe
gyndt installation af nye elstandere
på molerne, et arbejde der vil fort
sætte til næste år.
En af de større opgaver har været, at
få flyttet de bygninger som stod i ve
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jen for etableringen af Det Maritime
Ungdomshus, en opgave som jeg
personlig var meget spændt på
hvordan det kunne gennemføres. Jeg
blev imponeret. Erling havde fået fat
i en af de vognmænd, som havde
været med til at flytte skure og grej
til den nye fiskerihavn i det nord
østlige hjørne af Københavns Havn,
alt blev flyttet, ikke en rude gik i
stykker, de kan deres kram de vogn
mænd, og så til en pris som var
væsentlig under det vi havde
"frygtet".
Ellers har der været holdt lidt igen
med aktiviteter der ville koste
penge, alene af den årsag, at hvis
tilladelsen til oprensning af havne
bassinerne skulle komme, havde vi
stadigvæk penge i kassen til for
målet.
Formanden har været indbudt til et
møde med SSFs seniorer for at give
en orientering om, hvad der sker på
foreningens område, desværre
kunne jeg ikke, men næstformanden
trådte til, og jeg har ladet mig
fortælle, at det var et godt og infor
mativt møde. Samme gruppe er ved
at undersøge hvad det vil koste at
udbygge Fritidshuset, eller for no
gen bedre kendt som bjælkehuset,
mod syd, så der er mulighed for, at
huse alle de, der møder frem til
møderne. Bestyrelsen vil efterføl
gende tage stilling til det forslag, der
måtte komme.
Klubhus
Torben har indhentet tilbud på ud
skiftning af vinduer mod øst, det bil
ligste tilbud på ca. 60.000 kr. er ble
vet godtaget og vil blive sat i værk
til foråret 2004.
Vi krydser fingre for, at vores nu
værende fyringsanlæg holder til der
skal installeres fjernvarme, vel vi
dende at der i en østenstorm kan
være rimeligt køligt i salen.
Den ene køledisk i køkkenet skal ud
skiftes da den ikke kan repareres
mere.
Det nedsatte klubhusudvalg, som er
Torben Olsen, Vagn Preisler og for
manden, har holdt møde med Tina,
hvor forskellige emner var til debat,
det er tanken, at holde jævnlige
møder eller efter behov.
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Torben er ved at gøre klar til januararbejdet i forbindelse med renove
ring og rengøring af klubhuset, her
under vil det blive undersøgt, om
det nye udsugningsanlæg kan effek
tiviseres.
Stolene i skipperstuen vil blive gen
nemgået og nye indkøbt i fornødent
omfang
Fester
Vagn er i samarbejde med Tina i
fuld gang med, at tilrettelægge de
kommende fester.
Vi er sammen med Tina ved at finde
en fornuftig og nem måde at koor
dinere brugen af klubhuset, så der
ikke sker overlapninger af arrange
menter.
Den første Matiné har været afholdt.
Sejlerskolen
Igen i år har sejlerskolen kørt med
stor tilslutning og det skyldes ikke
mindst at du Ulla, forstår at skabe en
god sejleratmosfære, og så har du
evnen til få de mandlige elever og
instruktører til at give den en ekstra
tak, når der er mere håndværksprægede ting der skal udføres.
Til den praktiske del af duelighedsbeviset bestod alle, det skyldes
selvfølgelig at det er et engageret
hold af instruktører, som underviser
på bådene.
Navigationsundervisningen under
Pouls ledelse er startet med fuldt
hold, det er besluttet kun at have én
undervisningsdag om ugen.
Ungdomsafdelingen
Der er ingen tvivl om, at bygningen
af Det Maritime Ungdomshus og
ikke mindst forsinkelsen på færdig
gørelsen af området, har en negativ
effekt på arbejdet med at tiltrække
nye medlemmer til ungdomsafdelin
gen, alligevel er der kommet nogle
nye juniorer, hvilket jeg håber vil
forstærkes i den kommende tid.
På sejladsfronten har Tonny, in
struktører og trænere været travlt
optaget, vi har haft sejlere på vandet
i Danmark såvel som udlandet.
Resultaterne har under de givne
forhold været flotte, og jeg ser frem
til at vores ungdom udvikler sig, og
bliver et stort aktiv for SSF, som kan
være med til at tiltrække nye sejlere

fra det kommende bagland.
Joller og havkajakker
Også på dette felt ser jeg frem til, at
vi kommer på plads i de fremtidige
faciliteter, på nordre mole. Selv om
det har været besværligt har jeg dog
observeret en god aktivitet på de
gode dage i løbet af sæsonen.
Kapsejlads
Leif har meddelt at han ikke genop
stiller til posten som kapsejladschef,
hans jobsituation har ændret sig så
dan, at han ikke har den fornødne
tid til jobbet
Det var jo en kort visit i besty
relsesarbejdet i denne omgang, men
det kan jo være at du i fremtiden
finder vej til et bestyrelsesjob, du
skal have tak fordi du fortsat vil
være medlem af kapsejladsudvalget.
På sejladsfronten er de planlagte
stævner blevet gennemført i strå
lende sommervejr, lige bortset fra
den sidste sejlads hvor deltagerne
kom trætte og våde i havn, men en
oplevelse rigere.
Motorbåde og sikkerhed
Kim havde i løbet af sæsonen plan
lagt flere arrangementer, desværre
har der ikke været den samme op
bakning til dem som vi kunne kon
statere sidste år.
Fisketuren blev dog som sædvanlig
et tilløbsstykke - et rigtigt godt
arrangement.
Vintervagterne er tilrettelagt og
styres fast og godt sammen med
kassereren.
Fremtiden må vise under hvilke
forhold, vi kan bibeholde vores ord
ning.
Kommunikation
Poul har godt styr på bladet, som jeg
synes har været meget læseværdigt
ikke mindst på grund af rejsebe
skrivelserne fra de medlemmer der
er på langfart.
Det er vigtigt at medlemmerne kon
takter vores Webmaster Johnny
Bengtson hvis man mener, at det er
det medie, der skal benyttes, Johnny
skal nok sende det videre til Poul,
hvis det er mere hensigtsmæssigt at
få fremført emnet i bladet.
Vi oplever en øget tilgang på nettet

specielt personer, der ønsker
oplys-ninger om medlemskab
benytter hjemmesiden.
Østersøkredsen
Igen i denne vinter vil der blive af
holdt kurser via Østersøkredsen,
hold jer underrettet via medlems
bladet, som vil annoncere de
forskellige arrangementer.
I forbindelse med udnyttelsen af
Københavns Havn til fritidssejlads, husbåde og forslag om broer
på tværs af havn og kanaler, er der
ud-arbejdet projektet Blå Plan. I
den forbindelse har jeg deltaget i
en møderække, hvor vi kommer
med oplæg til, hvordan vi som se
jlere mener, at den gabende
tomme havn kunne udnyttes
specielt i sommerperioden til
glæde for gæstesejlere, der ville
kunne sejle direkte ind i centrum
af byen, dette ser vi praktiseret i
tidligere industrihavne i provin
sen.
Dansk Sejlunion
Der pågår en revision af forret
ningsgangene i relationerne
mellem forretningsudvalg, hov
edbestyrelse og udvalg. Dette ar
bejde er yderligere blevet aktualis
eret i forbindelse med opsigelse af
en træner, hvor det skal tydelig
gøres, hvem der har beføj-elser og
ikke mindst til hvem, der skal in
formeres i sådanne sager.
Jeg vil gerne til slut takke besty
relsen, de faste udvalg, plads
mand, kassererne, revisorerne,
Tina og ikke mindst de medlem
mer der i stort og småt bakker op
om vores forening, for på denne
måde at fastholde og udbygge det,
der er specielt for Sundby
Sejlforening og som skal tegne
foreningen fremover.
Med disse ord fremlægger jeg min
beretning for generalforsamlingen.

Referat af

bestyrelsesmøde
mandag den 27. oktober 2003
'Henrik Gravesen indledte uden for
dagsordenen med at præsentere den
nyudnævnte leder af Det maritime
Ungdomshus, Jacob Just Hansen, for
bestyrelsen. Jacob fortalte om sin
baggrund for at søge stillingen og
om sine kvalifikationer, der foruden
en idrætsuddannelse på Køben
havns Universitet også omfatter un
dervisning af både børn og voksne
forskellige steder. Han er dykker og
ejer af en Juncker 22, og han har
både duelighedsbevis og Yacht-skip
per 3.
Noget af det første Jacob skal udar
bejde er en formålsbeskrivelse for
Det maritime Ungdomshus.
Punkt 1 b:
Eksterne forhold, der har indflydelse
på SSF:
Se formandens beretning til general
forsamlingen side 14.
Punkt 1 c:
Byggeriet af Det maritime Ung
domshus:
Byggesagen: Henrik oplyste, at det
første læs brædder er afskibet fra
Brasilien og forventes at ankomme i
uge 46.
Status: Huset skulle efter det senest
oplyste være færdigbygget den 19.
december.
Åbningen udsættes til næste kalen
derår - gerne til omkring påske - så
flest mulige af SSF's medlemmer kan
komme til at deltage.
Den brugs- og driftsaftale, der er
gældende for området, som det vil
komme til at se ud, er ikke komplet
og vil derfor ikke blive trykt i bladet
nu.
Rammerne for Jacobs arbejde (drift
saftale) er heller ikke på plads.
Invitationen til SSF's medlemmer

om at kunne bese byggepladsen
nærmere er også udsat på ubestemt
tid.
Herefter gik man over til selve dag
sordenen.
Formanden indledte med at byde
Claus Zastrow velkommen i
bestyrelsen som ny kapsejladsfor
mand.
Punkt la, Protokol:
Generalforsamlingens forløb blev
drøftet. Der var tilfredshed med for
løbet og med ledelsen af den. Der
var almindelig enighed om, at SSF
medlemmers indsats på forskellig
vis rundt om i verden bør på
skønnes.
I forbindelse med omtalen af revi
deringen af foreningens love, op
lyste Erling, at han har haft forskel
ligt materiale hertil liggende, som er
blevet udarbejdet for nogle år siden.
Dette blev man enig om at videre
give til 16 Ib Petersen, som har givet
tilsagn om at være tovholder på et
lovrevideringsudvalg. Foruden Ib
Petersen kommer udvalget også til
at bestå af redaktøren Poul
Christensen og af 800 Bjarne
Winther. De forskellige udvalg, der
er i foreningen opfordres til at
komme med forslag, der vedrører
deres område, til udvalget. Der ar
bejdes på, at man til næste efterår vil
kunne forelægge resultatet for gen
eralforsamlingen.
Angående forslaget om en ny skolebåd, vil det blive drøftet på det
kommende møde med instruktø
rerne. Der skal også tages stilling til,
hvad "Øveballen" i givet fald så skal
bruges til. Det blev antydet, at tilste
deværelsen af en ny båd(type)
måske også ville give tilgang af nye
instruktører!
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Erling nævnte, at der tidligere havde
været mulighed for at få en mere
moderne skolebåd, men at der hidtil
ikke havde været udtrykt behov for
det i afdelingen. Med det pres, der er
på skolebådene, er det værd at un
dersøge sagen igen. Skolechefen ar
bejder videre med sagen.
Amager Metro-gruppe har fået
5000.- kr. af SSF til hjælp til at nå de
50.000.- kr., som det vil koste at få en
advokat til at søge om fri proces til
at føre sag mod Østamagerbanen.
Hvis der ikke opnås fri proces vil
pengene blive givet retur til SSF.
Punkt 2, Beretning:
Intet
Punkt 3, Havn og Plads:
På nordre mole er det elektriske spil
blevet monteret og er klart til brug
for de joller, der skal tages op eller
sættes i.
Der afventes endelig tilbagmelding
fra Dell computer angående leje af
parkeringspladser.
Uddybningssagen er sendt videre til
Skov- og Naturstyrelsen. Der vil
blive søgt klaptilladelse til et område
ved Vedbæk, alternativt til
Middelgrunden. Ansøgningen er
sendt dags dato.
Såfremt tilladelsen gives, kan arbej
det forventes gjort i begyndelsen af
2004. Erling agter at lave en hensigt
serklæring med det firma, der skal
foretage uddybningen, om at de skal
holde fartøjerne klar, så arbejdet kan
gå i gang straks, når tilladelsen fore
ligger. Der skal fjernes 6500 m 3 ma
teriale og prisen anslås til omkring
550.000 kr. I lyset heraf overvejer ud
valget at foreslå en pristalsreguler
ing af pladslejen.
Der arbejdes videre på at få styr på,
hvem der ejer hvilke skure.
Nogle medlemmer, hvis både har
henligget på pladsen gennem læn
gere tid, vil få skriftlig besked om at
komme med en handlingsplan for
vedligeholdelsen af deres båd i hen
hold til den aftalte procedure.
Pladsmanden vil blive bedt om at
være opmærksom på, at afstanden
mellem bådene på land alle vegne er
tilstrækkelig til, at man kan komme
til at arbejde på siderne af skrogene.
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Punkt 4, Klubhus:
Der blev refereret fra bestyrelsens
møde med restauratøren, og det blev
besluttet jævnligt at mødes med
hende.
De nye borde og bænke vil blive
rengjort og dækket af. Der er aftalt
møde om gulvbelægningen.
Stolene i skipperstuen er blevet gen
nemgået af Bjarne Larsen og repar
eret, hvor det var nødvendigt.
Ventilationsforholdene i klubhuset
er ikke tilfredsstillende.
Hovedentreprenøren på monterin
gen Fl. Wulff vil blive bedt om at
tage målinger med henblik på en
forbedring. Også Verner Dvoracek
kan evt. inddrages i arbejdet.
Torben har aftalt et møde med køle
montør Dan Madsen.
Udvalget har udbedt sig tilbud på
en ny køledisk fra tre entreprenører.
Det blev besluttet, at toiletterne på
begge moler skal holdes åbne hele
vinteren, og der skal aftales ren
gøring af dem, men i mindre fre
kvens end om sommeren.
Fritidshusets to el-paneler kører på
højtryk. Det koster kr. 2800 pr. må
ned i el-udgifter. Der arbejdes på en
løsning sammen med pladsmanden.
Folkebådsklubben har fået tilladelse
til at holde generalforsamling i SSF
den 28. februar 2004.
Der skal købes en kalender over år
2004 til bestyrelseslokalet.
Punkt 6, fester og arrangementer:
Der er planlagt matiné i november,
samt julefrokost og juletræsfest for
børnene, denne gang med en ny
julemand.
Punkt 6, Sejlerskolen:
"Tyveknægten"s nye krydsfok er
modtaget. "Øveballen" er kommet
på plads i teltet og får snart selskab
af "Tyveknægten".
Den 8. november holdes møde med
instruktørerne.
Punkt 7, Ungdom og Joller:
Afdelingen sender endnu en yngling
til træningssejladserne på Furesøen.
Man overvejer også at medsende en
følgebåd.
"Codan" og Y101 bliver taget op og
klargjort.
Motorerne vil blive sendt til vinter
klargøring og- opbevaring.

I den kommende weekend klargøres
det gamle ungdomshus til indflyt
ning. Varmen vil også blive tilsluttet.
Alle afdelingens både vil blive
forsynet med pladsmærker og en
fortegnelse over samtlige afleveres
til havneudvalget.
Punkt 8, Kapsejlads:
DYK har forespurgt om SSF kan
være vært for stævner i den kom
mende sæson. Man afventer en en
delig henvendelse.
Efter mødet med Kastrup er det
besluttet at fortsætte med torsdagssejladserne.
Amager Cup gentages næste år.
Claus skal have nedsat et udvalg til
at hjælpe sig i afdelingen. Han skal
også sørge for, at nye hjælpere kom
mer på de relevante kurser. Basse,
Frank, Henrik, Tonny P. og Claus
har alle dommerkursus. Tonny P.
kan også være dommer.
Claus bedes selv aftale med webmasteren, hvilke informationer han
vil have på SSF's hjemmeside.
Punkt 9, Motorbåde:
Intet.
Punkt 10, Sikkerhed:
Kim fremviste en af de i alt 10 redningskranse med stativ og kastelin
er, som foreningen ganske gratis har
modtaget fra Tryg Forsikring.
Det har indtil nu været lidt tyndt
med tilmeldinger til nattevagterne.
Der er indkøbt nye radioer til natte
vagterne.
Punkt 11, Bladet:
Redaktøren opfordrede til, at man
husker at aflevere oplysninger om
diverse arrangementer til bladet, og i
god tid.
Punkt 12. Evt.
Den 11. november er der hovedkredsmøde i KMY/Kastrup Sejlklub
klokken 18.00. Formanden, næstfor
manden, ungdomslederen og kapse
jladschefen deltager.
"Kanonlavet" er blevet bedt om at
salutere "Vikingerne" på Helgoland.
Næste møde er mandag den 24. no
vember kl. 18 00 .
Jens Green Jensen Bjørka Schandorff
formand
referent

Den lille fisketur den 8. november
"

1. præmien
blev givet for fangst af 1. stk. torsk, til båden Rikke

2. præmien blev givet for fangst af 1. stk. hvilling, til båden Kluns
3. præmien blev givet for fangst af 5 stk. sild, til båden Rikke.
/ Vi mødtes i jollehuset ved 8 tiden, her kunne så købe deltager-tegn til den beskedne pris af \
10,- kr. Da vi så lovede lodtrækning om våde vare på deltager-tegnet, fik det sat lidt skub i sal
get. Så alt i alt, var der 4 både på vandet, men det lykkedes da at få solgt næsten 30 deltagertegn.
Selve turen kortede vi af med en time grundet vejret, men trods vejret og den lille fangst, var
humøret højt i jollehuset om eftermiddagen, og fangst-præmierne blev tildelt efter fangst, og
resten af præmierne blev der så foretaget lodtrækning om.
\ Iforbindelsen med afholdelsen af vores fiskekonkurrence, vil vi gerne sige tak til vores /
\ sponsorer: Ssf, Tina, Finn, Vagn, Holger, Alrusta, Al-sport, Acs-trælast, Amager /'
\ Møller, Heller's Værft, Suhr's Autogenbrug, Kastrup Marine Service, Lange
Kim & Søren Post, Glarmester Hans Jensen, Prampladsen,
Kimmernés Total-service.
Kim.

Logbog
fra Rikke
om fisketuren 8. november
/'Det var en kold og blæsende morgen, vinden var syd,\
/sydøst, og ca. 8 sek/m.
/Da vi mødtes med vores modfiskere, vi er: skipper Flemming, ung-\
/mand: Peter og forgast: Michael.
/Reglerne blev os hurtigt forklaret:
/Fang alt hvad I kan. Og I skal være inde kl. 14.00. Med disse snævre ret-\
/ningslinier drog vi ud for at tømme havet for fisk.
\
/Under vores forlægning ( til Nordre Røse ) blev vi enige om at de to sidste'Isom ikke fangede den første fisk skulle vise svenskerne deres nederste
Ihalvdel, det blev heldigvis ikke undertegnede da jeg havde flyverdragt på.
;Når vi ikke fiskede spiste vi de lækre kyllingelår som Kirsten havde stegt til os,
ide er nemme at spise i en båd, der farer op og ned.
\ Efter 4 timers intenst fiskeri var vores fiskekvote opbrugt.
\Vi havde da fanget 5 sild og een torsk.
\ Ved indvejningen viste det sig, at der kun var fanget en fisk mere, ud af de
\ 4 både der var på vandet
/
\ Til præmieoverrækkelsen scorede Rikke alle præmier på nær den som /
\ gik til Jan Bo for sin Hvilling
\ Der var rigeligt med præmier, måske for rigeligt.
\ Til næste år kan vi måske slutte med et beskedent måltid. /
\ Idet havluften tærer som alle jo ved.
\ Men det var god en dag og tak for et godt
arrangement.
Med fiskerhilsen
Michael.

ca.115 sm. så vi startede kl.11 og
regnede med at være ovre næste
dag kl.9.
De fremherskende vinde i middel
havet er nøjagtig som derhjemme
"modvind". Vi satte storen samt
motor i økonomifart 2 liter diesel i
timen. Det blev en dejlig tur. Om
aftenen spillede PH. harmonika og
SSFs sangbog blev flittigt brugt. Jeg
bad dem om at gå i seng, for jeg
havde det så godt, men jeg ikke
kunne sove alligevel. Hen ad treti
den kom PH. op med en pragtfuld
drink "Amigo speciale" som han
kaldte den, den kan jeg godt blive
forfalden til.
Kl. 6 var vi tæt på havnen og jeg
satte farten ned så jeg kunne se når
vi kom ind, vi var inde kl. 7 og blev

modtaget af havnefogden og anvist
plads.
Derefter tog vi igen til Barcelona,
hvor PH. og Finn tog hjem. Så beg
yndte den store oprydning inden
Ingrid kommer.
Ingrid kom ombord og vi sejlede
tilbage mod Frankrig. Det blev til
småture mellem hver havn, da vi
ville i land og se så meget som
muligt.
Amigo kom på land i Port
Napolion igen i år.
Næste år går turen mod
Grækenland.
Hilsen Ingrid & John
S/Y AMIGO
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Værft;
Konstatering og udbedring af
osmose.
Støbning af emner i glasfiber.
Restaurering af klassiske bå
de
Montering og installering af
motorer.
Montering af bovpropeller
Reparation af køl-skader ef
ter grundstødning
Overfladebehandling med
Coelan Coating.
Lakering af fribord.
Pålægning af teakdæk.

Kvalitet i over 50 år
Butik;
Alt i udstyr til
sejleren og til
båden
Sejler tøj og sko
Instrumenter, GPS navigatorer
til båden og til bilen
Søkort; danske, svenske ,
norske og tyske
Kompas; Silva, Suunto,
Contest m. m
Messing lamper, væger, glas,
brændere, m.m.
Messing Ure, Barometre, m.m.
Fiskegrej både til stang , garn
og ruser.
Maling, lakker; Hempel,
International, m.m.
Coelan Coating; en revulotionerende vedligeholdelses fri be
handling at alt træ og andre
overflader.

Sejlerskolen

Den 3. oktober mødtes gamle og
nye elever i Pejsestuen til dejlig
mad. De elever der bestod den
praktiske prøve modtog et meget
flot diplom, som Ib og redaktøren
har lavet, tusind tak.
Da censor ikke kunne underskrive
diplomerne den dag prøven blev
afholdt, måtte vi sende dem til
ham. De er nu kommet tilbage og
dem der endnu ikke har fået dem,
kan afhente dem på kontoret
torsdage kl. 19 - 2130.
Den 4. og 5. oktober riggede vi
master af og tømte bådene for
grej, tak til alle der hjalp, det er in
gen sag når så mange giver et
nap.
Søren og havnesjakket kørte
Øveballen op og ind i teltet, men
da vi skulle løfte båden af vognen
mødte der kun Mette, Heidi og
Claus op. Vi måtte ud på pladsen
for at finde nogle stærke drenge
til at skubbe vognen, tak for det.
Den
25.
oktober
deltog
Tyveknægten i havnerundfarten
med Johnny, Claus og Axel ved
roret. Der mødte kun en elev op
til arrangementet, det var Juan og
frue med baby, som kom med i
Nielsen IV, og det gik fint.
Det var en dejlig frisk tur, med
mange både. Jeg håber flere elever
vil deltage i de fælles arrange
menter som kommer i fremtiden,
samtidig vil jeg gerne takke for en
god sommer og ønske alle en
glædelig jul og et godt nytår.
Med sejlerhilsen
Ulla
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Amager Strandvej 407, 2770 Kastrup, 32 50 30 17
www.hellers.dk,butik@hellers.dk

På havn og plads
Brug af masteskur og riggerplads.
Pladsen er trang i og omkring mas
teskuret. Havneudvalget og plads
manden har derfor gennemgået
masteskuret og riggerpladsen for
gamle og umærkede master, samt
uvedkommende grej.
Master og grej, der stammer fra ud
meldte medlemmer og fartøjer, der
ikke længere er i havnen er blevet
fjernet.
Master, rundholter og vinterrygge,
der ikke er mærket pr. 1. november,
vil blive fjernet fra masteskuret.
Master der ligger uafriggede i mas
teskuret vil blive lagt udenfor.

Til glæde for nye medlemmer skal
reglerne for brug af riggerplads og
masteskur anføres:
Masten skal afrigges straks efter
den er taget af båden.
Masten skal være helt afrigget for
vant, stag og løse sallingshorn, in
den den anbringes i masteskuret.
Mast og alle rundholter skal være
tydeligt mærket med ejers medlem
snummer og navn.
Masteskuret er beregnet til vin
teropbevaring af medlemmernes
master, og ikke til oplagsplads af
gamle master. Har du en (flere) extra mast/bom til din båd , kan den
ikke opbevares i masteskuret.

Vinterplads 2003
Visse fartøjer, der ikke har været i
vandet i flere år, vil blive flyttet.
Andre er solgt, nogle har stået
uhensigtsmæssigt , og vil få tildelt
en anden plads. Dette naturligvis
for at udnytte vores vinterplads
bedst muligt
Derfor skal du henvende dig til
pladsmanden, inden din båd skal
på land, for at få at vide om du er
en af de berørte både.
Husk at dine bukke og grej skal
være tydeligt mærket med dit
medlemsnummer og bådens navn!
Venlig hilsen
Søren Poulsen
Pladsmand

Få et motoreftersyn nu
og se frem til en problemfri sommer
"Forebyggelse" er som bekendt både bedre og billigere end "helbredelse".
Undgå tæring, karburatorproblemer etc.
Klargøring omfatter:
\
• Affedtning af motor
V\\JN
• Olieskift i gearkasse
• Alle bevægelige dele gennemsmøres^
• Rensning af karburator og filter
• Kontrol af tændingssystem
• Motor testes i prøvekar
• Motor behandles med rustbeskyttelse
Priser excl. Moms
2-15 hk
675,- kr.
20 -45 hk
880,-kr.
50 -75 hk
1.175,- kr.
80 -125 hk
1.480,-kr.

'
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WIP Marine Center, Wilders Plads 11B, 1403 København K
W & fax 3257 3772
Email: wip-marina@jubiimail.dk
Forhandler af: MARINER OG JOHNSON - Marine udstyr - Autoriseret Værksted
Service på alle mærker af påhængsmotorer.
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Et tip om fugt, mug og lugt i båden
Det bedste man kan gøre for at undgå fugt, mug og lugt i båden om vinteren, er enten op
varmning eller ventilation - masser af ventilation.
Opvarmning af båden er urimeligt dyrt og stort set umuligt i havnen, hvorimod ventila
tion er både nemt og billigt.

Q

Da jeg længe har ønsket mig et tænd-og-slukur (et ugeur) til at bruge på båden, gik jeg
gang med at lede efter et, der kunne bruges på 12 volt, et sådan 12 volt tænd-og-slukur er
ikke til at opdrive i danmark.
Australien er et stort land med store afstande og store landområder uden 220 volt, og he r
er man vant til at klare stort set alt elektrisk med 12 volt, så jeg har fundet et lille firma
Australien, der sælger sådanne nødvendige ting. De har alt muligt i alternativ energi og handler også over internettet.
Firmaets Web-adresse er:
http://www.rpc.com.au/
Tænd-og-slukureret som omtalt findes på:
http://www.rpc.com.au/products/categories/WebBins.html
Ideen med timeren er, at man kan sætte den til at tænde/slukke for alt muligt ombord, for eksempel lanternerne om
morgenen, radioen når der kommer vejrmelding, osv. osv. Men mest af alt vil jeg bruge den til at lufte båden ud når
der ikke er nogen ombord, især om vinteren.
Jeg har monteret to blæsere ombord, en i salonen og en i agterkahytten. Blæserene er sat til at køre to gange to timer i
døgnet, nemlig når solen står højest fra kl. 12-14 og varmer mest, da er temperaturen højest, og man får tør luft ind i
båden. Næste gang er om natten når det er koldest, mellem kl. 03 - 05, så er luftfugtigheden relativt størst, og man får
mest fugt ud af båden. Dette bruger så lidt energi fra batterierne at de nemt kan blive opladet med selv en lille sol
celle på båden.
Nogle ville måske mene at en converter fra 12 v. - 220 v. vill kunne trække et almindeligt tænd-og-slukur, men en
converter bruger så meget strøm i sig selv at det hurtigt ville tømme batterierne. Sådan en kal' kan nemt bruge en Vi
ampere i timen.
Prisen for 2 stk. 12 volt tænd-og-slukure er ikke uoverkommelig ca. 350 kr., incl fragt helt fra Australien.
Med venlig hilsen
Henrik Thorup
Nr. A 28.
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Kranbil og Bedding
Som noget helt nyt i 2003 har vi købt AMAGER
BÅDTRANSPORT og har derfor mulighed for at
tilbyde vore kunder en god service med optag
ning og isætning af både. Bundsyn af både ved
konstatering af osmose og ved køb og salg.
Kranbilen kan tage både op til 6 ton.
Bedding tager både op til 15 ton.

S 20 23 19 78
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Amager Bådtransport

Kort & Matrikelstyrelsen

SØKORTRETTELSER

-fra & til medlemmerne

•A CHART CORRECTIONS
250

Amager Strandpark

134 (INT1334)
133 (INT 1333)
132 (INT 1332)

Tilføj en 160 m lang badebro
vinkelret på kysten.

Sundby Sejlforening har mistet
et meget kreativt, flittigt og ak
tivt medlem.
Anni Hiljander døde den 12.
oktober, efter et strengt sygele
je på 4 mdr.
Anni var altid hjælpsom og
imødekommende, hun skaf
fede foreningen mange gode,
brugbare ting qua sit job. Ting
der på arbejdspladsen skulle
smides ud, så hun lynhurtigt
muligheder i til den "kære
forening" og til vore loppe
markeder. Hun var et beske
dent menneske der ikke gjorde
" blæst" af sin indsats.
Jeg lærte Anni rigtigt at kende
sojn "Hoplapige", der gjorde
hendes musi-kalitet og aldrig
svigtende humør sig gældende.
Hun havde mange jern i ilden,
svømmede, dansede og løb på
ski i Norge hvor familien
Hiljander havde en hytte,den
besøgte de så ofte det var
muligt.
For 3 år siden flyttede Anni og
Veijo til Reg-strup ved Holbæk
i et dej-ligt lille hus som det
var meningen de skulle nyde
deres otum i, lige i nærheden
af søn og svigerdatter og ikke
mindst deres lille barnebarn.
Men sådan blev det ikke, vi
kan kun i dag give udtryk for
vor dybeste medfølelse for
familien, og vi andre, ven
nerne, må lære at leve med
savnet.
medl. 498 Rita Sauffaus

55°39,472'N 12°38,267'E

lnsert a 160 m long bathing jetty at
an right
angle
to the coast.
6
6

'

(38/943 2003)

En hjertelig tak for Jeres sidste
hilsen til Anni Hiljander
Toivo & Veijo

BÅDUDSTYR
KASTRUP MARINE SERVICE A/S
SALTVÆRKSVEJ 56
Tlf. 32500504
Fax 32510930
www.kastrup-marine.dk
Kom forbi og se det STORE UDVALG i:
SKIBSMALING - TOVVÆRK - SEJLERTØJ
ELEKTRONIK - SØKORT - FISKEGREJ
FITTINGS - GAVEARTIKLER m.m.

Vi har indrettet nyt værksted/riggerværksted,
så der er meget, vi kan være behjælpelig med.
Vore åbningstider er som hidtil:
Mandag-Fredag: 9.00 -17.30
Lørdag:
9.00 -13.00
Husk også at vi altid holder åbent på alle Søn- & Helligdage 9.00 -13.00 fra PÅSKE til PINSE

FlUgger farver - og
International bådmaling
City.

Sundby.

St. Kongensgade 93
1264 København K.

Holmbladsgade 25
2300 Kobenhavn S
Her forhandles:

International

City.
Vendersgade 10
1363 København K.

H

Sundby.
Dragør.

Amagerbrogade 164
2300 København S.

Møllegade 4
2791 Dragør.
Her forhandles:

International

Kastrup.
Kongelundsvej 264
2770 Kastrup.

Flligger farve
Hans Guldager a/s
Amagerbroaade 164. Tlf. 32 55 73 20.
Holmbladsgade 25. Tlf. 32 54 73 33.
Kongelundsvej 264. Tlf. 32 51 95 95.

Møllegade 4, Dragør. Tlf. 32 53 73 22.
St. Kongensgade 93. Tlf. 33 13 54 56.
Vendersgade 10.
Tlf. 33 13 73 23.

