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mellem Lagunen og Bestikket.
Kom og vær med
foredraget er gratis.

1.400

32 59 62 61

Bladets ekspedition:
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Festudvalg:
Vagn Preisler
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Redaktion:
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Mod betaling serverer
restauratøren fra kl. 1700
dagens ret:
Svinekam

næste blad er den 1s,e i måneden.

Inge Grandahl Andersen
Breddekoordinator i
Østersøkredsen
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Kataloger
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Etiketter
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SMoffsettryk
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sm@smtryk.dk • www.smtryk.dk
Saltværksvej 134 • 2770 Kastrup • Tlf./Fax 32517179
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Forsidebilledet:
Fra børnenes juletræ i SSF

Hvad sker der?
Amager Strandpark,
den nye havn bag Prøvestenen
og anden aktivitet som kan berøre os
Super aktuelt informationsmøde/foredrag
af Sundby Sejlforenings formand
Jens Green Jensen
tirsdag den 17. februar 2004
kl. 1900
i Sundby Sejlforenings klubhus.
Foredraget er gratis.
Kom direkte fra arbejde.
Fra kl. 1700 serverer restauratøren lækker mad mod betaling.
Inge Grandahl Andersen
Breddekoordinator i Østersøkredsen

^TiiNMBiEH^IrøK E

Amaqemanken.
VI er lige så lokale,
som du er.

Regeringen har vedtaget, at portostøtten til de fleste
uge- og månedsblad bortfalder med virkning fra 1.
marts 2004. De tider hvor klubber og foreninger kan
sende medlemsblade ud til en billig penge er hermed
forbi. Det betyder, at Sundby Sejlforening i fremti
den skal dykke rigtig dybt i pengekassen for fortsat
at kunne udsende medlemsbladet.
S

Post Danmark har allerede udgivet den nye vejledning og prisliste.
Med prislisten i hånden kan vi kun alt for tydeligt se, hvad det bety
der for Sundby Sejlforening
I 3#^
f
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Hvis vi forudsætter, at bladet fortsætter uforandret efter 1. marts 2004
vil de fremtidige betingelser og portoudgifter til bladet se således ud:
Den nye prisliste for masseudsendelser begynder ved 3000 stk pr. for
sendelse og i betragtning af, at Sundby Sejlforening "kun" udsender
1100 blade pr. gang, kan vi ikke komme i betragtning her.
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-Vi bliver henvist til at sende bladene som almindelig B-post.
-Prisen for almindelig B-post vil for SSF-bladet være kr. 6,25- pr stk.
-Det vil pr. stk. koste 22 øre + moms pr. stk. at få bladene adresseret
-Vi sender 1100 blade 11 gange om året
Regner vi alt det ud, skal vi efter 1. marts 2004 betale kr. 78.953 pr. år i
porto for bladet.
Til sammenligning betaler vi for tiden kr. 18.997 pr. år.
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Resultatet er altså en ekstra regning på
PJW!'!
IT kr. 59.956 om året.
-uden at få noget som helst ekstra for pengene.
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Klubhuset åbner igen med det sædvanlige gigantiske

i

Sundby Sejlforenin
SØNDAG den 1. FEBRUAR 2004 KL. 14.00

ngsDiiietten koste* 10.- kr.
og købes ved indgangen.
• -g

Der vil blive 8 gennemgående spil
%^plus

,

3 flotte ekstra spil.

Alle plader koster kun 5.- kr. pr. st
Efter hvert spil vil der blive udftfnk
w
Æ
en flot gevinst på adganesbillette
w

en klubhus/festudvalget.
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Referat af

bestyrelsesmøde
mandag den 24. november 2003
Afbud fra Vagn Preisler, Tonny
Pedersen og Kim Petersen.
Punkt 1 b:
Eksterne forhold, der har indfly
delse på SSF:
Intet
Punkt 1 c:
Byggeriet af Det maritime Ung
domshus:
Henrik Gravesen gennemgik Vej og
Parkafdelingens planer for etable
ring af stien fra Amager Strandvej til
Det maritime Ungdomshus.
Fra SSF's side er det kraftigt betonet,
at arbejdet skal tage mest muligt
hensyn til det, der ellers foregår på
havnen. Pladsmanden og havne
sjakket skal inddrages mest muligt.
Arbejdet forventes at blive påbe
gyndt til foråret. Det udføres i tre
etaper. Det anbefales at dele arbejdet
på etape tre, som ligger ud for
slæbestedet og benzinkajen, op i tre
dele for at forstyrre brugen af om
rådet mindst muligt.
Åbningen i hegnet på nordre plads,
hvor stien skal føre ind til SSF vil få
en udformning, så det ikke bliver
muligt at cykle eller køre på knallert
ind den vej.
Trailer pladsen vil få den størrelse og
udformning, som det ønskes fra SSF.
Arbejdet får indflydelse på, hvornår
bådene kan søsættes. Derfor vil
foreningens medlemmer blive orien
teret om fristerne for, hvornår søsæt
ning kan ske.
Efter bestyrelsens vurdering, er den
anslåede tid for anlægsarbejdet
meget lang og bør kunne afkortes.
Bygherren opfordres til at overveje,
om ikke der kan arbejdes på flere
etaper samtidig.
Status:
På et møde i driftsgruppen har man
diskuteret driftsdirektiverne, men
arbejdet er ikke færdiggjort. SSF for
langer at kunne nedlægge veto i
forhold til arrangementer, der kan
konkurrere med tilsvarende arran
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gementer i SSF. Der skal være
enighed om, hvilke aktiviteter, der
skal kunne finde sted.
Det endelige udkast til direktiverne
forventes færdigt om en måned.
Selve byggeriet er udsat til medio
januar 2004 og åbningen af huset
forventes nu at ske til marts 2004.
Punkt la, Protokol:
Intet.
Punkt 2, Beretning:
Intet.
Punkt 3, Havn og Plads:
Værkstedsbygningen på nordsiden
er renoveret.
Det røde hus vil blive revet ned og
halvtaget med tilhørende værksted
placeret der i stedet for.
Der foregår stadig for megen kørsel
med biler på pladsen. Kun ærin
dekørsel er tilladt og bestyrelsen
blev opfordret til fortsat at påtale
ulovlig kørsel, når den konstateres.
Til foråret vil de skæve pæle i hav
nen blive rettet op.
Der er udarbejdet en liste over ejerne
af skurene på basis af kassererens
oplysninger. Den vil blive anvendt i
forbindelse med uddeling af skure.
Ikke-registrerede aflåste skure vil
blive brækket op og tømt. Dette vil
ske efter at være blevet annonceret i
bladet. Skurene vil fortsat blive ud
delt efter anciennitet til de ansøgere,
der står på listen. Næste fordeling
sker til januar.
Når byggeriet syd for havnen bliver
realiseret, vil pladsen blive yder
ligere indskrænket. Derfor skal det
gøres op, hvor mange trailerbåde og
vinteroplæggere SSF kan rumme,
når havnen bygges om. En begræn
sning kan foretages ved at man und
lader at tage flere vinteroplæggere
ind. Bådene vil kunne placeres mere
hensigtsmæssigt og pladsen yder
ligere udnyttes ved at placere både
på kørevejene.
Oprydningen på pladsen foregår

stadigvæk, men er en langstrakt pro
ces.
Punkt 4, Klubhus:
Fl. Wulff er blevet orientert om, at
udsugningen i klubhuset ikke virker
som ønsket. Verner Dvorajec vil gen
nemgå udsugningen førstkommen
de lørdag. Der er modtaget to af tre
ønskede tilbud på en ny køledisk i
restauranten. Tilbudene er inklusive
nedtagning af den gamle disk og
montering af en ny disk med skuffer
og kompressor. Torben arbejder
videre med det billigste af de to
tilbud.
Der er også ved at blive indhentet
tilbud på rengøring og fra to gulv
mænd.
Alle kloakrør under huset er blevet
udskiftet, da det ved udgravning
viste sig, at de var faldet helt sam
men. Hermed skulle lugtgener m.m.
være ude af verden.
Punkt 6, fester og arrangementer:
Julearrangementet er på plads, og
bankospillet ved klubhusets åbning
den 25. januar klokken 14 00 bliver
annonceret i bladet.
Punkt 6, Sejlerskolen:
På mødet med instruktørerne blev
blandt forskellige emner også
spørgsmålet om en ny båd til sejler
skolen diskuteret. Interessen herfor
var til stede, og der var flere forslag
til bådtype. Muligheden for at få ek
stra instruktører er der. Det ser også
ud til at Øveballen vil kunne bruges
i afdelingen hver dag i sæsonen, så
der kan sejles med tre fartøjer.
Når "Bollen" kommer på land, skal
der monteres redningsstiger på den.
Dette ønskes også monteret på de
andre to skolebåde. Det blev anbe
falet, at tage kontakt til Peter Heller
med henblik på at finde en god løs
ning.
Sejlerskolen har fået en gammel op
pustelig redningsflåde tilbudt til
låns. Den vil blive brugt til træning

til sommer.
I forbindelse med undervisningen,
er det Søfartsstyrelsens regler, der
bruges af afdelingen og ikke de nye,
der er udarbejdet af DS og Henrik
Gravesen.
Punkt 7, Ungdom og Joller:
YD 101 er blevet solgt for kr. 39.000.
Pengene skal bruges til andre både.
Træningen på Furesøen fortsætter,
og det samme gør tilbageflytningen
til det gamle ungdomshus.
Punkt 8, Kapsejlads:
Der vil blive afholdt to stævner:
Den 15.-16. maj holdes Motivation
Cup, hvor ældre ynglingesejlere mo
tiverer unge og den 7.-8. august Dm
for klubhold. Henrik G. står for
stævnet med kapsejladschefens ac
cept. Denne vil være med i hele
processen også for at lære. Den 1011. januar holdes Kapsejladslederseminar og fra SSF deltager foruden
Claus Zastrow, Henrik Scharff, Erik
Povlsen, Frank Olesen, Karl Thorup
og Leif Henriksen.
Kapsejladschefen beklagede sig

over, at det var umuligt at stille grej
og flasker fra sig på "Bollen" når den
ruller, ligesom kassen med anker og
kæde også rutscher rundt. Der bliver
set på problemet i forbindelse med
det andet, der skal laves.
Henrik Heger og Poul Zastrow skal
til prøve hos Ib Petersen som nye
førere på "Bollen". Dette vil ske først
på sæsonen.
Punkt 9, Motorbåde:
På fisketuren den 8. november del
tog fire både. Vejret var hårdt og der
blev kun landet 3 fangster. Derfor
blev de sidste præmier uddelt ved
lodtrækning.
Spillet på nordre mole kører lidt for
stærkt. Der vil blive påsat en
frekvensregulator.
Punkt 10, Sikkerhed:
Alle bestyrelsesvagterne er nu afsat,
men medlemmerne er for sene til at
melde sig til. Der har været for få
tilmeldinger i november.
Havnesjakket og Kim har aftalt,
hvor de nye redningskranse skal
placeres.

Punkt 11, Bladet:
Da regeringen har bebudet at den vil
fjerne portotilskuddet også til vores
blad, har redaktøren forsøgt at gen
nemskue prislisterne. Resultatet er,
at hvis bladet fortsat skal leveres på
samme måde og i samme form som
hidtil, vil prisen stige med kr.
100.000 pr, år.
Forskellige løsningsforslag blev
fremsat og drøftet, ligesom der blev
draget sammenligninger med andre
klubbers blade. Der skal findes en
løsning inden næste generalforsam
ling.
Redaktøren fik tilladelse til at ind
købe en ny printer, da den gamle er
slidt op.
Punkt 12. Evt.
Intet
Næste møde er den 5. januar 2004
klokken 18 00 .

Erling Jørgensen
næstformand

Bjørka Schandorff
referent

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
675,-kr.
20-45 hk
880,- kr.
50-75 hk
1.175,-kr.
80- 125 hk
1.480,- kr.

^fjohnson

YAMAHA

OUTBOARDS

WIP Marine Center, Wilders Plads 11B, 1403 København K
S & 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 børnrnes juletræsfest i SSF

Oprensning af havnebassin
Havneudvalget i SSF har længe
arbejdet på at få miljøtilladelse til
en stærkt tiltrængt oprensning af
havnebassinet, således at vi igen
har 2,0 m i havnen ved daglig
vande.
Visse steder i vores havn er der
kun 1,70 m vand, hvilket mange
bådejere har haft fornøjelsen af især ved østlige vinde.
I skrivende stund ligger en klap
tilladelse til høring, og når bladet
er på gaden, er arbejdet forhå
bentlig klar til at sætte i gang.
Arbejdet vil betyde at havnen i re
aliteten vil være delvist lukket
mens gravearbejdet pågår, ca.3-4
uger.

Udgravningen er planlagt til at
begynde først i januar med start i
Søndre Bassin.
Alle vinterliggere skal derfor ligge
ved nordre mole. Når S-udgravningen er fuldført, skal alle
fartøjer i nordre bassin forhale til
Søndre Mole.
Fartøjer og stræktove der ikke er
flyttet til tiden vil blive flyttet af
pladsmanden for bådejerens regning.
Der vil være løbende information
til de berørte bådejere i form af
opslag på havnekontoret.

Brændstofsalg
Salg af dieselolie vil i vinter
månederne ske ved henvendelse
til pladsmanden i havnekontorets
åbningstid.
Brændstofanlægget vil være ude
af drift i januar måned p.g a om
bygning.
Havneudvalget

Nyt værksted,- og maskinhus
Det eksisterende bådehus fra ungdomsafdelingen på Nordre Mole, der blev
flyttet på grund af bygning af det Maritime Ungdomshus, er ved at ændre
udseende og funktion.
Havnesjakket er i gang med at bygge huset om, så det fremover skal rumme
værksted og lager for plads
manden, tømre og sned
kerværksted samt maskin
hus for klubbens have- og
rengøringsmaskiner.
/lit&nhtS
Værkstedsbygningen bliver
placeret hvor det gamle
klubhus står i dag, ved
slæbestedet på Nordre Mole
Med venlig hilsen
Erling

Kvalitet i over 50 år
Butik;

Værft;
Konstatering og udbedring af
osmose.
Støbning af emner i glasfiber.
Restaurering af klassiske bå
de
Å!
Montering og
motorer.
Montering af bo^^,
Reparation af køl-skader ef
ter grundstødning
Overfladebehandling med
Coelan Coating.
Lakering af fribord.
Pålægning af teakdæk.

Danboat

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.

Amager Strandvej 4 0 7 , 2 7 7 0 Kastrup, 32 50 30 17
www.hellers.dk,butik@hellers.dk
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Sejlerskolen
Jeg håber i alle har haft en god jul.
Den 8. november havde vi ensruktørmøde, hvor vi skulle tilrettelægge
den kommende sæson.
Der var mange gode indlæg, som vel
bliver udført.

skal jeg alligevel have en ny tilmeld
ing. Der er tilmeldinger i mellem
gangen ved kontoret.
Hvis I afleerer sejlin i god tid , er der
større mulighed for at jeg kan opgylde Jeres ønsker.

Selvom i var på sejlerskolen sidste år

Vi starter med instruktørmøde den

5. marts 2004 og elevmøde den 3.
april 2004. Jeg minder Jer om de igen
i næste blad.
Hav det godt så længe
Med sejlerhilsen
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.

Sejlerskolen 2004
Medlemsnummer:
Navn:

Fødselsdag + år:

Adresse:

Tlf. privat:

Postnummer/by:

Tlf. arbejde:

Har du den teoretiske navigationsprøve?

Ja

Nej

Har du deltaget før? Ja

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:

Heller's
yachtværft & udstyr

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.

20 23 19 78
10

Amager Bådtransport

fra bestyrelsen
En hjertelig tak til alle,
for opmærksomheden i
forbindelse med min
mand - og vores farArne Willy Hansens
bisættelse.

Sundby Sejlforening
ønsker følgende ny medlemmer
velkommen:
1093 Henrik Skøtt
Rådvadsvej 48, 2400 N
1094 Morten Hansen
Kong Georgs Vej 56,3.tv. 2000 F
1095 Janne Sønderby Nielsen
Kong Georgs Vej 56,3.tv. 2000 F
Farvel til følgende medlemmer:
222 Karina Groth Jørgensen
229 Flemming Olesen
365 Flemming Schubert
416 Jack Hurtigkarl
467 Johnny Schou Pedersen
487 Palle Eliegård Christensen
500 Martin Junge
501 Claus Andreas Steffensen
567 Martin W. Kragh
570 Lise Broch Thorbjørk
640 Christian Aaen
792 Erik Aaberg Larsen
828 Torben Sperling Haar
852 Jørgen Ivar Johansen
962 Kåre Banke
985 Jan Meedom
988 Jan Robert Larsen
1012 Erik
Christian
Palm
Mogensen
1014 Tommy Haase
1016 Noura Bouloom
1037 Charlotte Mertz
1058 Kenneth Nordstedt
1506 Simon Steffen Steffensen

Marianne, Maj-Britt og
Claus

Mange tak
for de smukke blomster jeg har
modtaget til min 90 års fødsels
dag.
Med venlig hilsen
Magda Frisch

Efterlysning
Vi søger skurejere
Ved første gennemgang af skurre
gistret har vi fundet at der man
gler ejere til følgende skure:

Nr.: 73 - 149 - 319 - 320
Skulle du være ejer til et af disse
skure, så meld det til havneudval
get snarest, da vi forbindelse med
uddeling af nye skure, også vil
bryde herreløse skure op og
tømme dem, for siden at kunne
uddele dem til bådejere med
plads i havnen.
Vi mangler skure til den lange
liste med skuransøgninger, så
skulle du have et skur du ikke
bruger, så sælg det til foreningen !
Havneudvalget

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 - F1SKEGREJ
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: 9.00-1730
Lørdag:
9.00 -13.00
Husk også at vi altid holder åbent på alle Søn- & Helligdage 9.00 -13.00 fra PÅSKE til PINSE
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Pastel & Kontrast
Ny inspiration!
Kom ind og hent brochuren hos

Flligger farver
Hans Guldager a/s
Amagerbrogade 164.
Holmbladsgade 25.
Kongelundsvej 264.
Møllegade 4, Dragør.
St. Kongensgade 93.
Vendersgade 10.

Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.

32 55 73 20
32 54 73 33
32 51 95 95
32 53 73 22
33 13 54 56
33 13 73 23
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Oprensning af havnebassin.

kontortiden træffes: formand, kasserer og havneudvalg

Foreningens e-mail adresse:
SSF's hjemmeside

B,„_

1.400

Deadline for indlevering af stof til

1 skrivende stund ligger en klap
tilladelse til høring, og når bladet er
på gaden, er arbejdet forhåbentlig
klar til at sætte i gang.
Arbejdet vil betyde at havnen i re
aliteten vil være delvist lukket mens
gravearbejdet pågår, ca.3-4 uger.
Udgravningen var planlagt til at
begynde først i januar med start i
Søndre Bassin.

Men sådan gik det desværre ikke.
Der er i mellemtiden kommet en
henvendelse fra fiskeriministeriet på
foranledning af de lokale fiskere i
klapområde. Indsigelsesfristen for
klaptilladelsen er derfor forlænget.

Vi har nu en forventning om,
at arbejdet kan komme i
gang sidst i februar.
Har du båd i vandet bedes du holde
et godt øje med oplagstavlen på
havnekontoret, der vil vi, ligeså hur
tigt vi kan, informere om arbejdet
med oprensningen

næste blad er den 1s,e i måneden.

Når arbejdet kommer i gang.

LYNTRYK TIL DISCOUNTPRIS
Billige kvalitetstryksager

0)
L.

(Q
Q.

Lyntryk dag til dag
Kataloger
Faktura
Kuverter
Etiketter
Brevpapir
Prislister
Bøger

LEGAARD

Bogbinderarbejde

SMOffsettryk
V/Tina og Søren Møller

Omslagsbøger 5^
Tidsskrifter i
Falsning g"
Samlehæftning (Q

sm@smtryk.dk • www.smtryk.dk
Saltværksvej 134 • 2770 Kastrup • Tlf./Fax 32517179

MANGLER DERES FIRMA EN HJEMMESIDE?
BØR DEN EKSISTERENDE OPDATERES?
WEB-DESIGN • OPDATERING • DRIFT • NETVÆRK • SUPPORT

LEGAARD IT • HERKULES ALLE 22 • 2770 KASTRUP • 32513224 • IT@LEGAARD.COM • WWW.LEGAARD.COM
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Det gælder stadig, at alle som har
båd i vandet skal ligge ved nordre
mole medens der graves i Søndre
bassin. Når udgravningen her er
fuldført, skal alle fartøjer i nordre
bassin forhale til Søndre basin.

Fartøjninger og stræktove, der
ikke er flyttet til tiden, vil
blive flyttet af pladsmanden
for båd-ejerens regning.
Havneudvalget
Forsidebilledet:
Det gamle klubhus, som har tjent
foreningen godt i mange år, må nu
give plads til en bedre bygning.

Seniorerne
Aktiviteter i oktober kvartal
Vi havde fin mødekomsammen i året der gik.
Her lidt om de sidste
måneders aktivitet.
Der var en tur til Ama
lienborg, desværre mødte
der ikke mange op, da det
faldt sammen med den
kongelige forlovelse.
Dernæst havde vi den 12.
november vores årlige
tysklandstur på en skøn
solskinsdag ud i det
skønne efterårsvejr. Vi var
ca. 20 der mødte på
Syndbyvester Plads kl.
730, men desværre kom
bussen først kl. 845, så vi
var nogle styks, der var
kolde om fusserne. Men
det blev alligevel en hyg
gelig dag, selvom der var
nogle, der på hjemturen
fik bytter sine Snebajere
med almindelig øl.
Sidst, men ikke mindst,
havde vi den 10. decem
ber vores årlige og hygge
lige julefrokost. Der får
man hilst på flere af de
medlemmer, som ikke har
mulighed for at møde op
til alle de fastlagte møder,
den sidste onsdag i hver
måned, men så er det
hyggeligt at snakke gamle
minder, om hvad der er

sket i årets løb.
Den 17. december slut
tede vi af for i år med
Gløgg og æbleskiver. Nye
seniorer, som nu er nået
de 60, kom og deltog. Oho
- oho, det var igen en
hyggelig eftermiddag.

stået og tak for alt
samværet i året der gik.

Jul og nytår er vel over

483 Vilna

fVLAN

Kvalitet i over 50 år
Butik;
Alt i udstyr til
sejleren og til
båden

Værft;
Konstatering og udbedring af os
mose.
Støbning af emner i glasfiber.
Restaurering af klassiske både
Montering og installering af
rer.
Montering afbovprope
Reparation af køl-skader efter
grundstødning
Overfladebehandling med Coelan
Coating.
Lakering af fribord.
Pålægning af teakdæk.

Dan boa t

Sejler tøj og sko
Instrumenter, GPS navigatorer til bå
den og til bilen
Søkort; danske, svenske,
norske og tyske
Kompas; Silva, Suunto, Contest m. m
Messing lamper, væger; glas, brænde
re, m.m.
Messing Ure, Barometre, m.m.
Fiskegrej både til stang, garn og ru
ser.
Maling, lakker; Hempel,
International, m.m.
Coelan Coating; en revulotionerende
vedligeholdelsesfri behandling at alt
træ og andre overflader.

- Amager Strandvej 407, 2770 Kastrup, 32 50 30 17
www.hellers.dk,butik@hellers.dk
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Sundby Sejlforenings bestyrelse

Formand
Jens Green Jensen

Næstformand og
havneudvalg
Erling Jørgensen

Havneudvalg
Finn Hendil

Havneudvalg
Michael Fraenkel

Skolechef
Ulla Helium

Kapsejladschef
Claus Zastrow

Ungdoms- og
jolleleder
Tonny Pedersen

Klubhusrepræsentant
Torben Frode Olsen

Festudvalg
Vagn Preisler

Motorbåds- sikker
hedsrepræsentant &
vagtchef
Kim P. Andersen

Tilmelding til sejlerskolen
Sidste frist for tildmelding er 1 marts
(Husk at melde jer til i god tid,, også selv om i deltog sidste år.)
Nu begynder vi at tænke på den kommende sæson
Instruktørmøde er fredag den 5. marts kl.19 00 . Der udarbejder vi blandt andet aktivitetslisten for sommeren
Vi vil meget gerne have nogle nye ideer fra jer, i håb om at der så kommer flere til vores fælles aktiviteter, ring gerne
til mig på telefon 26 39 38 03.
Introduktions møde for alle elever bliver lørdag den 3. april kl. 10 i pejsestuen, mere herom i næste blad.
Sejlerskolens læremøde er fredag den 5. marts kl. 19 00
Sejlerskolens elevmøde er lørdag den 3. april kl. 10 00
På snarlig gensyn Ulla.

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

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

Formanden har ordet

Nytår 2004
Den forgangne sejlsæson var igen en af de bedre, en sæson med en lidt
langsom opstart, men til gengæld en periode med godt vejr langt hen på
året, da det gode vejr først havde bidt sig fast.
Nye medlemmer fandt vej til SSF, og i medlemsbladet kunne vi følge de af
vores medlemmer, som er på langfart på de europæiske vandveje og på
Middelhavet, mens der på de hjemlige vande var livlig aktivitet blandt de
medlemmer, der havde valgt at udfolde aktiviteterne her.
Ved sidste årsskifte pegede jeg på de forhold, der vil få indflydelse på vores
fremtidige hverdag.
Der arbejdes i skrivende stund ihærdigt på, at få alle tilladelserne på plads
til oprensning af vores havnebassiner, så dette arbejde kan blive gennem
ført, inden den nye sejlsæson tager sin begyndelse, men desværre arbejder
"embedsværket" ikke alle steder i det tempo, som vi kunne ønske os.
Forslag til Lokalplan for Sundby Havn er til høring. I den forbindelse har
bestyrelsen nedsat et lille "ad hoc -udvalg" der sammen med bestyrelsen
skal bearbejde forslaget fra kommunen, så vi får størst mulig fingeraftryk
på den endelige Lokalplan.
Det Maritime Ungdomshus bygges der stadigvæk på i et tempo, som har
været til stor gene for SSF og som har bevirket, at vores planlægning har
måttet ændres flere gange.
Om det bliver flot!! - tja, det er vel som man ser på det, det bliver i hvert
fald anderledes.
De medlemmer som kommer på havneområdet her i vintermånederne, har
kunnet følge hvordan havnesjakket" har ombygget den tidligere bådhal,
som fremover bl.a. skal huse værksted og rum til brug for pladsmand og
gartner. Næste fase er nedrivning af det gamle klubhus, hvorefter bygnin
gen vil blive placeret på denne plads.
Jeg vil hermed ønske alle en god sejlsæson 2004.

GENERALFORSAMLING
FORÅR 2004

Søndag den 28. 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
Finn Hendil
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 29. februar 2004 kl. 9 00
Bestyrelsen

Få et motoreftersyn nu
og se frem til en problemfri sommer
"Forebyggelse" er som bekendt både bedre og billigere end "helbredelse".
Undgå tæring, karbur!afrtrr»rrtKlamar
Klargøring omfatter:
Affedtning af motor
Olieskift i gearkasse
Alle bevægelige dele gen
Rensning af karburator og filter
Kontrol af tændingssystem
Motor testes i prøvekar
Motor behandles med rustbesk
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.

YAMAHA

OUTBOARDS

"ZJahnsan
OUICKSIU/sR

WIP Marine Center, Wilders Plads 11B, 1403 København K
V & 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

havneudvalg & kasserer

Skure
Efterlysning
Ved anden gennemgang af regi
strerede skure viser det sig, at føl
gende 7 låste skure er ejerløse:

73 - 146 -149 - 319
320 - 415 - 422
Skulle du være ejer til et af disse
skure, så meld det til havneudval
get snarest, da vi i forbindelse
med uddeling af nye skure, også
vil bryde herreløse skure op og
tømme dem, for siden at kunne
uddele dem til bådejere med
plads i havnen.
Vi mangler skure til den lange
liste med skuransøgninger, så
skulle du have et skur du ikke
bruger, så sælg det til foreningen.

Uddeling af skure
Følgende medlemmer har fået
tildelt skur:

Brændstofsalg
Salg af dieselolie vil i vintermånederne ske ved henvendelse til pladsman
den i havnekontorets åbningstid.
Brændstofanlægget vil være ude af drift i januar måned p.g.a ombygning.

Ny container
De to røde vip-containere til brændbart affald der har stået på hhv nordre
plads og ved slæbestedet ved spillet er udskiftet. De kunne kun bruges til
affald af max 1 m. længde. I stedet er der opstillet en maxi container på
nordre plads ved siden af den blå container til metalaffald.
Den må bruges til både småt og stort brændbart affald.

Containeren må kun bruges til brænd
bart affald, ikke til fiskeaffald og andet
letfordærveligt husholdningsaffald
Fra kassereren
På den nye udgave af kontingentopkrævningen er der en række
oplysninger som medlemmerne bedes kontrollere og evt. meddele rettelser
til.
Det drejer sig især om havnepladsnumre, Bådtype og bådnavn, Skurnumre
og telefonnumre.
Når udvalgene går i dybden med kontrollen viser det sig ofte, at
oplysningerne ikke er up-to-date, derfor hjælp jer selv og udvalgene kon
troller oplysningerne.

386, Torben A. Petersen
indmeldt d 31/12-73, skur 110
819, Preben Bach Sørensen
indmeldt d.9/5-74, skur 307 - 308
1072, Jan Tommy Giessing
indmeldt d. 19/6-75, skur 434
Medlem 1028, Frank Andersen
indmeldt d. 27/10-77, skur 83 - 84
753, Terence Mc. Kenna
indmeldt d. 9/8-78, skur 190
1030 Henning R. Christiansen
indmeldt d. 7/5-81, skur 433

Med sejlerhilsen
Jørgen Rindal
Kasserer

Det praktiske ordnes sammen
med vor kasserer, Jørgen, hver
torsdag i kontortiden fra 19 00 til
2030.

Ansøgningsskemaer findes ude i
gangen ved kontoret, og de skal
blot lægges ind i brevsprækken til
kontoret.

Vi arbejder stadig på at finde ledi
ge skure, og vender tilbage til
sagen såsnart vi har nyt.

Hilsen havneudvalget

Havneudvalget

Havneplads
Husk at hvis du vil søge havne
plads til båden i år, så skal an
søgningen være indsendt

inden mandag den 1. marts.

Amageroanken.
Vi er lige så lokale,
som du er.
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Referat af

bestyrelsesmøde
mandag den 5. januar 2004
Fra kassereren forelå budgetsam
menligningen for hele 2003. Som det
foreligger er resultatet tæt på nul,
men der forventes nogle rettelser,
idet der mangler at blive opkrævet
ejendomsskatter, en regulering af el
afgiften og en momsregulering på
klubhuset. Det vil give et revideret
underskud på anslået kr. 60.000.
Selve regnskabet forventes revideret
i januar d.å.
Der skal arbejdes på en regulering af
havnetaksterne. Denne skal så for
lægges generalforsamlingen i okto
ber 04 med ikrafttræden fra 05.
Bestyrelsen arbejder her ud fra det
princip, at det er bedre med hyppige
små reguleringer frem for store med
mange års mellemrum.
Punkt 1 b: Eksterne forhold, der har
indflydelse på SSF:
Danmarks Naturfredningsforening
(DN) går imod planen om at placere
de 3 klubber fra området på den
nordlige del af "sandøen", fordi det
vil give for megen bilkørsel på om
rådet. Jens har forgæves forsøgt at få
kontakt til DN. Det virker som om
man for at fastholde nogle princip
per glemmer at se på de lokale op
fattelser af forholdene. Jens har gjort
Sundby Lokalråd opmærksom på, at
der vil blive anket over indsigelsen
om, at de tre klubber ikke må ligge
på den nordlige ende af den kom
mende sandø. Han henviste til et
indlæg herom i Amager Bladet i den
kommende uge.
Førstkommende torsdag og en
række torsdage frem vil en arbejds
gruppe bestående af Jens Green,
Erling Jørgensen, Finn Hendil, Niels
Peter Petersen, Ole Jensen, Ole Juul,
Søren Bødtker og pladsmanden
Søren Poulsen mødes og granske
lokalplansforslaget for SSF grundigt
og komme med evt. ændrings
forslag. Arbejdsgruppen refererer til
bestyrelsen.
SSF protesterer mod den planlagte
bebyggelse af det nu ophævede
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fredede areal.
Der er planlagt lysregulering på
Amager Strandvej bl.a. ved
Øresundsvej.
Finn Hendil fremlagde ligeledes sin
indvending overfor lokalplanen for
"Sundby Havn", som han konklude
rer er et udtryk for kommunal grisk
hed og en hån mod Sundby sejl
forening.
Michael udtrykte betænkelighed ved
om gennemstrømningsforholdene
vil blive gode nok, dvs forhindre
tang i at samle sig.
Når SSF's havn i nogle forbindelser
omtales som "Sundby Havn" er der
tale om begrebsforvirring. Den kor
rekte betegnelse er "Sundby Sejl
forenings Havn".
Som en opfølgning på mødet den 3.
sept. 03 har Jens og Erling været til
et møde med overborgmester Jens
Kramer Mikkelsen, hvor også Bru
gerrådets bestyrelse, DN, Sundby
lokalråd og forskellige interesse
grupper deltog.
Lejekontrakten forventes på plads til
efterårsgeneralforsamlingen.

Lynetten den 21. ds. kl.18 00 .
Formand, næstformand, rep. for
ungdom, kapsejladsleder og sejler
skolen kan deltage. Tilmelding se
nest den 15. jan.

Punkt 1 c: Byggeriet af Det mar
itime Ungdomshus:
Byggeriet skrider langsom frem,
men man forventer stadig at åbne i
slutningen af marts.

Punkt 3, Havn og Plads:
Ansøgningen om klaptilladelse lig
ger p.t. til høring i Vedbæk, og
Fiskeriministeriet har meddelt, at de
skal bruge yderligere en måned til
behandling af sagen. Derfor vil der
tidligst kunne foreligge en tilladelse
med udgangen af februar, og ud
gravningen vil så tidligst kunne ske i
marts måned. I værste tilfælde må
oprensningen udsættes til efteråret
med udsigt til endnu en sæson med
for lidt vand i havnen. I bedste fald
kan arbejdet være færdigt med
udgangen af marts. For at fremme
sagen, vil et Silt-gardin, der skal an
vendes i forbindelse med gravear
bejdet, blive indkøbt nu.
Havneudvalget arbejder videre med
kortlægningen af ejerforholdene til
skurene. Det er et temmelig stort ar
bejde. Fem personer er blevet tilgo
deset med skure. Ejerne til andre
skure vil blive efterlyst gennem
bladet.
Nedrivningen af det gamle klubhus
er så småt begyndt. Havnesjakket
udfører her et flot arbejde.

Punkt la, Protokol:
Intet.

Punkt 4, Klubhus:
Arbejdet skrider planmæssigt frem.

Punkt 2, Beretning:
Amagerbanken har bekræftet at
have modtaget SSF's ansøgning om
jubilæumslegatet. Legatportionerne
fordeles til februar.
I februar vil der blive afholdt en
øvelse på Dragørfortet i forbindelse
med beredskabsarbejdet.
En ansøgning om bevilling af penge
el. evt. et rentefrit lån med en løbetid
på 10 år til betaling af uddybningen
af SSF's havn er sendt til over
borgmesteren.
Der er indkaldt til kredsmøde i

Punkt 6, fester, arrangementer og
seniorer:
Vagn efterlyste et brev fra det firma,
der skal give tilbud på udbygningen
af bjælkehuset.
Bankospillet afholdes i år den 1. fe
bruar.
Der blev endnu engang opfordret til
at alle arrangementer skrives på
kalenderen.
Punkt 6, Sejlerskolen:
På et møde den 5. marts med sejler
skolens instruktører vil den kom

mende sæson blive planlagt. Der vil
blive undervist i to sejlbåde og en
motorbåd. Sejlerskolen vil være at
træffe på kontoret i åbningstiden
torsdage kl. 19 00 -20 30 . Her kan man
komme og melde sig til. Man kan
også bruge blanketten bag i bladet.
Tilmelding skal ske inden 1. marts.
Poul oplyste, at han forventer at
holde eksamen i navigation i pejse
stuen den 24. marts.
Punkt 7, Ungdom og Joller:
Afslutningen på træningssejladsen
på Furesøen fik en kedelig afslut
ning, da vejret blev meget dårligt og
nogle både, der ikke var fortøjet
forsvarligt, forårsagede store skader
på SSF's både. Skaderne beløber sig
til over 20.000 kr. Da Furesøen er
kategoriseret som en B-havn gælder
forsikringen ikke. Afdelingen mener
selv at kunne udføre de nødvendige
reparationer på bådene, hvilket vil
billiggøre det.
Afdelingen forventer at åbne igen
midt i marts, men det afhænger af
hvor langt man er med byggeriet af
Det maritime Ungdomshus. Det nu
værende ungdomshus er fyldt op
med materiel.
I forbindelse med åbningen af Det
maritime Ungdomshus vil SSF gerne
præsentere afdelingen godt, og det
arbejdes der på. I øvrigt foreslås det
at kanonlavet og røgelavet medvir
ker på åbningsdagen. Lederen af
ungdomshuset, Jakob, koordinerer
programmet.
SSF deltager i VM for Ynglinge i
Sydney. Der sejles i en lånt båd med

160's sejl.
Punkt 8, Kapsejlads:
Intet.
Punkt 9, Motorbåde:
Intet.
Punkt 10, Sikkerhed:
Der kommer stadig nye tiltag i
forbindelsen med Blåt Flag, men
ikke mere, end at det kan håndteres.
Bl.a. skal man nu kunne henvise til
rekreative områder i omegnen.
Det vil blive nødvendigt med en
"miljømand", da der stadig sker ud
videlser på området, og det blev
besluttet at lægge arbejdet ind under
punkt 9: motorbåde. Kim vil gerne
påtage sig arbejdet.
Havneudvalget vil anskaffe en
maskine, der kan raspe bundmaling
af og samle det op (støvsuge).
Pladsmanden vil administrere bru
gen af den, og formålet er at kunne
demonstrere en metode til sikker
fjernelse af bundmaling.
Det blev foreslået, at der løbende i
bladet offentliggøres oplysninger
om de forskellige malingstyper, da
der hele tiden sker udviklinger på
området.
Havneudvalget har givet tilsagn om
at ville opsætte redningskransene.
Der skal herfra lyde en kraftig opfordring til, at medlemmerne tager
deres vagter.
Punkt 11, Bladet:
Prognoserne viser, at bladet i inde
værende år vil blive meget dyrere.

Hvis det skal fortsætte som nu, vil
det koste l A af SSF's budget, og det
finder bestyrelsen ikke rimeligt.
Stigningen skyldes foruden bort
faldet af tilskud til portoen også at
annoncørerne hellere vil sponsorere
gaver i forskellige forbindelser frem
for at annoncere i blade.
Redaktøren ridsede forskellige
forslag på en løsning op. På mødet
den 26. januar skal bestyrelsen træffe
en afgørelse om bladets fremtid og
vælge de(t) forslag, der skal frem
lægges på den førstkommende gen
eralforsamling. Det blev endvidere
påpeget, at ændringer af bladet også
får indflydelse på foreningens love.
I februarbladet udsendes ind
kaldelsen til den ordinære general
forsamling den 25. marts.
Punkt 12. Evt.
På forespørgsel blev det oplyst, at
lyset på pladsen er opsat efter anbe
faling af politiet.
Elforbruget i de forskellige huse på
pladsen blev drøftet sammen med
mulighederne for at ændre på det
stadig stigende elforbrug. Det blev
oplyst, at der ikke er opsat bimålere i
de forskellige huse på havnen, men
man appellerer endnu engang til
brugerne om at lukke ned for elek
triciteten, når husene forlades.
Mødet slut klokken 20 30 .
Næste møde er den 26. januar 04
klokken 18 00
Jens Green,
formand

Bjørka Schandorff
referent

Heller's

.

yachtværft & udstyr

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.
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Kom direkte fra arbejde
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mod betaling.
Inge Grandahl Andersen
Breddekoordinator i Østersøkredsen
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Amager Strandpark

Lagune

En stor tak til alle i Sundby Sejlforenng, der var med til at gøre vort
guldbryllup den 31. decenber 2003 til en dejlig dag.
SSF har mandag den 29. decem
ber 2003 mistet en glad og posi

Med venlig hilsen og godt nytår
John og Britta Olsson

tiv "dreng", Arne Jakobsen fra
Strynø, alt for tidligt og plud
seligt.

BADUDSTYR

Jeg husker tydeligt, da vi var 1516 år, da havde Arne og Benny
hver en lille kutter som vi sej
lede Øresund tynd i. Senere
blev bådene størrer og større.
Arne deltog sammen med gut
terne i kapsejladserne sjælland
rundt og møn rundt i mange år,
med Ivan og Birthes "Ballarina".
Den store to masters "Valoia"
blev først i 1970erne pakket med
grej, Karen og børnene, derefter
slap Arne fortøjningerne i SSF
og sejlede til Strynø, -og der
blev de.

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.

deres gæstfrihed.

Vore åbningstider er som hidtil:
Mandag-Fredag: 9.00-1730
Lørdag:
9.00 -13.00

Jeg har også været der med

Husk også at vi altid holder åbent på alle Søn- & Helligdage 9.00 -13.00 fra PÅSKE til PINSE

Mange Sundbysejlere har været
på besøg hos dem og nyt godt af

"Tessan", men de var i Afrika på
det tidspunkt.
Arne og Karen har nemlig arbej
det som ulandsfrivillige i mange
lande.
Arne kom altid ned i SSF for at
få en sludder med os når han
var på disse kanter.
Arne og Karen fik 44 år sammen
med fuld fart på.

Æret være hans minde

Ulla Helium
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Maksimal kvalitet
Fornuftig pris
Flligger
Flutex
»SE

Flutex 5
er vores bedste vægmaling. Den dækker fantastisk godt
og giver en robust og rengøringsvenlig overflade.
Fås i mange smukke kulører.

655°°

10 liter, hvid

Kom ind og få vores flotte indefarvekort.

Flligger farver
Hans Guldager a/s
Amagerbrogade 164.
Holmbladsgade 25.
Kongelundsvej 264.
Møllegade 4, Dragør.
St. Kongensgade 93.
Vendersgade 10.

Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.

32 55 73 20
32 54 73 33
32 51 95 95
32 53 73 22
33 13 54 56
33 13 73 23

www.flugger.dk
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Medlemsblad for

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

Bankospillet havde igen i år alle
pladser optaget og alle plader solgt.

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

Foreningens e-mail adresse:
SSF's hjemmeside

32 58 14 24

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

Foreningens bestyrelse:

Formand:
Jens Green Jensen
E-mail

JL
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Sekretær:
Bjørka Schandorff
32 58 20 36
E-mail
bjorka@mail.tele.dk

32 50 63 65
jgj@di.dk

Næstformand & Havneudvalg:
Erling Jørgensen
32 58 63 00/30 62 14 23

Skolechef:
Ulla Helium

Havneudvalg:
Finn Hendil
43 90 39 61
E-mail
findil@post9.tele.dk

Ungdoms- og jolleleder:
Tonny Pedersen
27 24 007
E-mail
tp@kjehrs-vvs.dk

Vagn var ude at rejse, i stedet fik
formanden den ære at være opråber
under Elos og Birgittes skarpe over
vågning, det er vigtigt at alt går rig
tigt til og at posen rystes rigtigt pro
fessionelt.

32 55 09 03

Gevinstbordet var fyldt godt op til
glæde for række- og pladevindere.
Havneudvalg:
Michael Fraenkel
32 97 06 65
E-mail
fam.fraenkel @ get2net.dk

Kapsejladschef:
Claus Zastrow
26 16 60 32
E-mail
my.way@mail.tele.dk

Klubhusrepræsentant:
Torben Frode Olsen
32 55 43 41

Festudvalg:
Vagn Preisler

32 55 23 03

Motorbåds, -sikkerhedsrepræsen
tant & vagtchef:
Kim P. Andersen
32 59 62 23
E-mail.. ..messinavej @ webspeed.dk

Tryksen var den heldige vinder af
den store kurv.

Foreningens faste udvalg:
Målere:
Jan Simonsen
Karl K. Thorup

32 97 62 53
32 58 32 37

Redaktion:
Poul Christensen
E-mail

Kasserer:
Jørgen Rindal

32 97 09 39

Bladets ekspedition:
Elin Brinkland

Webmaster:
Johnny Bengtsson

32 59 62 61
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Udgiver:
Tryk:
Oplag:

20 32 02 38
chiep@pc.dk

32 52 98 89
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Forsidebilledet:
Den hænger på "Broen" i klubhu
set og børnene leger tit med den.
Men hvad er det for en, hvad bru
ges den til og hvor kommer den
fra?
Kan du fortælle historien om den?

e
f Sundby Sejlforenings Bladtanker om fremtiden
Fra og med aprilnummeret af bladet, stiger bladportoen fra 1,57 Kr/stk til
5,00 Kr/stk. Den stiger yderligere i 2005 og igen 2006. Vi sender årligt ca.
12.000 blade ud, så det er altså ikke småpenge for SSF.
Derfor disse tanker om hvad Sundby Sejlforening kan gøre for at minimere
dette udgiftshop.
Hvis vi ændrer bladformatet til det halve (A5), og bringer vægten ned til
under 50 gram, kan bladet sendes som B-post.
I dag vejer bladet ca. 65 gram, og hvis vi trykker bladet på lidt lettere papir,
og hvis vi skriver med lidt mindre typer, så skulle det kunne lette vægten
tilstrækkeligt, uden at det virker som en begrænsning på stoffet i bladet.
Primært skal bladet være lagt til gratis afhentning i klubben, så vi kan spare
portoen. De fleste medlemmer kommer jo alligevel i foreningen. Det vil nok
kræve et lidt større oplag, men stadig være en besparelse.
Ændring af bladets format og vægt, gør det muligt at sende bladet til de der
måtte ønske det, til laveste posttakst; 4.25 Kr / stk.. Det skal dog ikke være
gratis for medlemmerne, men koste ekstra ca 100 Kr / år, for porto og
adressering. Jeg forestiller mig ikke at antallet af postabonnenter kommer
over 100.
Herudover kan bladet blive lagt ud på hjemmesiden, og desuden blive
sendt som mail, til de som kunne ønske det. Det skal være en gratis service
for alle.
Det giver samlet fire muligheder for at se medlemsbladet, og dermed en ret
fleksibel distribution. De som har internetadgang vil sikkert helst have bla
det med E-post. Alle andre klubber / sejlere / interessenter vil kunne se
bladet på hjemmesiden.
Eventuelt kan andre klubber abonnere på vores mailtjeneste. — Og der vil
stadig være et trykt blad, der kan gemmes i årevis.
På vores hjemmeside, skal der være mulighed for at downloade samtlige
numre fra dag nul (lig med 2004). Dette for de papirløse, som vil gemme
bladet, og som f. eks. har haft harddisk nedbrud.
Spørgsmålet er så, hvor hurtigt vi kan ændre vores bladdistribution til det
her skitserede, og om vi vil.

\\ 6. februar 2004

Finn Hendil

JJ

Kort & Matrikelstyrelsen
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Flugten
- på togt med Alpha-K of Durban
Af Anders Rønsholt
Sidste vinter skulle der ske noget nyt. Jeg var træt af
mit job og det grå og triste danske vintervejr. Jeg læng
tes efter solen og varmen, og da jeg elsker at sejle,
meldte jeg mig ind i FTLF - Langturssejlerforeningen.
Her igennem fik jeg kontakt med en fyr, der befandt
sig i Caribien og skulle til Lake Ontario i Canada.
En tidlig mandag morgen midt i februar i bidende kulde
indfandt jeg mig i Kastrup Lufthavn, så jeg kunne kom
me til min endelige destination - Santo Domingo på Den
Dominikanske Republik. Fuld af håb og forventninger til
min sejltur i fremmede farvande, til skipperen og til man
ge spændende oplevelser var jeg endelig fremme godt
øm i kroppen af den 20 timer lange rejse og blev modta
get af en heftig varme og min skipper, der havde kørt 250
kilometer tværs over øen for at hente mig. Det var jo
pænt af ham. Varmen vænner jeg mig hurtigt til og skip
peren viste sig at være en hyggelig, flink og omgængelig
jyde på 45 år.
Det eneste jeg kendte til ham hjemmefra var et par kor
te telefonsamtaler, nogle samtaler med hans kontaktper
son i Danmark, samt hvad jeg vidste om ham fra en tidli
gere gast. Det var alt sammen positive indtryk, så jeg var
fuld af godt mod ved ankomsten. Da vi kun skulle være
skipperen og mig ombord, skulle vi fungere godt sam
men de næste måneder. Jeg havde en flybillet hjem fra
New York, der var gyldig i et halvt år og ville gerne med
så langt som muligt, og så længe pengene rakte.
Skipper var, som han sagde, blevet uenig med ekskære
sten og skattefar i Danmark, så i foråret 2001 drog han til
Sydafrika for at købe den båd, han havde udset sig til at
opfylde sin drøm om en jordomsejling. Båden er en solid
20 tons ketch bygget i stål på 50 fod. Den er underrigget
og ikke nogen hurtigsejler, men meget velegnet til langturssejlads. I slutningen af 2001 kunne han endelig lade
fortøjningerne gå og begynde på sit eventyr, som siden
har bragt ham over Sydatlanten til Brasilien, og videre til
Trinidad & Tobago og mange af de caribiske øer. Nu var
han altså kommet til Den Dominikanske Republik, og
den løse sejlplan sagde herefter Bahamas og USA's øst
kyst og videre til Trenton i Lake Ontario for at besøge sin
far, inden det igen går sydpå til varmere himmelstrøg.
Der er kun en overordnet sejlplan. Ingen mere eller min
dre faste tidspunkter. Kom vi til et godt sted, blev vi der
nogle dage.
Den Dominikanske Republik
4fi dage tilbragte vi i Luperon, der ligger på nordkysten.
Bugten er godt beskyttet under alle vindretninger, og her
ligger da også 100 både for anker, hvoraf størstedelen er
fra USA. Alle har en gummibåd, og det kan skabe stor
trængsel ved pontonbroen, når sejlerne skal i land.
Modsat vores næste mål er her billigt at leve, så mens vi

har bilen, bliver der provianteret i rigelige mængder, der
forhåbentlig gør det muligt for os at bruge så få penge
som muligt i de 3-4 uger, skipper regner med at være om
at sejle op igennem de østlige øer på Bahamas.
Den Dominikanske er et flot, grønt og bjergrigt land.
Befolkningen er venlige og smilende, selvom de er et fat
tigt folk, og de fra officiel side opfordres til udvandring.
Æslet bliver stadig brugt som transportdyr, og kvæget
bliver stadig vogtet af en gående hyrde, når det skal flyt
tes. De lokale vil naturligvis gerne sælge deres varer, men
de er ikke anmasende og er ivrige efter at snakke. Det
kan dog skabe nogle problemer, eftersom det er de færre
ste, der taler engelsk.
Trafiksikkerhed er en by i Rusland. En del biler er ram
ponerede og kører uden lys, når det er mørkt. Der bliver
kørt hurtigt, og ind imellem er det ved at gå galt. De
mange små motorcykler drøner rundt og ind og ud imel
lem hinanden, mens de oser kraftigt fra udstødningen.
Disse motoponchos forsøger at tjene lidt penge på taxi
kørsel. En god forretning er, at snyde en nyankommet tu
rist ved at opgive en pris i den lokale møntfod pesos, som
ikke er meget værd, for siden at kræve det samme beløb i
US dollars. Jeg skulle blot 100 meter ned ad ho-vedgaden
og rundt om et hjørne. I fem minutter blev jeg transporte
ret rundt på en sightseeingtur på kryds og tværs af ho
vedgaden og op og ned af de tilstødende ga-der, så jeg ik
ke skulle vide, hvor jeg var. Godt og grundigt snydt fik
jeg dog klaret mit forehavende, som var at veksle penge. I
denne lille by foregår det i souvenirbutikker og var til
den officielle kurs. Så måtte jeg trøste mig med det.
Som andre steder i Caribien bliver en del enlige sejlere
hængende - nogle i flere år - og finder en yngre lokal pige
at dele livet med for en stund.
Giver Atlanten søsyge?
Jeg ville gerne have været længere tid i Luperon, men
Bahamas kalder, og en sen eftermiddag letter vi anker og
sætter kursen nordover. Indtil videre har jeg kun sejlet
frem og tilbage mellem båden og land i gummibåden det er ikke noget, jeg bliver søsyg af - og jeg er meget
spændt på, hvordan Atlanterhavet vil være at sejle på.
Der blæser en frisk vind fra øst, som er den fremhersken
de vindretning på disse kanter, som giver os en agten for
tværs mod det første stop - en stor sandbanke vest for
Turks & Caicos Islands. Båden gynger noget, men på
grund af den store afstand mellem bølgerne, føles det ik
ke så slemt, og søsygen udebliver. Dog er det store bjerge
af vand, der bliver skubbet rundt på, og nogle af bølgerne
bryder på toppen, så vi tager os en overhaling. Båden vi
ser sig at være meget sødygtig, og det virker beroligende.
Få timer efter afsejling falder mørket på, og vagtplanen
indledes med to timers vagter natten igennem.
Autopiloten virker ikke, så vi skal selv styre båden. For at
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spare på strømmen bliver lanternerne ikke tændt, og vi
sørger for at holde godt udkig. Der er næsten ingen trafik
her, men lige før solnedgang er vi ganske tæt på et min
dre tankskib på vej mod øst. Så meget vand og så mødes
to fartøjer alligevel.
Jeg er lidt utryg ved natsejladsen, fordi jeg føler mig

Alpha-K er en Bruce Roberts konstruktion.

meget alene ude på det store sorte hav i en båd og med
en skipper, jeg ikke kender. Det gør det ikke bedre, at ud
sigten fra rorsmandens position gennem cockpittets ru
der ikke er god, så jævnligt må jeg stikke hovedet ud gen
nem kalechen for at holde udkig, med det besvær det
medfører for at holde båden på kursen. Hun er tung og
svær at styre i den rullende og medløbende sø. Endelig er
der afløsning, så jeg kan få lidt søvn. I løbet af natten af
tager vinden, og omsider lysner det. På et tidspunkt hvor
vinden er drejet lidt, er vi kommet fem sømil ud af kurs,
fordi jeg var bange for at bomme. Det tager skipper ikke
så tungt, så vi har jævnligt bommet natten igennem samt
hele dagen med det resultat, at beslaget i bommen til
storskødet knækker og storsejlet revner i underliget, så vi
bliver nød til at rebe.
Efter 24 timers sejlads ankommer vi til den noget speci
elle ankerplads for natten - inde bag det store sand-rev
West Sand Smith Reef. På turen fra Luperon har vi haft
op til 2000 meter vand under kølen. Nu ligger vi og hop
per for anker langt fra alting og uden landkending på
kun 5 meter vand. En spøjs fornemmelse. Midt under
manøvrerne for at lægge ankeret ud, strejker motoren, så
vi må foretage ankringen for sejl. Pludselig dukker kys
tbevogtningen fra Turks & Caicos Islands op. De har sik
kert hørt om vores tilstedeværelse fra et lille fly, der om
eftermiddagen fløj over os i lav højde. De vil høre, hvad
vi laver her, hvor mange vi er ombord, bådens bestem
melsessted, skippers nationalitet samt min fødselsdato.
Halve oplysninger de ikke kan bruge til noget, men det
skal nok bare indgå i en rapport. Endelig har de fået svar
på deres spørgsmål, og skipper kaster sig over motoren en 40 år gammel Rolls Royce, der engang har lavet lys til
en landsby i Afrika.
Morild og stjerneskud
Det viser sig at problemet med motoren skyldes urent
brændstof, men nu kører den igen. Skipper har forregnet
sig med hensyn til distancen til næste mål - Mayaguyana
på Bahamas. Hans første udregning sagde 60 sømil. Nu
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viser det sig, at der er 90. Det kan vi ikke nå, mens det er
lyst, så med mindre vejret er stille og søen flad, så vi kan
høre brændingen på revet, må vi vente til det igen lysner,
før vi sejler ind bag revet. Selv i stille vejr er det dog en ri
sikabel affære, som man nok skal holde sig fra. For mesan
og genua går det raskt mod nord på endnu en solbeskin
net dag. Ved midnatstid får vi øje på lysene inde på
Mayaguyana. Selvom vinden er aftaget, står der stadig en
del sø, så natten igennem sejler vi frem og tilbage et styk
ke fra øen. Jeg har mere overskud denne nat og betragter
det flotte morild i vandet, som giver en grøn selvlysende
farve, når der er bevægelse i vandet. Over mig er den kla
re himmel overstrøet med stjerner. Det er et betagende
syn og suppleres af et stjerneskud. Så er det, man skal øn
ske. For at ønsket skal gå i opfyldelse, må man ikke for
tælle det til nogen. Gælder det også min dagbog? Jeg
tænkte på en sød pige, men jeg havde travlt med at holde
en kurs, så det står lidt uklart for mig, hvad jeg egentlig
ønskede.
Næste morgen ved solopgang er vi klar til at gå inden
for revet. Der er ingen problemer, når man kan se og kan
støtte sig til ekkoloddet. En styrer mens den anden står
helt ude på det to meter lange bovspryd for at holde øje
med eventuelle koraller, der fremstår som sorte pletter på
bunden. Vandet omkring Bahamas er meget rent og
klart, og sandbunden ses tydeligt selv på 12 meter vand.
På dybt vand har vandet en flot mørkeblå farve. Jo lavere
dybde des mere lys bliver den turkise farve. Meget meget
smukt. Jeg kan få lang tid til at gå med bare at betragte
farvespillet mellem solen og de forskellige nuancer i van
det med den hvide sandstrand og de grønne træer inde
på land i baggrunden.
Den yderste udørk
Men jeg må tilbage til virkeligheden, for vi skal indklare
re båd og besætning. Vi støtter Bahamas' ellers gode øko
nomi med 50 US dollars hver og får for de penge lov til at
opholde os i øriget i en måned. Modsat mange andre ste
der i Caribien går det nemt og hurtigt.
Mayaguyana er et meget lille samfund med nogle få
huse, der ligger spredt. Det virker som den yderste
udørk, hvad det i virkeligheden også er. Hvor de 500
mennesker fordelt i tre byer på denne lange ø opholder
sig, er et godt spørgsmål. Vi møder næsten ingen på ho
vedgaden. Den lokale bar er altid et godt sted at søge,
men her er kun en enkelt gæst. Måske er de andre flygtet
fra den øredøvende musik, der spiller så højt, at man ikke
kan høre, hvad man selv tænker. Hos købmanden er de
heller ikke. Her sidder kun to gamle mænd og snakker og
diskuterer og tager ingen notits af de fremmede. Det
brød vi skal bruge er udsolgt og kommer først med skib
om en uges tid, så jeg må i gang med at bage. Alle mad
varer og mange andre varer bliver importeret fra USA, og
det er grunden til det høje prisniveau. I hovedstaden
Nassau i den nordvestlige del af Bahamas bor 2/3-del af
de 275.000 indbyggere på en af de mindste øer, og herfra
bliver forsyninger sejlet ud til de andre 21 beboede øer.
Den del af øerne vi kommer til er tyndt befolket, og der
sker ikke meget i de små samfund. Den eneste lyskurv på
hele Eleuthera vidner om, at vi er kommet til et sted, der

kan betegnes som en by, selvom det ikke virker. I
Governors Harbour er der endda et hyggeligt og fint lille
bibliotek med adgang til Internettet. Det er ikke udbredt i
denne del af Bahamas, så da muligheden for at sende hil
sener hjem i form af rejsebreve kommer, er det bare om at
slå til og glæde modtagerne. Selv glæder jeg mig rigtig
meget over de mails, jeg får. Når man er langt væk hjem
mefra, er det dejligt at høre nyt fra dem derhjemme, også
selvom de måske synes, der ikke sker så meget i den dag
lige trummerum.
En skipper går i dørken
På en langturssejler slides der meget på alt ombord, fordi
det bruges hele tiden. Der er altid noget at reparere eller
lave om, fordi det ikke fungerer optimalt. Bådens køle
skab kører på gas, og når det er rigtig varmt, er der op til
20 grader inde i skabet. Motoren sætter ud af og til, stor
sejlet er revnet i underliget, autopiloten, den agterste rat
styring og det ene af de to toiletter virker ikke. Nu er tu
ren kommet til bundvandspumpen, som sørger for at
pumpe afløbet fra de to håndvaske samt overskydende
olie fra motoren ud. Det er ting man må løse hen ad ve
jen. Hvad man ikke ved på forhånd, må man tilegne sig
ved at rode med det, og så er det en klar fordel med tek
nisk indsigt og hænderne skruet rigtigt på. I øvrigt klare
de vi os fint på trods af mang-lerne.
Under arbejdet
med bundvand
spumpen havde
skipper et alvorligt
uheld, som kunne
have haft fatale føl
ger, hvis det var
sket under andre
omstændigheder.
Det viser sig, at
han lider af epilep
si, som forekom
mer med ca. 1 års
mellemrum. Jeg
vidste intet om det
og får en meget
meget ubehagelig
overraskelse.
Skipper ligger på
dørken med hove
det nede i en brønd.
Endnu et nyt bekendtskab.
Under anfaldet ban
ker han hovedet ned i vandtanken, så blodet flyder. Jeg
har aldrig før været udsat for en lignende hændelse, og
der løber mange tanker igennem mit hoved, mens jeg for
søger at få ham op af brønden, som han nu ligger halvt
nede i. Han er en stor mand, og det er fuldstændig umu
ligt for mig at få ham op alene, så det opgiver jeg hurtigt.
Selvom jeg er meget bange og oprevet, og hjertet slår
vildt, er jeg i stand til at tænke klart og kalder på hjælp
over VHF-radioen. Hjælpen er lynhurtigt fremme i form
af manden fra nabobåden, der resolut springer i sin gum
mibåd. Sammen får vi halet skipper op i cockpittet, hvor

han igen kommer til bevidsthed, og sejlet ham de tre mi
nutter det tager ind til land, hvor en lokal venter i sin bil
for at køre skipper og mig til den lokale læge. Denne har
konen på nabobåden fået fat i via VHF-radioen, selvom
det er lørdag eftermiddag, og han holder weekend. Her
sad jeg med en fuldstændig groggy skipper med hukom
melsestab.
Det var et meget uhyggeligt syn at se hans helt tomme
blik i øjnene, mens blodet silede ned af hans ansigt. Jeg
ved med mig selv, at jeg gjorde det bedste, jeg kunne, og
at jeg ikke kunne have handlet anderledes. Alligevel har
jeg et stort behov for at tale med andre om det, fordi jeg
blev meget forskrækket og rystet over episoden. Jeg sen
der et par mails hjem og taler med ægteparret fra nabobå
den, der kom mig til hjælp, samt en pensioneret dansk pi
lot der bor her fast om vinteren, og som overværede opt
rinet i land.
I den næste tid overvejer jeg meget, om jeg skal stå af,
men på trods af at skippers troværdighed har lidt et al
vorligt knæk, vælger jeg at blive. Dels fordi jeg tror på
hans forsikringer om, at anfaldende kun kommer med ca.
et års mellemrum. Dels fordi jeg føler, det ville være at la
de ham i stikken, og fordi det ville være så ærgerligt at
afbryde min sejltur, som jeg havde glædet mig meget til
efter kun tre uger, hvis ikke jeg fandt et alternativ. Der
skete da heller ikke flere uheld af den slags på turen.
Den uansvarlige måde skipper håndterede sin sygdom
på, kom der siden en sag ud af, der endte med, at FTLF
stoppede gasteformidlingen til ham, og at der af FTLF er
blevet strammet op på procedurerne omkring kronisk
sygdom.
Dramatikken fortsætter
Til gengæld oplevede jeg et gigantisk tordenvejr en aften
i Marsh Harbour på Abaco, hvor vi lå omkring 200 både
for anker. I lang tid før det kom til os, hørte vi buldren i
det fjerne. Thor eller hvad den lokale gud hedder for det
anliggende, må have været i et meget dårligt lune. Der
kommer nogle ordentlige skrald, og himlen er overstrøet
med meget kraftige lyn, der kan følges hele vejen ned til
jordens overflade. Det er et flot syn men samtidig også
skræmmende. Da uvejret når os, lyser de kraftigste lyn
hele området omkring os op. Pludselig begynder det at
blæse voldsomt, og regnen står ned i tove. Nålen på
vindmåleren viser 30 og 40 knob, før den går i bund ved
50. Kalechen i cockpittet er utæt, så der er snart ikke et
tørt sted her. Båden begynder at svinge faretruende frem
og tilbage omkring ankeret. Situationen bliver ubehage
lig, da båden lægger sig på tværs af vinden. På vindindi
katoren kan vi følge udviklingen, som først stopper, da vi
får vinden ind agten for tværs. Ved siden af os kommer
der pludselig en båd sejlende, mens himmel og hav står i
et. Det hele går meget hurtigt, og kort efter kommer end
nu en båd sejlende tæt forbi os. Det går op for os, at det er
os, der driver. Vinden er nu aftaget lidt, men regnen pi
sker stadig ned. Vi går på dæk, mens vi holder godt fast
for at lægge det andet anker ud og sætte en stopper for
den utilsigtede aftensejlads. Som ved et lykketræf ram
mer vi ikke andre både. Som det går med tordenbyger, er
den forbi ligeså hurtigt, som den kom, og næste dag erfa
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rer vi over VHF-radioen, at vinden blev målt til 67 knob 34 m/ sek. eller orkanstyrke!
Delfiner i farvandet
Dagen efter er jeg i land for at se mig om. Da jeg er fær
dig med det, kalder jeg skipper op på den håndholdte
VHF, så han kan hente mig i gummibåden Little AlphaK. Under vores samtale blander en dansker sig og invite
rer på en øl i hans 52 fods selvbyggede katamaran. Den
er kæmpestor, og det er en hel balsal at komme ind i.
Båden har 6 kahytter med i alt 12 køjer, og der er god
plads i pontonerne. Han kommer fra København, men
har boet i Canada i 50 år. Det viser sig, at han og hans ca
nadiske kone kender skippers far særdeles godt, og vi
følges med dem på noget af turen op gennem USA.
Pudsig lille verden vi er en del af.
Jeg har glædet mig til at se delfinernes leg i havet, og
endelig lykkes det. På en ellers begivenhedsløs sejlads,
sidder jeg og kigger ud på havet og horisonten. Det er
som om, der er noget lige under vandets overflade ved
siden af båden. Det er svært at se pga. bovvandet, men
den er god nok. Pludselig kan jeg se rygfinnerne af to del
finer. Jeg skynder mig ud på bovsprydet for at nyde sy
net af de flotte grå dyr, som legesyge boltrer sig i bovvan
det ved at springe ud af vandet og lave andre kunster for
mig.
Farvandet omkring Bahamas er forholdsvis lavvandet,
men det er kun de færreste steder, der er afmærket. Kort
før indsejlingen til West End på Grand Bahama skal et
rev passeres, og det er en af undtagelserne, men det er
også et sted, der kræver nerver af stål. Renden udgøres af
et langstrakt rev til styrbord og tre afmærkninger til bag
bord. Vi kommer i vildrede, da vi lister os fremad, fordi
der ikke synes at være en vej igennem revet, der bryder
bølgerne over det hele. Vi tør ikke sejle over, der hvor
bølgerne bryder mindst, fordi ekkoloddet viser lavere
dybde, jo mere vi nærmer os. Pludselig kommer den sid
ste afmærkning farende imod os, da strømmen tager os.
Samtidig ruller vi voldsomt, fordi vi kommer til at ligge
på tværs af bølgerne. Vi får vendt skuden og ankrer ved
begyndelsen af renden for at studerer søkortet nærmere
og afvente andre både. Snart kommer en sejlbåd for rulle
genua. Han ser ud til at have styr på det lige indtil sidste
øjeblik, hvor han ruller genuaen ind og vender om. Siden
kommer en motorbåd. Han fortsætter ufortrødent og
kommer sikkert igennem revet. Så er det jo bare at følge
ham efter at have konstateret, at sejlbåden også kan være
der. Overalt på Bahamas er der gode naturlige anker
pladser. Bare ikke her som er sidste stop før Florida. Det
ender med, vi ankrer i forhavnen til den moderne mari
na, og sparer således 50 US dollars i havnepenge.
Broer, broer og atter broer
Golfstrømmen løber med op til 4 knob. Med nordenvind
er det et meget ubehageligt farvand at krydse pga. den
opkørte strømsø, så vi venter i tre dage på en rigtig vind
retning. På de 55 sømil over til Palm Beach, bliver vi sat
med 5 sømil men rammer alligevel indsejlingen nøjagtig.
Kendetegnende ved at vi nu er kommet til Guds eget
land er, at højhusene står næsten helt nede i strandkanten
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og rager op mod himlen.
Turen nordpå kommer delvist til at foregå på Intra
Coastal Waterway (ICW), som er et system af floder og
kanaler, der løber fra Miami i syd til New York i nord li
ge inde bag kysten. Der var næsten ingen vind det meste
af tiden på Bahamas, så motoren kom på overarbejde. Nu
kommer den igen i brug, men vi har efterhånden vænnet
os til spektaklet.
Vi får en smuk afsejling fra Palm Beach, som dagen
vågner. Solen kaster sine første stråler op på undersiden
af kumulusskyerne og giver et specielt lys, mens en flok
delfiner følger os på vej ud af bugten. Utroligt de kom
mer helt ind i bunden af en bugt, hvor der max. er tre me
ter vand, men de lever nok godt her. Langs hele ICW er
der mulighed for at se delfiner, som dog ikke er så lege
syge som i åbent hav, men blot kommer op til overfladen
for at trække frisk luft.
På hele ICW er der et hav af broer. Hvor det er muligt,
bliver de gamle, der kan åbne, erstattet af højbroer. Så
langt er man endnu ikke kommet i Florida, og på den
første dags sejlads
åbner 10 broer for
os. Vi følges med
danskeren i ka
tamaranen. De sej
ler forrest og kal
der op til brovag
ten, når vi nærmer
os en bro. Et sted
har brovagten ikke
øjnene med sig, og
han begynder at
lukke broen, så
snart kat'en er
igennem. Vi kom
mer sejlende for
fuld fart - 6 knob og skipper slår
ICW. Læg mærke til forskellen mellem højstraks bak for ikke
og lavvande.
at blive afmastet i
utide. Heldigvis opdager brovagten selv, at der kommer
endnu en båd, og vi kan tage det mere roligt.
På den første del af strækningen sejler vi næsten inde i
folks haver. Alle der bor ned til floden har en motorbåd
eller -jolle med tilhørende garage og lift. Senere bliver
landskabet mere åbent, og vi finder os selv midt i et fladt
englandskab skåret igennem af en vandvej og dens af
stikkere. Sivbevoksningen gør det til en spøjs oplevelse at
se andre både længere fremme i det snoede ICW. Kun
sejlbådenes master og motorbådenes styrehuse er synli
ge. Det ligner alt sammen meget hinanden, og selvom
ICW er godt afmærket med nummererede sømærker,
lykkes det mig alligevel at overse et venstresving, så vi
havner i en lille biflod, der ender blindt. Der kan være op
til tre meters forskel på høj- og lavvande, hvilket ændrer
landskabet meget. Det gælder om ikke at komme for tæt
på hjørnerne ved lavvande. Ellers risikerer man at stå så
fast i mudderet, at man ikke kan gøre andet end at vente
på, at vandstanden igen stiger. Det kan der gå mange ti

mer med.
Hvidvin og snacks på agterdækket
De amerikanske sejlere er et gæstfrit folkefærd. Flere gan
ge er vi blevet inviteret ombord, for at se deres både, som
de er meget stolte af. I Charleston, South Carolina havde
jeg sammen med skipper været inde i byen for at se mig
om. Vi havde glemt alt om tidevand, og da vi kom tilbage
til havnen - vi lå for anker udenfor - lå gummibåden
tørlagt på mudderbunden. Der ville gå 2-3 timer, inden
der var vand nok til at sejle, så jeg gik en tur på havnen,
mens skipper træt af den lange travetur satte sig ned i
gummibåden med en sixpack. Jeg kom i snak med en
gæst på en stor og flot 75 fods motorbåd. Jeg fortalte min
historie, og inden jeg så mig om, var jeg på den store gui
dede rundvisning i båden. Bagefter blev jeg trakteret med
hvidvin og snacks på agterdækket, og fik lov at låne tele
fonen, så jeg kunne ringe til skipper, som herved også var
inviteret. Det viste sig, at de havde en bil til rådighed, og
det kom i stand at den nye besætning på Alpha-K, der
skulle ankomme dagen efter, blev hentet i lufthavnen og
bragt herud af de to skippere.
Den nye besætning består af skippers ekskæreste og de
res fælles søn og skal sejle med i tre uger. Det er dejligt
med nyt blod og mere liv ombord, selvom det virker som
om, skipper kun er interesseret i knejtens selskab. To
mennesker uden et nært forhold til hinanden kan hurtigt
komme til at gå hinanden på. Skipper og jeg klarede det
ved, at jeg ofte gik alene på opdagelse i land. Han er ikke
så meget for at trave, og gider ikke alle de udflugter hele
tiden. Det passer mig fint. Så kan jeg få luft til mig selv,
og møder nye mennesker at tale med.
Kanal og kornmod
En aften da vi som eneste båd ligger for anker i den lille
Five Fathom Creek, finder jeg mig selv midt i en usæd
vanlig naturoplevelse. Over mig er den mørke aftenhim
mel smukt overstrøet med større og mindre stjerner, der
spejler sig i det blikstille vand. I horisonten mod øst - ud
over Atlanterhavet - lyser kornmod de omkringliggende
skyer op i et orange skær. Lysbøjerne i ICW blinker rødt
og grønt, mens tudser og fugle skræpper i engens sivbe
voksning få meter fra mig. I den nærliggende flække gør
en hund og blander sig i koret. Pludselig dukker et par
delfiner op og forskrækker mig med deres prusten, da de
kommer op til overfladen for at trække frisk luft lige ved
siden af båden. Det kunne have været en perfekt roman
tisk aften, hvis...
Inden turen gennem Dismal Swamp Canal går det ad
Alligator River, hvor jeg til min store skuffelse ikke ser en
eneste af disse krokodiller. Det er skipper glad for. Han
så en snige sig rundt i marinaen i Daytona Beach, Florida
og nød ikke dens selskab.
Dismal Swamp Canal i North Carolina er gravet af sla
ver og stod færdig i 1805 efter 12 års hårdt arbejde. Det
manuelle arbejde gjorde, at det kun gik langsomt fremad,
og slaverne blev ved med at flygte ud i den sump, de
kom til at kende så godt. Som det er sket utallige gange i
historien, oversteg udgifterne til bygningsværket betrag
teligt det forventede beløb. Det gjorde ikke skuffelsen

mindre for farmere, handelsfolk og tømmervirksomhe
der, da den 100 km. lange kanal endelig stod færdig.
Hvad der skulle have været en god transportforbindelse som den nye nation havde hårdt brug for til at udvikle
landet og skabe forbindelse mellem isolerede landsbyer
og større byer - blev en lavvandet kanal, som kun kunne
bruges af fladbundede både og tømmerflåder, der blev
trukket frem manuelt. Først i 1933 blev kanalen uddybet
til de nuværende 3 meter og gjort bredere til 17 meter.

Mange af floderne har indianernavne som her Pasquotank River.

Selve oplevelsen af at sejle på den næsten snorlige kanal
minder lidt om at sejle i kano på Mølleåen. Her er træer
og grønt på begge sider. Af og til lukker træernes toppe
sig over os, og stormasten rager grene ned. Langs bred
den ligger skildpadderne og soler sig på træstammerne.
Her er masser af fugleliv, som desværre bliver overdøvet
af spektaklet fra motoren. På noget af strækningen får vi
en følgesvend. Monotonien brydes for en stund af en tra
ne. Hver gang vi når frem i nærheden af det sted hvor
Humphrey - som jeg døber ham - mellemlander, flyver
han videre til næste stop. Da vi når derhen letter han igen
til næste hvil. Sådan går det en rum tid.
Noget andet der bryder monotonien i den lange kanal,
er de to sluser. Vi hæves og sænkes 2,5 meter, og det er
noget, der går hurtigt. Hurtigt skulle det også gå for en
lille motorbåd. De havde travlt og sejlede hen foran os,
da vi blev lukket ind i slusen. Men den går ikke.
Slusemesteren er høflig men striks og følger reglementet
uden at sige for meget, så motorbåden bliver kaldt tilba
ge. Ingen slinger i valsen her. Da vi er i niveau og sluse
portene åbnet, kører han i sin bil 500 meter længere frem
og åbner den efterfølgende bro for os. Så er der fri bane
til den næste sluse, som vi når inden solnedgang. Denne
slusemester er i bedre humør. Han hyggesnakker med de
forskellige både og spiller på konkylie for os. Det lyder
nærmest som en trompet.
New York New York
Sidste stop på ICW inden vi sejler ud i Atlanterhavet er
Norfolk, Virginia. Her har USA's Atlanterhavsflåde ho
vedkvarter. På den ene side af havnen er de i fuld gang
med nybygninger, og på den anden ligger gamle udtjente
krigsskibe, der kun venter på at ruste op pga. skrappe
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miljøregler.
Efterhånden længes jeg hjem til
Danmark, og det kan ikke gå hurtigt
nok med at sejle de sidste 300 sømil
til New York, hvor jeg afmønstrer.
På det første stræk til Cape May på
sydspidsen af New Jersey er der for
lidt vind til at gøre ordentlig fart. På
sidste ben er den helt gal. Ingen vind
overhovedet og meget rolig sø. Det
går fremad for motor, som det har
gjort på størstedelen af de 2000
sømil. I de 3fi måneder jeg har været
en del af Alpha-K, har jeg sejlet for
motor for flere år ud i fremtiden.
Sådan en stille nat på Atlanten kan
bl.a. bruges til at se "fjernsyn".
Radaren kører, og ind imellem duk
ker der andet op end kysten. Tre
små pletter på højde med hinanden
er for sydgående. Først troede jeg,
det var fiskere, der gjorde nattens
fangst, men som vi nærmer os, kom
mer flere og flere lanterner til syne.
Det viser sig at være tre slæbebåde
med hver deres meget lange slæb af
pramme. Det er ikke noget, der går
hurtigt. Et slæb kan bestå af flere
pramme og være op til 300 meter
langt.
Hele østkysten er flad som en pan
dekage, og spillebyen Atlantic City
kan ses på mange sømils afstand,
som den ligger der badet i et kæmpe
lyshav. Men på "skulderen" af New
Jersey rejser landskabet sig pludse
ligt og bliver bakket. Ikke uden
grund hedder dette område Atlantic
Highlands. Her går vi ind og lader
ankeret gå helt nede i bunden af
Sandy Hook.
Min flugt fra Danmarks sure vin
terkulde nærmer sig hastigt sin af
slutning. De sidste 20 sømil op til
The Big Apple foregår i finregn og
svag vind. Vi skal et godt stykke ind
gennem The Narrows - der markerer
indsejlingen til den travle New York
Harbour, hvor store krydstogtskibe,
fragtskibe og slæbebåde krydser ind
og ud imellem hinanden - før
Frihedsgudinden og skyskraberne
på Manhattan og Long Island duk
ker frem af regndisen. Jeg står i
stævnen og suger indtrykkene til
mig. På trods af den dårlige sigt er
det en speciel oplevelse at anduve
denne millionby, der aldrig sover.
Hvis man har pengepungen i orden,
er det muligt at sejle helt ind i hjertet
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af New York til Lower Manhattan,
hvor tingene sker på disse kanter. Vi
foretrækker nu en gratis ankerplads
og finder ind bag Frihedsgudinden,
som hun står der og rækker den ene
arm op imod himlen.
Skippers far er ankommet fra
Canada og skal udgøre besætningen
frem til Lake Ontario. For at komme
lidt derop af og til en bedre anker
plads, sejler de til den lille by Nyack
20 sømil nordligere, mens jeg udfor
sker New York.
Det tager 10 minutter at krydse
Hudson River i vandbussen, og jeg
bliver sat af midt i et forretningskvarter med kæmpe skyskrabere så
høje, at jeg næsten får hold i nakken,
af at kigge op af dem. Det er efter
hånden ved at være meget småt med
pengene, så jeg vandrer rundt, og får
en god fornemmelse af, hvilken
kæmpeby jeg er kommet til. Det fø
les overvældende at komme til så
stor en by med mennesker alle veg
ne og over det hele, der færdes i et
afsindigt tempo, når man er vant til
det noget langsommere tempo,
langturssejlads foregår i. Turen bli
ver lagt forbi Ground Zero, hvor
man er ved at skabe fundamentet til
et nyt byggeri. Tankerne kredser
uund-gåeligt omkring den frygtelige
begivenhed, hvor mange uskyldige
mennesker mistede deres kære. Det
sætter tingene i perspektiv, at se
hvor stort et område der blev ramt,
og hvilket kaos det medførte.
Følelserne kan let komme til udtryk
ved at besøge et sted for en sådan
tragedie, men jeg har nok været i
godt humør den dag og hørt for me
get om det, for en af de mindeplader

der var lagt i fliserne ud for de pæle
pladser, vi lå ved i Elizabeth City,
North Carolina gjorde større indtryk
på mig. Her mindedes et ægtepar
deres søn, der kun blev 29 år.
Videre går det til parken Battery
Point på den yderste spids af
Manhattan, før jeg stopper op og for
en stund betragter gadebilledet, der
fyldes af gule taxier i kø, enkelte
cykler, hotdog-boder og et mylder af
mennesker. Kærestepar fulde af liv,
forretningsfolk med en mobiltelefon
i den ene hånd og en kop kaffe i den
anden og andre fortravlede menne
sker, der kun har øje for den vej, de
skal. Alle har de et mål, der gør at
billedet hele tiden ændrer sig. Jeg
slentrer ned ad den smalle finansgade Wall Street, hvor de gamle højhu
se næsten lukker sig sammen over
mig, så solens stråler aldrig når ned i
gaden. Efter en lang dag i New York
priser jeg mig lykkelig for mine gode
løbesko, og inden jeg helt mister
pusten, finder jeg Central Station og
toget til Nyack.
Der er så meget mere at opleve i
New York, men tiden og pengene er
knappe, så jeg må prioritere. Måske
vender jeg tilbage en dag. Helt sik
kert er det, at min sejltur nu er slut
efter mange gode oplevelser, og at
jeg vender næsen mod øst, hvor jeg
er savnet. Og det er en god fornem
melse.
Det er så dejligt med solen. Der er så
meget energi i den.

LYNTRYK TIL DISCOUNTPRIS
Billige kvalitetstryksager

•— Bl
x Lyntryk dag til dag
^ Kataloger
Faktura
u Kuverter
Etiketter
Brevpapir
Prislister
Boger

LEGAARD

Bogbinderarbejde

SMOffsettruk
V/Tina og Søren Møller

qj

Omslagsbøger
Tidsskrifter -j
Falsning ^
Samlehæftning

sm@smtryk.dk • www.smtryk.dk
Saltværksvej 134 • 2770 Kastrup • TIf./Fax 32517179

MANGLER DERES FIRMA EN HJEMMESIDE?
BØR DEN EKSISTERENDE OPDATERES?
WEB-DESIGN • OPDATERING • DRIFT • NETVÆRK • SUPPORT

LEGAARD IT . HERKULES ALLE 22 • 2770 KASTRUP • 32513224 • IT@LEGAARD.COM • WWW.LEGAARD.COM

BÅDUDSTYR

Miljøstyrelsens
hjemmeside
http://www.mst.dk

KASTRUP MARINE SERVICE A/S
SALTVÆRKSVEJ 56

indeholder også en side med
spørgsmål og svar for lystbåde
havne og mindre skibe.

Tlf. 3250000504
Fax 32510930
www.kastrup-marine.dk

Her kan du bl.a. læse:

Kom forbi og se det STORE UDVALG i:
SKIRSM AUM , - TOVVÆRK - SEJLERTØJ
ELEKTRONIK - SØKORT - FISKEGREJ
FITTINGS - GAVEARTIKLER m.ni.

Vi har indrettet nyt værksted/riggerværksted,
så der er meget, vi kan være behjælpelig med.
Vore åbningstider er som hidtil:
Mandag-Fredag: 9.00 -1730
Lørdag:
9.00 -13.00
Husk også at vi altid holder åbent på alle Søn- & Helligdage 9.00 -13.00 fra PÅSKE til PINSE

Spørgsmål:
Hvorledes defineres et transporta
belt toilet - til forskel fra f.eks. en
spand?
Svar:
Et transportabelt toilet er define
ret i ISO 8099 som en transporta
bel lukket opbevaringstank på
højst 20 liter. Forskellen på en
spand og en transportabel opbe
varingstank er, at sidstnævnte er
en lukket enhed. ISO 8099 sætter
visse krav til transportable opbe
varingstanke så som maksimal
kapacitet, ventilationsrørets minimumsdiameter. Tanken må ikke
være forsynet med pumpe. Et
transportabelt toilet regnes såle
des for toilet med opbevarings
tank, men skal ikke være forsynet
med et koblingsled. Det kan både
anvendes i nye og eksisterende
fartøjer, dog skal et sådant toilet i
nye fartøjer opfylde ISO 8099.
Oplysninger om den tekniske
standard ISO 8099 kan fås hos
www.helcom.fi/recommendations / Rec-22-1.htm

Så ved du det!

k
generalforsamling
<

søndag den 28 martg

W
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Referat af

bestyrelsesmøde
mandag den 26. januar 2004
Afbud fra Vagn og Claus

tes nu først færdigt i slutningen af
marts.

Punkt la, Protokol:
Generalforsamlingen:

De bestyrelsesmedlemmer, der er på
valg er alle villige til genvalg.
Punkt 1 b:
Eksterne forhold, der har indflydelse på
SSF:

Jens oplæste et brev fra Sundby
Lokalråd til Borgerrepræsentationen
om lokalplanen for Sundby Havn
mv. Man opfordrer heri Borger-re
præsentationen til at tænke sig godt
om, inden den vedtager planen.
SSF har gjort indsigelse mod op
hævningen af fredningerne og mod
den påtænkte placering af fritidsforeningerne på sydsiden af sandøen.
I/S Amager Strandpark er også
imod lokalplanen.
Indsigelserne er nu i Natur-klagenævnet. De mange indvendinger
mod fritidsforeningernes placering
giver anledning til optimisme.
Det er blevet påpeget, at en ophæv
ning af fredningen af arealet kun
kan ske, hvis der er "væsentlige sam
fundsmæssige interesser" herfor og
ikke af økonomiske grunde.
Det nedsatte ad hoc udvalg i SSF ar
bejder for en løsning, hvor der på
søndre side udgraves en kanal med
et selvstændigt havnehul, så ikke
trafikken skal ske gennem SSF's hav
nehul.
SSF ønsker at bibeholde hegnet.
Pladsarealet skal betragtes som et ar
bejdsområde, og skurene skal place
res efter foreningens ønske.
Man gør indvendinger mod de
påtænkte høje gavle på boligbygge
riet syd for SSF.
SSF's nuværende lejekontrakt ud
løber stadig i 2010, men en ny af
længere varighed er lovet, når lokal
planen er på plads.
Punkt 1 c: Byggeriet af Det ma-ritime Ungdomshus:
Det maritime Ungdomshus forven
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Punkt 2, Beretning:
Michael efterlyste et vigtigt brev,
som tilsyneladende er bortkommet.
Det er yderst beklageligt, at det kan
ske, og bestyrelsen må overveje, om
der skal være en anden metode for
postgang, end den gældende.
Punkt 3, Havn og Plads:
Der arbejdes stadig heftigt på at få
den ønskede tilladelse til udgrav
ning af havnen. I et brev til overbor
gmesteren påpeges det uheldige i, at
man går endnu en sæson i møde
med en for lav dybde i havnen.
Sammen med ansøgningen om tilla
delsen til udgravningen søges om et
10-årigt rentefrit lån på 600.000 kr.
som tilskud til udgifterne hertil. SSF
har selv 75.000 kr. afsat til formålet i
Vej og Parks planafdeling.
Da arbejdsgangen for at få de for
nødne tilladelser er meget lang og
går gennem adskillige instanser, ar
bejdes der på to mulige løsninger på
en gang. Prisen for udgravningen vil
være den samme uanset metoden.
En ny dato for høringen om klaptil
ladelsen er accepteret efter ønske fra
Fiskeriministeriet: den 27. februar.
Arbejdet skulle så stadig kunne nås
inden sæsonstart.
Michael fremviste et eksempel på
det nye pladsmærke til bådene. Det
blev endvidere foreslået, at indføre
en bestemmelse om, at pladsmærket
skal være påsat bådene senest den 1.
juni. Poul gjorde opmærksom på, at
der fra lovudvalget ville komme æn
dringer til ordensreglementet ved
rørende "pladsen" på generalforsam
lingen.
Punkt 4, Klubhus:
Arbejdet i klubhuset er så godt som
færdigt. Køledisken er på plads, og
der er lagt nyt gulv fra baren til mel
lemgangen ved telefonen.
Briksystemet "Food Commander" er

rekvireret, men endnu ikke leveret.
Der bliver opstillet en nyindkøbt
vejrstation ved siden af fjernsynet
med vejrmeldingen i vinduet i hav
nekontoret.
Punkt 6, fester og arrangementer/
seniorer:
Der blev forelagt et tilbud på en ud
videlse af seniorhuset på 49.000 kr.
Det blev diskuteret, men bestyrelsen
kunne ikke tage stilling til det fore
liggende tilbud.
Punkt 6, Sejlerskolen:
Skolechefen samt nogle af instruk
tørerne vil til februar bese en
spækhugger, der ligger i Kvindelig
Sejlklub. Der er mulighed for evt. at
låne den til sejlerskolen mod vedli
geholdelse og betaling af diverse
omkostninger. Bestyrelsen synes, at
det er en god ide, og Erling vil være
behjælpelig med at udforme en evt.
lånekontrakt.
Der tilmeldes stadig mange nye ele
ver.
Skolechefen refererede fra Østersøkredsmødet, hvor der blev fremlagt
mange gode forslag.
Der er eksamen i tovværk den 1.
marts.
Punkt 7, Ungdom og Joller:
Tonny skal den 2. februar holde et
møde med lederen af Det maritime
Ungdomshus om åbningsarrange
mentet og om driften.
DS har godkendt DM-ungdoms-mesterskabet, som skal afholdes i SSF.
Som noget nyt vil der ud over sejlad
ser også være forskellige aktiviteter
på land fx tovværksarbejde og navigationsopgaver.
Junior-DM for Ynglinge vil sandsyn
ligvis også blive afholdt i SSF.
Ved VM for Ynglinge i Sydney,
Australien, opnåede SSF en 17. plads
ud af 38, hvilket må siges at være et
godt resultat i en lånt båd.

Punkt 8, Kapsejlads:
Claus havde medsendt et referat fra
kapsejladslederseminaret, da han ik
ke selv var i stand til at være til be
styrelsesmødet.
På seminaret mindedes man Ole
Poul Pedersen, hvis død var et stort
tab for arbejdet i kapsejladsleder
gruppen under Dansk Sejlunion.
Lørdagens hovedemne var regel 42.
Man delte erfaringer og fik nye in
put og det blev klarlagt at det er
nødvendigt med et særskilt kursus
for at få ensartethed og dermed bed
re officials og juryer til stæv-nerne.
Aftenens program handlede om,
hvad en kapsejlads koster. Og søn
dagens første emne var kapsejlads
kvalitet, sejlernes krav, erfaringer og
DS planer om kvali-tetsmåling. Til
slut blev appelsager for det forgange
år fremlagt og de respektive afgørel
ser diskuteret med vægt på vigtighe
den i brugen og tolkning af reglerne.

Punkt 9, Motorbåde:
Intet.
Punkt 10, Sikkerhed:
Kim, Erling og pladsmanden tager
sig af Blå Flag-ordningen.
Dækningen af vagterne er stadig
skuffende ringe.
Punkt 11, Bladet:
Mulighederne for bladets fortsættel
se blev diskuteret, og bestyrelses
medlemmernes forskellige for-slag
blev fremlagt og diskuteret.
Bestyrelsens endelige forslag vil bli
ve formuleret og derefter fremlagt
for generalforsamlingen i marts.
Angående reklamer er der en ten
dens til, at annoncørerne ikke ønsker
at annoncere i bladet, men i stedet
for vil sponsorere præmier o.l.

Redaktøren fremviste tre eksempler
på kort, han havde lavet, og som vil
kunne bruges af foreningen ved for
skellige lejligheder. Alle syntes, at
det var flot arbejde.
Der har været problemer med
alarmtilkoblingen i januar fordi nog
le medlemmer er blevet hængende i
klubhuset efter arbejdstid. Alarmen
skal kobles til når huset forlades.
Mødet slut klokken 20 35 .
Næste møde er den 23. februar 04
klokken 18 00
Jens Green, /Erling Jørgensen,
formand
næstformand
Bjørka Schandorff
referent

Punkt 12. Evt.

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 gennemsmi

• Rensning af karburator og filter
• Kontrol af tændingssystem
• Motor testes i prøvekar
• Motor behandles med rustbes
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.

YAMAHA

OUTBOARDS

^fjahnsan
QU/CKSILVER

WIP Marine Center, Wilders Plads 11B, 1403 København K
Telefon & 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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Sejlerskolen

Så starter vi sæson 2004.
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Den praktiske delprøve kan tages enten i motorbåd eller i sejlbåd.
På SSF's sejlerskole foregår undervisningen således, at i motorbåd sejles én
sommer og der afsluttes med en praktisk prøve.
I sejlbåd sejles typisk to somre og der afsluttes med en praktisk prøve.
\ 1.

På SSF's sejlerskole er det en del af un
dervisningen, at du deltager ved det
praktiske arbejde med klargøring, tilrigning og afrigning af skolebådene.

Forberedelse til den teoretiske delprøve foregår som
aftenundervisning i vinterhalvåret og afsluttes med eksamen sidst i marts.
'<•

Sidste frist for tilmelding til sommerens praktiske
sejladsr er:

mandag den den 1. marts,

'*

<H
:

tilmeldingsblanketter findes i mellemgangen
ved kontoret, eller vi træffes i kontorets åbnings
tid torsdage kl. 19 00 - 20 30 .

Jeg siger hermed tak til havne
sjakket og bestyrelsen i SSF for
venlig opmærksomhed ved min
60 års fødselsdag den 5. januar
2004
Med venlig hilsen
1005 Povl Petersen
(Tulle Ole)

En dybfølt tak til SSF for den
krans med Sundbystanderen i.
En særlig tak til vore ung
domsvenner for den deltagelsen
i udviste ved at komme til
Arne V. Jakobsen
min mand, bedste ven og rej-sekammerats bisættelse.
Tusind tak.
Karen Marie Jakobsen
Strynø

Husk, der er lærermøde
fredag den 5. marts kl. 1900.
Derefter har vi introduktionsmøde med alle eleverne

lørdag den 3. april kl. 1000
i pejsestuen, her fordeles eleverne på bådene.
Klargøring af bådene begynder

mandag den 5. april
og i skal møde i teltet kl. 18 00 på de dage i er sat til at sejle.

Husk der er mødepligt
Det er en del af undervisningen
at deltage ved det praktiske
arbejde med klargøring og tilrigning af skolebådene.
Med sejler hilsen Ulla
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Amagerbanken.
Vi er lige så lokale,
som du er.

Møder og udflugter for Seniorerne 2004
Onsdag den 28-01 kl. 1200-1700

Vi mødes i Seniorhuset med madpakke.

Onsdag den 25-02 kl. 1200-1700

Vi mødes i Seniorhuset med madpakke.

Onsdag den 31-03 kl. 1200-1700

Vi mødes i Seniorhuset med madpakke.

kl. 1200-1700

Vi mødes i Seniorhuset med madpakke

Onsdag den 28-04

Onsdag den 12-05 kl. 1200-1630

Udflugt til Rosenborg. Nærmere på opslag.

Onsdag den 26-05 kl. 1200-1700

Vi mødes i Seniorhuset med madpakke.

Onsdag den 09-06

kl. 1000-1700

Udflugt til Valby bådklub. Nærmere på opslag.

Onsdag den 23-06 kl. O90CL1700 Skovtur ud i det blå. Nærmere på opslag.
Onsdag den 30-06 kl. 1200-1700
Onsdag den 07-07

kl. 1200-?

Vi mødes i Seniorhuset med madpakke.
Fest i Seniorhuset. Det er gratis. Nærmere på opslag.

Onsdag den 28-07 kl. 1200-17°°

Vi mødes i Seniorhuset, vi skal grille.

Onsdag den 04-08 kl. 0900-1800

Vi skal til Hven. Nærmere vil tilgå

Onsdag den 25-08

kl. 1200-1700

Vi mødes i Seniorhuset med madpakke.

Onsdag den 08-09 kl. 1200-1700

Vi mødes på Prampladsen. Vi spiser røgede sild.

Onsdag den 29-09 kl. 1200-1700

Vi mødes i Seniorhuset med madpakke.

Onsdag den 13-10

kl. 1300-1700

Nærmere på opslag

Onsdag den 27-10 kl. 1200-1700

Vi mødes i Seniorhuset med madpakke.

Onsdag den 10-11 kl. 0900-1800

Vi skal til Tyskland. Nærmere på opslag.

Onsdag den 24-11

kl. 1200-1700

Vi mødes i Seniorhuset med madpakke.

Onsdag den 08-12 kl. 1200-?

Julefrokost i klubhuset. Husk gave.

Onsdag den 15-12 kl. 1200-1700

Vi mødes i Seniorhuset med madpakke. Vi planlægger
2005,s aktiviteter.

Opslag kan ses på Nordre & Søndre moler samt i klubhuset.
Til udflugterne vil tilmelding være bindende og Seniorer der bare møder op uden tilmelding kan
ikke regne med at kunne deltage.
Tilmelding til Julefrokosten vil også være bindende og Seniorer der bare møder op uden at være
tilmeldt kan ikke deltage.
Julefrokosten er kun for Seniorer.
Seniorer bedes oplyse SSF medlems nr. og telefon nr. til Michael eller Kitty.
SSF nr. skal bruges til Senior medlems kortet.
Telefon nr. til telefonliste, som alle Seniorer vil få udleveret.
Til alle møder i Senior huset vil der være fri kaffe & te.
01 & vand kan købes hos Tage.
For Seniorerne
Michael Ronild
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Nye regler Ny bundmaling
'International

Trilux t

Unik begroningsbeskyttelse
med egenskaber fra både hårde
og polerende bundmalinger.
Indeholder teflon.
Hurtige både, trailer både og
til dem der vil polere bunden
fulstændig glat.
Kan bruges på alle materialer
også primet aluminium.
Fartområde indtil 50 knob.

Kan lægges direkte på følgende
bundmalinger uden forseglende primer
International: Micron Optima, Micron Extra,
Cruiser Premium, Interspeed & VC 17
Hempel:
Hard Racing, Mille Dynamic,
Mille White, Mille Light & Alusafe
Jotun:
Non Stop & Durahart

Flligger farver
Hans Guldager A/S
Holmbladsgade 25, 2300 Kbh. S.
Tlf. 32547333
Man-Tors 9.00-17.30
Fre 9.00- 18.00 Lør 9.00 -14.00

April 2004

63. Årgang

Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300

Tilsluttet:
Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion
Kontoret er åbent torsdag kl. 1900 - 2 030.

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

C

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

o

Foreningens bestyrelse:

Formand:
Jens Green Jensen
E-mail

OJO
Sekretær:
Bjørka Schandorff
32 58 20 36
E-mail
bjorka@mail.tele.dk

32 50 63 65
jgj@di.dk

Skolechef:
Ulla Helium

Næstformand & Havneudvalg:
Erling Jørgensen
32 58 63 00/30 62 14 23
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X
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32 55 09 03

OJ
Ungdoms- og jolleleder:
Tonny Pedersen
27 24 00 67
E-mail
wain.fam@mail.dk

Havneudvalg:
43 90 39 61
Finn Hendil
E-mail
findil@post9.tele.dk
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Kapsejladschef:
Claus Zastrow
26 16 60 32
E-mail
my.way@mail.tele.dk

Havneudvalg:
Michael Fraenkel
32 97 06 65
E-ma il
f am.fraen kel@get2net .dk

o
u

C
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Klubhusrepræsentant:
Torben Frode Olsen
32 55 43 41

Festudvalg:
Vagn Preisler

32 55 23 03
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Motorbåds, -sikkerhedsrepræsentant & vagtchef:
Kim P. Andersen
32 59 62 23
JK E-mail....messinavej@webspeed.dk
•
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Foreningens faste udvalg:
Målere:
Jan Simonsen
Karl K. Thorup

32 97 62 53
32 58 32 37

Redaktion:
Poul Christensen
E-mail

Kasserer:
Jørgen Rindal

32 97 09 39

Bladets ekspedition:
Elin Brinkland

Webmaster:
Johnny Bengtsson

2

32 59 62 61

Udgiver:
Tryk:
Oplag:
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Rejsebrev nr. 9

Et næsten stationært Sejlerliv
Af Hans Guldager
"Loup De Mer"
L' Ardoise i Departementet Gard -France.
Mange har stillet spørgsmålet om hvordan vi
efter en sejlads gennem Euroland på 3000 km.
længde i 2002, efterfølgende kan bruge
næsten et helt år på kun at sejle sølle 500 km.
Det gik for stærkt i 2002
Nu set i bagklogskabens klare lys gik det også alt for
stærkt i 2002.
Godt nok fik vi sejlet os gennem Tyskland, medstrøms på
Rhinen, til Holland og Belgien, over Ardennerne til
Reims og Paris. Sejlads på Marne -Saone og Rohne flo
derne foruden et utal af kanaler og hele 336 sluser.
Hver dag havde haft sine oplevelser. Dramatik og
spændende situationer mindst 1 gang hver uge manglede
heller ikke.
Vi var efterhånden godt ømme i musklerne, trætte på
sjæl og krop og snart i oktober måned med en båd der i
vore øjne så lidt luvslidt ud. Selv om både mekanik og
den megen elektronik virkede aldeles upåklageligt, kun
ne vi næsten hører at "Loup de Mer" bad om en pause og
lidt servicering. En god undskyldning for det vi også selv
trængte til.

mængder at der blev overskud til at gøre en art status
Havde vi set nok undervejs? Havde der været tid til lidt
nærmere bekendtskaber? Ikke alene med sejlere men li
geså meget med den lokale befolkning, skulle vi være
blevet lidt længere her og der? Gik vi for meget op i at
skaffe vand og diesel end at blive siddende på fortovsre
stauranten med en Pastis og lidt oliven og se hele verden
drage forbi? Eller var vi blevet for mætte af seværdighe
der og oplevelser i det daglige?.
Konklusionen blev at vi nu tæt på Middelhavet havde
fundet en basehavn som udgangspunkt til næste års sej
lads mod "Kanal du Medi" langs foden af Pyrenæerne.
Den planlagte sejlads var nået, men det var gået helvedes
stærkt, tempoet skulle sættes ned der var ingen grund til
at agere som en charterturist med "Star Tours" der på 7
dage tror han har set hele Tyrkiet.

Altså! Vi bliver her i hvert fald til foråret 2003 selv om
der er 6 km. til en lille landkøbmand og 12 km til en
større by med et enkelt supermarked.
Skal vi til en by der står på landkortet, er der hele 23 km.
hver vej.
Vi bliver - så sjælen og det indre af hovedet kan indhente
os.
Havnekaptajnen ejer også havnen, en nydelig dame i sin
bedste alder, jeg gætter på 35 hun siger selv 29 og morer
sig kongeligt så det kan høres i hele havnen på spørgs
målet om vi kunne overvintre her.
Overvintre er et temmelig flot ord på disse kanter,
godt nok er der sne på Mont Ventoux, der når en højde
på 2000 m. og kan ses i klart vejr.
Mistralvinden der blæser helt fra alperne er brutal når

Rohne floden som Goran Schildt oplevede den for ca. 50 år siden med
sandbankerne der hele tiden skifter opholdssted.

Og her i det sydfranske en god dags sejlads fra
Middelhavet i en 4 km. lang fjord til Rohnefloden anløb
vi så L'Ardoise. En lille skønt beliggende og godt beskyt
tet pontonhavn med rigeligt vand under kølen og plads
til 30 både, stemningen og modtagelsen i havnen var
næsten som at være i Sundby Sejlforening bare i syd eu
ropæiske omgivelser.

den blæser ned gennem Rohnedalen, men de franske be
roliger os med at der ikke har været is på vagthundens
vandskål i 25 år.
Danske fartøjer er et sjældent syn på denne kant af syd
Frankrig, måske fordi man faktisk sejler hele 4 km. tilba
ge i den oprindelige del af Rohne, eller som os der ind til
nu havde haft fuld fart på og derfor overser de skønne
muligheder som ikke altid fremgår af de forhåndsværende flod - og kanalkort eller den fyldige bogreol i skibets
indre.
Efter et nøje studium af vor dokumentmappe kunne vi få
lov at blive så længe vi havde lyst og det til en overkom
melig betaling.

Rekreationsophold
Efter en uge som nærmest føltes som et rekreationsop
hold var både kræfter og energi vendt tilbage i så store

Herligt, masser af rent drikkevand og fuld power på
stikkontakten, ståltrådshegn og opsyn, dertil nøgle til
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lågen, jeg gentager mig selv! Det er næsten som i Sundby
Sejlforening, hvis det ikke var for Palmetræerne i folks
haver, fignen og mandel træerne der vokser vildt på
skrænterne ned til floden, hunden og grågåsen, der hol
der vagt hele døgnet og hyler som stukne grise hvis de
ikke kender folk.
Admiralen Else og kaptajn Hans blev med lidt besvær
enige om at klargøre cyklerne til nogle ture i den nærme
ste omegn, der kom fuld fart på klargøringen da Hans
opdagede at øllet var sluppet op og Else mente at rødvi
nen var blevet til eddike.
Vi havde en hel måned endnu inden vi skulle hjem til
fødselsdage, Julen, nytåret, familien og alle vennerne.
"Loup de Mer" fik en uge med rengøring vask og pole
ring, olieskift og smøring samt lidt småreparationer hist
og pist og den var som ny igen.

Og hvad var vi så havnet i.
Havnen er nærmest et kosmopolitisk samfund, fartøjer
fra Holland og Belgien, enkelte fra Tyskland, nogle
Franskmænd, en enkel Amerikaner og så os fra det det
danske udgjorde den mere eller mindre faste del af flå
den.
Nogle bor i båden hele året, andre der var arbejdsramte
kommer i ferier og på helligdage, ind imellem bliver der
skam sejlet for det meste ned til Middelhavs - havnene og
tilbage, en smuttur til den gamle Paveby "Avignon " eller
til Vincent van Goghs "Aries" kan det også blive til.
Alle tungemål bliver talt dog ikke arabisk, det påstås de
er vandskrækkere og hurtigt bliver søsyge, mon dog!.
Det flamske sprog fra syd Belgien er i mine ører det værst
tænkelige, de andre siger det er det danske undtagen
dem fra Holland, dansk minder dem om det frisiske
sprog der tales på øerne ved Vestkysten.
Else er god til Berliner tysk og Oxford engelsk, jeg er ikke
god, men kan efterhånden ca. 50 uautoriserede franske
brokker. Yngre Franskmænd kan lige så meget engelsk
som jeg kan fransk, så med nogle få katastrofer går det
vældig fint.

vor forbløffelse måtte vi konstaterer at vi var havnet midt
i vor civiltations smeltedigel.
Rohneflodens nedre løb danner grænsen mellem departe
menterne Vaucluse med Provence og Gard med
Camargue saltområdet ud til Middelhavet.
Her har de uddøde fortidsmennesker Neandertalerne
35.000 år før vor tidsregning, imens Danmark endnu var
dækket af is, malet deres hulemalerier af Bisonokserne.
Senere kom Araberne på deres heste langs Afrikas kyst
og derfra videre til Spanien hvor de nåede frem til Rohne
og blev så stoppet der.
Hannibals Elefanter blev på dette sted færget over Rohne
og forsatte videre over alperne mod Rom.
Cæsar havde kun få km. væk anlagt en vældig fæstning
til brug for sine togter mod Gallerne og Erobringen af
Frankrig og England.
Romerne havde efterfølgende anlagt efter datidens for
hold vældige byer som Nimes- Avignon- Orange som i
størrelse kun blev overgået af selveste Rom.
Når en romersk legionær blev pensioneret var hans
største ønske et stykke jord her i dette klimamæssigt be
hagelige område. Det var også disse gamle veteraner der
indførte vindruen fra Italien som efter omskiftelige pro
cesser er blevet til de berømte vine fra Rohne og
Provence

Tyreløbet i Lauduns gader, kun 2 mennesker og 1 hest kom til skade.
Tyrene overlevede.

Grever, baroner, hertuger, konger og kejsere, røvere og
pirater har her bygget borge, byer og fæstninger, ført kri
ge og udryddet hinanden.
Religionskrige der førte til de største blodbad mod prote
stanterne fandt sted her. (Huguenotterne i Fredericia er
efterkommere af de få der nåede at flygte.)

Et orgie af gamle ruiner og historiske bygningsværker

Et orgie af historie, og gamle ruiner
Behovet for at udforske de nærmeste omgivelser inspire
rede os til et grundigt studium af kort og rejsebøger, til
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Og hvad med pave John XXII der efterhånden var blevet
for besværlig og for magtfuld og derfor blev forvist fra
Rom til Avignon hvor paverne så sad under betryggende
opsyn fra 1309 til 1377. De skulle selvfølgelig have deres
egne vine så de fik et større område til den beskæftigelse,
deraf navnet Chateauneuf du Pape. (Pavens vin)
Eller Napoleon der i 1815 efter at være flygtet fra Elba
marcherede op gennem Rohne dalen mod Paris, hvor han

atter overtog magten. 100 dage senere og sammen med
resterne af Le grande Arme blev han endelig slået ved
Waterloo og derefter til sin død, buret inde på St. Helena
i Sydatlanten.
I vor tid er der bygget store kanaler og sluser for at tæm
me Rohne så andre end lokale lodser, og så selvfølgelig
den svensk/finske forfatter Goran Schildt der i sin be
rømte sejlerbog Ønskerejsen beskriver sin kamp for at
besejle floden helt fra Lyon, uden at løbe på de utallige
sandbanker, også kan besejle den.
Ja det var ikke så lidt, hvis vi skulle se alt dette på de sid
ste uger og så på cykel.
Det blev med bussen til den gamle paveby Avignon og
lidt cykleri i den nærmeste omegn og nogen selskabelig
hed i havnen nærmest på receptionsplan inden der skulle
tænkes på at komme hjem til Danmark.
"Loup de Mer" ja! der var ikke mulighed for at få den på
land her, men hvad - klimaet og omgivelserne var jo per
fekte og alle forsikrede os om at vi trygt kunne tage hjem,
det ville højst blive til lidt dansk eftersommer når den er
værst i de 4 måneder vi havde planlagt at være hjemme..
Vandstanden i Rohne kunne maksimal stige 8 m. inden
det løb andre steder hen, hvilket året efter viste sig at
være korrekt. Havnen fulgte ved den lejlighed heldigvis
med op uden problemer imens resten af det sydligste
Frankrig stod i vand til 1 sals højde. .

å:%.

mm m
Kun 30 km. til det 2000 meter høje Ventoux med sne på toppen allere
de i september.

Hjemme og 2003.
Hjemme i den råkolde vinter, i dagevis uden sol og klædt
på som om vi var i Upernavik blev der lagt planer.
Sejladsen op til "Canal du Medi" og frem til Toulouse en
distance på 850 km. skulle gennemføres og ellers skulle vi
bruge masser af tid på alt det vi gerne ville se, ikke at for
glemme det man kalder driverlivet.
Det med at køre på cykel eller tage busser begrænsede li
gesom bevægelsesfriheden og det omtalte driverliv, så
det var nemt at beslutte at tage bilen med, og så var der
altså lige de 200 til 300 kg. Gods og bagage der skulle
med.
I slutningen af februar tog Hans af sted med bilen, for at

klargøre "Loup de Mer" Else fulgt efter først i april med
fly til Nice, hun ville være sikker på at sommeren for al
vor var begyndt.

Det flydende kolonihavehus
Middelhavsklimaet må begynde her, få hundrede kilo
meter nordpå var der stadig sne og is, men her sol og 25
graders varme, lige til solen gik ned, så kom temperatu
ren helt ned på 6 til 8 Gr.
Båden lå som vi havde forladt den , ja den så faktisk så
ren og pæn ud så jeg i første omgang troede den var ble
vet vasket inden jeg kom.
Det må være kombinationen af en række Atomværker i
nabolaget? Og så ren og ikke mindst tør luft.
Inden Else dukkede op i starten af april var jeg så småt
begyndt at lave "Loup de Mer" om til et mindre flydende
kolonihavehus.
Jeg forestillede mig allerede i rollen som en mini udgave
af gartner "Allan". Forsøget med blomsterne faldt ikke så
heldigt ud, de kunstige nærmest smeltede i solen, dem
med rødder havde jeg ikke grønne fingre nok til at holde
i live eller måske fik de for meget eller for lidt vand, da
jeg forsøgte med lidt kunstgødning i en flot pakke for
svandt de helt som dug for solen.
I en egn der nærmest svømmer i overdådige grøntsager
og frugt, kender man ikke til karse, purløgen er stor og
stiv som marehalm. Persille er nogle gange på størrelse
med brændenælder og er som regel ved at drukne i en
spand vand hos grønthandleren.
Erfaringen med purløg og persille gjorde at jeg hjemme
fra medbragte en større kasse af nævnte til udplantning.
Efter 2 måneder og nogle eksprementale øvelser lignede
de stadig stiklinger, men der var fremgang for selv efter
en 500 km. sejltur i bagende sol og fodret med skiftevis
salt og flodvand, var de stadig ikke gået ud.
Anderledes med karsen, efter et par halvdårlige forsøg
læste jeg på brugsanvisningen, stil den i mørke stod der,
den blev sat ind i pengeskabet, på 4 dage var den stor
som en græsplæne.
Som kolonihave - båd får man status! Ikke som indvan
der, men som medborgere, vi er jo i Euroland, hvilket vil
sige at vi er en del af den almindelige ufranske eller fran
ske befolkning der lever på landet. Det medfører at po
sten flere gange om ugen afleverer større stakke af rekla
mer og blade.
Gratis indbydelser til alt lige fra at drikke Rohne's bedste
rødvin med borgmesteren til at deltage i årets tyre løb på
de stejle gader i den nærmeste by.
Når vi nu er skandinaver kom der en indbydelse til at
komme i den lokale Nortre Dame kirke for at høre en be
rømt svensk messosopran synge på fransk med efterføl
gende reception i haven, hun så glimrende ud, om hun
kunne på fransk ved jeg ikke, men vinen og kagerne gled
ned.
Det sociale liv har i det hele taget en anden dimension. I
hver eneste flække spilles der hver eftermiddag Petang,
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her kan alle deltage unge og gamle, kvinder og mænd på
lige fod bare man har kuglerne med.
Hos den lokale lille købmand bliver man nu kaldt Mosjø
bateau Danimarca, og skal ikke længere betale 30 cent i
pant for den lokale temmelig stærke rødvin på 14 % til
1 Vz Euro for IVz liter der i begrænsede mængder bliver
dyrket henne om hjørnet, som de siger til rent lokalt
brug.
Her som andre steder sydpå har de altid god tid så man
må finde sig i sammen med de andre i butikken at blive
inddraget i diskussionerne om Euroen den franske præsi
dents fortræffeligheder og den lokale sladder.
Ingen lader sig mærke med at man er lidt fattig på det
overdådige franske ordforråd, når bare man ind imellem
for indført nogle vi' vi' madame, mil merci mosjø, eller
pardon mademoiselle hvis man vil forsøge at komme hen
til kassen.
Mademoiselle gør indtryk på enhver kvinde hernede,
med et smil og lidt rødmen får man altid at vide hvis hun
er en Madame.

Euroland på de indre vandveje måles afstand i km., og
ikke i sømil.)inden vi vendte tilbage til L' Ardoise's lille
havn og vor flydende kolonihave tilværelse.

Hvad er der under vandlinien
"Loup de Mer" måtte have et grundigt bundeftersyn syn
tes jeg, det gør man jo hjemme hvert år. Men komme på
land her var umuligt på grund af de 15 meter høje diger
der omgiver havnen.
Med fransk fantasi og tysk mekanisk snilde var det på et

Nu skal der sejles
Hvad er et fly
dende koloni
havehus uden
en bil, det kan
næsten ikke
lade sig gøre
på disse kan
ter at leve
uden status
symbolet, ikke
Filets de Loup de Mer (Havkat på dansk), som med
med at si stor succes serveres ved festlige lejligheder omboed 8 e a ' vores lilpå "Loup de M e r l e Fordvogn

med 16 venti
ler som der står bagpå er noget symbol når de arbejdsramte bådejere møder frem i BMW og Mercedes klassen
Men bilen førte os langt omkring, helt til Nice Monaco og
Italien, ja et par dage i Barcelona blev det også til, så slap
vi også for alt det sejleri og kunne altid vende tilbage til
de trygge omgivelser, fjernsynet og computeren under
solsejlet i vores flydende kolonihavehus.
Løsrive sig for dette herlige solrige driverliv for at give
sig til at sejle var ikke nemt.
Efter utallige festligheder med de øvrige kolonihaveejere
der absolut ville fejre vores afsejling kom vi endelig af
sted i midten af maj.
"Loup de Mer" lignede igen et søfarende skib. Af gartner
forsøget var der kun en enkel sejlivet blomst tilbage og så
kassen med lidt stubbe af purløg og persille.
Vi nåede Canal du Medi og måtte vende om efter 65 km.,
og utallige bundskrabninger, på grund af for lidt vand i
den gamle kanal.
Men hvad gjorde det, vi kunne nu koncentrerer os om
lidt sejlads langs den franske Middelhavskyst indenskærs
vel at mærke, men i det rigtige skinbarlige saltvand.
Det blev alligevel til en herlig sejlads på hele 500 km. (I
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"Loup de Mer" i havnend lille geniale flydedok for bundeftersyn.

tidspunkt lykkedes at konstruere en flydende hydroelek
trisk ponton - en flydedok der kunne tage fartøjer op til
10 tons.
Dokken var beregnet til kun at tage motorbåde, det med
en kølbåd havde de aldrig prøvet før. Det lykkedes efter
lidt frem og tilbage at få næsten hele båden oven vande.
Men at male bunden krævede at man nærmest havde ek
samen som akrobat.
Det var beroligende at den ikke var nogen skrammer ef
ter 2 års utallige grundstødninger, alt så helt og pænt ud
med undtagelse af en lille stålvire der havde sat sig om
kring propellen.
I endnu i nogle måneder kunne vi kaste os ud i det sol
beskinnede driverliv med utallige ture i vor lille automo
bil til alle seværdighederne, venskaberne og samværet,
lidt rødvin og en stille beer, ind imellem besøg hjemme
fra.
Vore herlige sejladser i Euroland vil jeg spare jer for og i
stedet henvise til følgende numre af SSF bladet..
Blad nr. 7 -8 August 2002. Dokumenter til sejlads i
Euroland
Blad nr. 10. Oktober 2002. Gennem Tyskland, Holland,
Belgien.
Blad nr. 11. November 2002. Fra Belgien til Reims og
Paris.
Blad nr. 12. December 2002. 75 km. fra Middelhavet."
Loup de Mer" oplagt for vinteren.
Blad nr. 2. Februar 2003. Eurolands vandveje og sluser
Blad nr. 7. Juli 2003. Atter på vej.
Blad nr.9. Langs Middelhavet til Solkongens Kanal.
Blad nr. 10. Oktober 2003. Mennesker på vor vej
- Slut -

Referat af

bestyrelsesmøde
søndag den 29. februar 2004
Afbud fra Claus

Punkt la, Protokol:
Til referatets punkt lb fra bestyrel
sesmødet den 26. januar skal følgen
de præciseres:
Amager Strandpark I/S er ikke ge
nerelt mod forslag til Lokalplan for
Amager Strandpark, men har alene
gjort indsigelse mod at "de tre klub
ber" (Sundby Kajakklub, Dansk
Model Sejlklub og Søspejdergrup
pen "Fribytterne") ikke kunne få lov
til at flytte ud på den nordlige spids
af den nye sandø.

Punkt 1 b: Eksterne forhold, der har
indflydelse på SSF:
SSF har gjort indsigelse mod forslag
til lokalplan for Sundby Havn. Ind
sigelsen er baseret på arbejde udført
af den ad hoc gruppe bestående af
medlemmer fra SSF, som blev omtalt
i et tidligere referat. Det, de gør op
mærksom på, er, at der bør være et
selvstændigt udløb fra kanalen syd
for SSF, da SSF's love forbyder per
soner uden duelighedsbevis at besej
le havnen. Det handler om både
pladserne i kanalen og adgangen
hertil, samt bekymringen for akku
mulering af søgræs under molen,
såfremt vandgennemstrømningen i
kanalen ikke bliver kraftig nok.
Deres forslag går ud på, at den nu
værende mole beholdes, og at en ny
spunsvæg bankes ned ca. 6 m. fra
den nuværende sydmole, og den vil
så udgøre den nordlige side af kana
len, der skal have eget udløb. Det
anbefales, at broen, der skal forbinde
boligområdet med SSF's område bli
ver øst-vest gående og ikke som pro
jekteret nord-syd gående, således at
den munder ud i det stisystem, der
fortsætter ud mod Strandvejen.
Det betones kraftigt, at SSF's område
er et arbejdsområde, hvor der ikke
kan anlægges stier.
Arbejdet med "Strandparken" er for
sinket. Det skulle være begyndt ca.
1. april, men forventes udskudt til

ca. 1. juni. For at få begyndt arbejdet
hurtigst muligt, har Dansk Natur
klagenævn lovet at komme med en
mundtlig afgørelse på fredningssa
gen 21. april 2004.
SSF har sendt en dispensationsan
søgning til "Plan og Arkitektur" for
at få lov til at beholde hegnet om
foreningens område, men ansøgnin
gen kan ikke behandles før lokalpla
nen for Sundby Havn er vedtaget i
Borgerrepræsentationen. Når dette
er sket, skal en ny ansøgning indsen
des!
SSF vil til stadighed forlange at kun
ne bruge vores område efter eget øn
ske.
Som svar på ansøgningen om at
måtte placere det materiale, der gra
ves op fra havnen, på udvidelsen af
Benzin-øen, har SSF fået det svar, at
det kan lade sig gøre mod betaling.
Jens og Erling arbejder på at få pri
sen sat ned, og venter på svar i den
forbindelse.
Ifølge en udviklingsplan fra den 10.
marts for Benzin-øen og de både
pladser, der skal bygges der, forven
tes det hele taget i brug omkring år
2007, men intet er sikkert. SSF's be
styrelse med Jens og Erling i spidsen
følger nøje med i, hvordan området
udvikler sig af hensyn til SSF's ud
sejling.
SSF har bidraget til omkostningerne
til den sag, der anlægges mod me
troen på Østamager for at få den
nedgravet.
Man følger Kastrups anlæg af bus
sluse på Amager Strandvej.

Punkt lc:
Den 26. marts får SSF nøglerne over
draget til vore lokaler i Det maritime
Ungdomshus, så indretningen kan
komme i gang.
Der har været et par møder om
driftsvedtægterne, men de har været
lagt, så SSF's repræsentanter ikke
har haft mulighed for at deltage.
Det vil der blive protesteret over.
SSF har ændringsforslag til den

driftsvedtægt, der er udarbejdet.
Formålsparagraffen for huset skal
også ændres efter SSF's ønske for at
styrke
det
maritime
islæt.
Driftsvedtægten skal forhandles på
plads den 11. marts.
Den officielle åbningsdag er ikke
fastsat, men forventes nu midt i
april.

Punkt 2, Beretning:
Michael oplyste, at det efterlyste
brev var kommet for en dag.
Blandt de indkomne breve var et fra
DS, som oplyste, at DIF har tegnet
en kollektiv lovpligtig forsikring,
der dækker ulykke, rejser m.m. for
folk, der udfører et stykke arbejde
for en klub. Beslutningen forventes
vedtaget den 28. marts. Præmien
skal betales af medlemmerne.
Gøran Pedersen, Limhamns Segelselskab ved Malmø havde sendt et
forslag om at gøre SSF til deres venskabshavn. Det havde bestyrelsen
ingen indvendinger mod, og da beg
ge havne er tilmeldt frihavnsordningen, bliver der heller ikke nogen
problemer med havnepenge i den
anledning.
Ansøgningen om et lån til finansie
ring af udgravningen af havnen er
sendt videre til Søren Pind, som har
svaret, at man kun vil yde de aftalte
25.000 kr. hvert andet år. Jens vil
skrive til ham igen og gøre opmærk
som på, at det vi søger om, er et ren
tefrit lån og ikke et tilskud.
Erling er ved at gennemgå forsikrin
gerne. De skal være klar til den 1.
april.

Punkt 3, Havn og Plads:
Der er modtaget klaptilladelse til et
område ved Vedbæk. Alle instanser
har givet tilladelse, dog løber
høringsfristen frem til den 12. marts.
Firmaet, der skal udføre gravearbej
det, begynder arbejdet den 15. marts
og det forventes færdigt i uge 17.
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Budgettet er på ca. 800.000 kr., hvor
af de 75.000 kommer fra Køben
havns kommune.
Det gamle klubhus er nu fjernet og
der graves ud til fundamentet til
grejhuset. Placeringstilladelsen til
jollehuset, grejhuset og bjælkehuset
er modtaget.
Udvalget er i gang med at uddele
havnepladser. Der er kommet 50
ansøgninger til 20 pladser.
Oprydning på nordre mole er et fo
kuspunkt for havneudvalget.
Der er uddelt ca. 15 skure. Udvalget
efterlyser stadig ejerne til 7 skure,
som ikke har reageret på den tidlige
re efterlysning. Melder de sig ikke
vil skurene blive brækket op og ud
lejet. Der er flere ansøgere end skure
til disposition. Udvalget arbejder på
at ændre proceduren omkring udde
ling af skure, så det fx kan ske kvar
talsvis og ikke kun en gang om året.
Et forslag om, at ejerløse både kan
sælges på foreningens loppemarked
blev godt modtaget.
Et forslag om indkøb og opsætning
af bimålere, da disse kan købes til ca.
300 kr. pr stk. er overladt til havne
udvalget. Formålet ved en evt. op
sætning af bimålere er, at give et
overblik over i hvilke områder, der
bruges megen strøm.
Der bliver sendt en meddelelse til
Søfartsstyrelsen om, at SSF's havn er
lukket for sejlads fra 15. marts til 15.
april. Der opsættes også skilte her
om på pladsen.
Punkt 4, Klubhus:
Briksystemet "Food Commander" er
indkøbt, men endnu ikke taget i
brug. En nødvendig stikkontakt er
sat op, så det skulle være muligt at
bruge det fra nu af.
Køledisken fungerer godt, også for
de ansatte.
Egå Sejlklub har udvekslet stander
med SSF.
Fra Verner Dvoracek er modtaget et
tilbud på forbedring af udsugnin
gen, men projektet vil blive udskudt
til en senere renovering.
Midt i marts begynder facadeud
skiftningen og derefter udskiftnin
gen af de sidste vinduer.
Det blev foreslået at man bringer re
staurantens og klubhusets åbningsti
der i bladet.
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Punkt 6, fester og arrangementer/
seniorer:
Fastelavnsfesten gik godt, vejret var
fint hertil.
Fra seniorerne blev fremlagt et over
slag over priserne på materialer til
udvidelsen af bjælkehuset. Det var
på 50.000 kr., og blev af bestyrelsen
skønnet at være for dyrt i forhold til
det aftalte. Jens vil tage kontakt til
seniorerne herom.
Svenskerne er kommet med et ønske
om, at der skal være musik pinse
morgen. Det er i orden, hvis de selv
vil yde et bidrag dertil.

på grund af pladsmangel.
Tonny har været til et møde angåen
de iværksættelse af sejlads for to
sprogede, men fandt det for kom
mercielt. Hans forslag var, at det ar
bejde kan gøres gennem Det mariti
me Ungdomshus, men deres pro
blem er mangel på grej.

Punkt 8, Kapsejlads:
Den 8.-11. juli holdes der officielt ju
nior DM i SSF.

Punkt 9, Motorbåde:
Intet.

Punkt 6, Sejlerskolen:

Punkt 10, Sikkerhed og miljø:

Alle skolebåde er fyldt op og der er
6 elever på venteliste. Den 5. marts
holdes møde med instruktørerne.
Afdelingen har beset den spækhug
ger, der ligger i Kvindelig Sejlklub
med henblik på evt. leje eller køb.
Båden er fra 1972 og i god stand.
Den trænger til ny bundmaling. Det
er uafklaret om den kan lejes, eller
om den skal købes. I tilfælde af køb
har SSF en max. pris på kr. 30-40.000
kr. Hvis den kan lejes, lyder SSF's
tilbud på kr. 5000 pr. år samt forsik
ring og vedligeholdelse. Andre mu
ligheder undersøges også.
"Tyveknægten" har fået en ny dag
ligfok.
"Øveballen" skal have nye fald samt
et hurtig-reb.
Skolechefen efterlyste datoerne for
familiesejladsen og for oldboys
stævnet af hensyn til arrangementskalenderen.

Kim forhandler med Falck om pri
serne på pulverslukkere.
Der er desværre stadig alt for ringe
tilslutning til vagterne.

Punkt 7, Ungdom og Joller:

Punkt 12. evt.

SSF har en deltager med i Prinsesse
Sophies Cup på Mallorca (Jesper
Nielsen).
Tonny har taget kontakt til forskelli
ge specialklubber og har fået en afta
le med 505-klubben for at få mulig
hed for at låne andre jolletyper.
Han arbejder på at få sponsoraftaler
til afdelingen.
Afdelingen er lukket indtil den 1. april,
da den ikke har et sted at være.
Heller har givet tilladelse til, at en
yngling kan stilles op hos dem, så
der kan blive arbejdet på den, så af
delingen kan være klar til deltagelse
i de forskellige arrangementer i for
året.
Jolleafdelingen er også lukket ned

Finn meddelte, at han ved, hvad
genstanden, der er fotograferet på
forsiden af den seneste blad bruges
til.

Punkt 11, Bladet:
Redaktøren vil lave en ny kalender
med bedre plads til at skrive og at
rette. Der er også stillet et ringbind,
hvori man kan sætte oplysninger om
faste arrangementer, og som redak
tøren kan bruge, så ingen arrange
menter glemmes.
Prøven i tovværk er blevet udsat og
forventes i stedet for afholdt den 8.
marts.
Bladets form og fremtid blev disku
teret igen. Bestyrelsens forslag vil
blive fremlagt på generalforsamlin
gen. Der fremsættes tre mulige for
slag.
Der fremsættes også et forslag fra
havneudvalget.

Mødet slut klokken 17 15
Næste møde er den 29. marts 04
klokken 18 00
Jens Green,
formand

Bjørka Schandorff
referent

Sundby Sejlforening
/2

1.1.2003 til 31.12.2003
Aftrykte regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med foreningens bøger
De anførte beholdningers tilstedeværelse er konstateret
København, februar 2004
Bjarne Kallesøe
revisor

Brian Frisendahl
revisor
Medlemstal:
A-aktive 849
2002 864

B-aktive 108
2002 112

Indtægter:
Ydelser fra medlemmer:
Indskud
Indbetalte vagter

Mini 36
2002 41

2002
2001
1000 kr
1000 kr
96,2
80,5
60,0
47,4

63.200,00
60.250,00

Kontingenter:
A-Aktive
B-Aktive
Juniorer
Mini juniorer
Strafgebyr

636.670,00
44.200,00
7.950,00
1.225,00
11.385,00

Pladslejer:
Faste pladser
Vinteroplæggere
Skure og haver
Slæbejoller
Nye pladser

620.083,40
64.438,70
71.250,00
6.512,00
960,00

Renteindtægter
Indtægt i alt

Junior 20
2002 23

2000
1000 kr
57,4
40,0

701.430,00

612,5
43,2
9,6
1,4
10,9

58,0
42,8
8,8
1,3
7,2

554,1
45,6
8,2
1,1
9,6

763.244,10

640,2
65,6
80,5
6,2
i-::;
13,1

574,4
57,9
79,0
6,0
25,1

564,0
49,8
60,8
6,8
6,8

1,1
1.640,5

0,8
1.515,9

0,8
1.405,0

725,82
1.588.849,92

Tortsættes 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 af spil
Indkøbt brændstof
Solgt brændstof
Arbejde
forbrugt hensættelse til kloak
Uddybning af rende
Tilskud fra kommunen
Joller
Havnepenge
Klubhus:
Fornyelse & reparationer
Forsikring
Ejendomsskat
Lejeindtægt
Forbrugt hensættelse nyt loft
Restaurant vedligeholdelse
Køkken vedligeholdelse

148.591,26
146.899,17
8.306,61
12.856,86
108.624,50
-45.723,89
-51.069,00
61.800,66
9.375,00
2.445,54
6.713,11
-13.500,00
9.408,41
36.226,69
277.476,12

125,6
47,8

6,2
104,6

21,3

0,00
-1.872,00
23.340,88
-38.312,68

-1.872,00
47 0
-14.971,80
234.557,42

455,6

191,1

0,00

100,0

100,0

20.340,00

0,00

20.340,00

0,00
-14.694,00

941.790,66

82.552,94
34.569,50
1.074,47
•132.000,00

12,1
26,4

1,0
-121,8
40,0
49,4

0,00
178.350,73
19.257,38

Bladet:
Trykning
Forsendelse
Redaktion
Momsregulering
Annonceindtægt

148.716,00
19.749,26
10.130,00
27.362,48
-49.076,09

Fester:
Standerhejsning
Afriggergilde
Diverse fester
Hornorkester

21.218,00
21.208,00
28.058,40
1.200,00

-2,9
37,8
-38,3
239,6
-24,5
49,2
25,0
13,0
23,0

1.1

183.805,02

131,1

156.881,65

13,6
17,2
13,0
71.684,40

18,2
13,9
17,4

0,8

Fortsættes næste side..
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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

23.246,00
-11.133,41

12.112,59
1.663,00

Renteudgifter:
Sejlerskole:
Undervisning
Fornyelse & reparationer
Materialer
Forsikringer
Kontingenter

6.676,80
6.123,00
7.364,80
3.082,00
850,00

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

71.997,75
10.118,18
1.527,50
14.500,00
11.193,25
2.750,00
211,00
0,00
0,00

Kapsejlads:
Materialer
Møder & fortæring
Diverse kapsejladser
Kursus

4.368,80
165,25
-924,59
15.754,00

Udgifter i alt
Årets resultat

26.283,00

7,5

15,4

20,2

1.831,87

1,6

1,1

1,1

24.096,60

3,1
17,8
4,8
3,0
0,8

4,1
17,5
4,8
3,0
0,6

4,7
4,2
10,6
2,9
0,0

11,7
34,4
2,6
8,5
10,5
2,2
10,8

14,1
40,2
3,7
4,4
10,4
1,2
29,1

112.297,68

31,6
36,1
3,0
15,8
11,0
1,6
2,5
-1,7
1,5

1,0

9,7

19.363,46

8,4
6,4
-5,8
8,4

5,3
9,4
5,4
4,1

5,3
8,6
17,7
20,0

10.276,25

10,1

0,9

4,0

1.633.661,16

1.569,8

1.440,1

1.389,8

-44.811,24

70,7

75,2

15,2

30.000,00
9.572,33
11.125,50
-3.390,00
79.303,00
9.169,50
31.402,60
-152.628,77
12.916,25
7.148,00
14.878,00
14.417,75
7.660,82

Bestyrelsesmøder:

Motorbåde:
Materialer & præmier

2001
24,0
7,4
10,5
-3,7
57,1
10,5
4,1
-122,8
12,1
6,0
2,0
8,9
3,5
7,3
-9,1
-4,4

2000
24,0
8,1
9,6
-3,1
53,4
29,5
15,8
-125,6
11,8

85.350,57

2002
30,0
6,6
9,7
-2,4
64,8
11,7
18,3
-140,0
13,8
6,2
4,9
16,5
4,9
46,6
-11,5
-0,1

6,2
6,6
2,6
22,9
-6,2
-1,7

Fortsættes næste side...
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Status pr. 31.12.2003
Aktiver:
Kassebeholdning
Postgiro
Bankbog skolefond
Obligationsbeh. skolefond
Bankbog brandforsikring
Obligationsbeh. brandfors.
Broer & indhegning
Vogne & skinner
Øvelsesbåde
Juniorbåde
Joller
Motorbåde
Skure
Spil
Flagmast
Klubhus & inventar
Aktiver i alt

Passiver:
Skolefond saldo 1.1.2003
Ydede bidrag
"+ renter
Brandforsikring saldo 1.1.2003
"+ renter
Pengemellemværender
Fond Hoielt pr. 1.1.2003
Børnenes fastelavnsfond
Depositum medlemmer med elmåler
Tilgang i 2003
Kassekredit
Skyldige sociale udgifter
MOMS tilgodehavende
Depositum forpagter
Depositum ASA
Reguleringskonto saldo 1.1.2003
Regulering Ejendomsvurdering
"+/- årets resultat
Passiver i alt
Jørgen Rindal
kasserer
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2002
221,00
142.196,27
33.708,82

0,2

0,00
0,00

383.257,35

2000
0,6

38,6
0,0
205,6
0,0

0,4
134,5
10,0
27,0
53,9
143,0

. 107,9
8,3
27,0
44,8
143,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

11,2

207.131,26

2001

1,00

1,00
37.000,00

37,0

37,0

47,0

80.000,00

80,0

80,0

100,0

17.000,00
30.000,00
1,00
1,00

17,0
30,0

17,0
30,0

27,0
90,0

1,00

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

1.550.000,00

1.550,0

1.400,0

1.300,0

2.097.262,35

1.969,6

1.932,8

1.895,6

;

36.643,46
-3.000,00
65,36

33.708,82

205.592,59
1.538,67

207.131,26

196,9
87

187,8
9,1

178,8
9,0

181.463,08
178.686,82
3.505,00

97,4
178,7
3,5

220,4
181,7

5,0
181,7

15.000,00
-243.159,69
13.072,95
-68.690,34
50.000,00
1.000,00

14.5
-273,5

14,5
-241,4
11,9
-88,9
50,0

37,0

-2,0

15.000,00

0,00

12.6
-127,8
50,0

. 1,0

mP

. _
1,0

lllålflÉ
lllp
14,5
-24,3
49,5
-79,4
50,0

.
1,0

Wm

i!

1.770.355,69

0,00
-44.811,24

~

m:

H L>

1.725.544,45

.770,4

1.549,6

1.474,5

2.097.262,35

1.969,6

1.932,8

1.895,6

GENE RALFORSAM LI N G
FORÅR 2004

Søndag den 28. 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

Mg,!"de"pl v"8
Sekretær
Bjørka Schandorff
Skolechef
Ulla Helium
Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant
Kim Petersen
Havneudvalgsmedlem
Finn Hendil
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 som skal behandles på generalforsamlingen ses på side 14 og 15.
SSF budgetsammenligning

i 1.000 kr.

1999
2004
2003
2001
2000
2002
Indtægter
Budget Realiser« Budget Realiseri Budget Realiser^ Budget Realiseret | Budget Realiseret Budget
655,0
630 677,6 630,0
625,8 630,0
Kontingenter
701,4
618,6 630,0
644,2 630,0
Pladsleje m.v.
787,5
886,7 787,5
726,6 700,0
961,8 787,5
870,3 720,0
785,6 720,0
1.352,4 1.330,0
Medlemsydelser i alt 1.442,5 1.588,1 1.417,5 1.639,4 1,417,5 1.514,5 1.350,0
1.404,2 1.350,0
Udvalg:
Havn & Plads
820,9 860,0
900,0
941,8 900,0
965,5 1.000,0 965,9 925,0
1.083,7 865,0
Klubhus
150,0
183,8 150,0
149,9
50,0
50,0
-102,0 100,0
44,1
0,1 121,0
Bladet
120,0
156,9 120,0
139,9 120,0
156,5
95,0
97,8
95,0
96,4
80,0
Fester
39,0
29,0
67,5
29,0
44,6
47,8
25,0
71,7
29,0
50,3
25,0
Administration
6,0
52,0
37,0
37,0
85,3
37,0
37,0
79,9
53(9
13,4
37,0
Bestyrelse
25,0
26,3
15,0
7,5
15,0
15,0
10,0
15,4
20,2
10,1
8,0
Renter
2,5
1,0
2,5
0,4
2,5
0,2
15,0
0,4
15,0
15,0
1,1
Sejlerskole
25,0
24,1
25,0
29,4
25.0
29,9
25,0
25,0
20,0
22,4
32,7
Juniorer
100,0
112,3 100,0
101,2 100.0
81,6 100,0
97,1 100,0
161,7 100,0
Kapsejlads
35,0
19,4
35,0
17,4
35,0
86,8
55,0
35,9
40,0
61,2
40,0
Motorbåde
9,0
10,3
4,0
10,1
4,0
0,9
4,0
4,0
4,0
4,0
2,5
Reserve
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
34,0
0,0
Udvalg i alt
1.442,5 1.632,9 1.417,5 1.568,7 1.417,5 1.439,3 1,350,0
1.389,0 1.350,0
1.215,2 1.325,0
Afdrag på gæld
0
0
0,0
5.0
5,0
Resultat
0,0
-44,8
0,0
70,7
0,0
75,2
0
0,0
15.2
0,0
132,2

Husk at skifte til sommertid
Husk at stille urene
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Forslag til behandling på generalforsamlingen
Forslag 1 fra bestyrelsen
Havnen § 2 ændres til:
Medlemmer skal, for at få tildelt havneplads, have be
stået minimum Søfartsstyrelsens Duelighedsprøve i sej
lads for fritidssejlere.
Medlemmer med plads på land -undtagen vinterop
læggere - skal, hvor bådens motor er på mere end 6 hk,
have bestået minimum Søfartsstyrelsens Dueligheds
prøve i sejlads for fritidssejlere.

Havnen § 2 som den emu.
Medlemmer, der får tildelt havneplads efter 1. januar 1995,
skal have bestået en af Søfartsstyrelsen godkendt prøve*.
Medlemmer der tildeles plads på land efter 1. januar 2001
skal, hvor fartøjets art kræver det iht. gældende bekendt
gørelser, have bestået den af Søfartsstyrelsen foreskrevne
prøve.
Medlemmer der har fået tildelt havneplads eller plads på land
skal til enhver tid opfylde gældende bekendtgørelser om
"prøver "* fra Søfartsstyrelsen.
For at have plads i havnen skal enhver fartøjsejer eller fører af
et fartøj, på forlangende af havneudvalget, aflægge en
manøvreprøve for at vise, at den pågældende kan manøvrere
fartøjet.

Forslag 2 fra bestyrelsen
Havnen § 7 ændres til:
Ved betaling for plads på havnens område udleveres et
nummereret farvet årsmærke. Dette mærke skal være
afhentet og være påsat båd/trailer senest 1. juni, og altid
ved søsætning.
Mærket skal altid kunne ses tydeligt fra land.
Overholdelse af ovennævnte er fartøjsejerens eget ansvar.
Fartøjer i havnen uden gyldigt pladsmærke bliver straks
taget på land for ejerens regning og risiko plus et gebyr på
kr. 500,-.
Fartøjer med plads på land uden gyldigt pladsmærke(r)
skal betale et gebyr på kr. 500,Fartøjer med plads i havnen skal være søsat senest 1. juni.
I modsat fald skal medlemmet inden denne dato skriftligt
meddele havneudvalget, hvornår søsætning finder sted.
Undladelse heraf vil medføre at pladsen uddeles som
låneplads hele det pågældende år.

Havnen § 7 som den er nu.
Ved betaling af havneplads udleveres et nummereret farvet
årsmærke. Dette mærke påklæbes fartøjets skrog således at
det tydeligt kan ses fra landfast fortøjningsende når fartøjet
er søsat. Endvidere kan der uddeles et antal mærker af anden
farve til far tøjsejere der rettidigt har meddelt at de ønsker en
låneplads i havnen. Årsmærker eller lånepladsmærker skal
være påklæbet fartøjet inden søsætningen og således indikere
at pladsleje er betalt. Årsmærket eller lånepladsmærket skal
blive siddende på fartøjets skrog ligeledes når dette står på
land. Overholdelse af ovennævnte er fartøjsejerens eget ans
var og såfremt reglen ikke overholdes, vil fartøjet straks blive
taget på land for ejerens regning og risiko. Ud over dette be
taler det pågældende medlem en bøde på kr. 500,00 der til
falder foreningen. Såfremt fartøjet ikke er søsat senest den 1.
juni, skal medlemmet inden denne dato skriftligt meddele
havneudvalget, hvornår søsætning finder sted. Undladelse
heraf vil medføre at pladsen uddeles som låneplads hele det
pågældende år.

De voldsomme portoforhøjelser der er trådt i kraft fra 1. marts 2004, medfører at vort nuværen
de klubblad, inklusive udsendelse til alle medlemmer, fremover vil koste Sundby Sejlforening
ca. 250 000 Kr. om året, svarende til næsten 20% af foreningens årsbudget.
Forslag 3 fra bestyrelsen
Det nuværende medlemsblad går ind, og erstattes af et nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer efter behov, dog mindst en gang om måneden og vil fremover ligge til afhentning i klub
huset.
Nyhedsbrevet ophænges på en lukket opslagstavle i klubhuset.
Herudover lægges nyhedsbrevet ind på Sundby Sejlforenings hjemmeside.
Forklaring
Længere artikler og rejsebeskrivelser vil ikke blive trykt, men kan ses på Sundby Sejlforenings hjemmeside og opslagstavlen i
klubhuset.
Det vil med et oplag på 700 stk. koste foreningen ca. 70.000 kr pr.år.
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Forslag 4 fra bestyrelsen
Såfremt forslag 3 bliver vedtaget, er det nødvendigt at foretage nogle rettelser i foreningens love og regler for at få det
til at passe sammen.
Bestyrelsen foreslår følgende rettelser:
Love § 4.
Ordinær generalforsamling aflioldes i marts og i oktober måned og indkaldes med mindst 1 måneds varsel gennem
SSF's medlemsblad.
ændres til:

Ordinær generalforsamling afholdes i marts og i oktober måned og indkaldes med mindst 1 måneds varsel pr.
brev.
Forslag til generalforsamlingen bekendtgøres ved opslag i klubhuset samt på hjemmesiden senest 8 dage før ge
neralforsamlingen.
Love § 7.
Bestyrelsesmøder refereres i medlemsbladet.
ændres til:

Bestyrelsesmøder refereres ved opslag i klubhuset, samt på hjemmesiden.
Love § 12.
Ansøgerens navn og adresse skal trykkes i det først udkommende nummer af medlemsbladet.
ændres til:

Ansøgerens navn og adresse bekendtgøres ved opslag i klubhuset samt på hjemmesiden.
Love § 16.
En liste over slettede medlemmer offentliggøres i medlemsbladet.
ændres til:

En liste over slettede medlemmer bekendtgøres ved opslag i klubhuset samt på hjemmesiden.
Havnen § 6.
Tildeling af fast plads bekendtgøres i bladet.
ændres til:

Tildeling af fast plads bekendtgøres ved opslag i klubhuset samt på hjemmesiden.

Forslag 5 fra bestyrelsen
Postudbringningen af medlemsbladet stoppes, og bladet som vi kender det i dag, vil fremover kun ligge til gratis af
hentning i klubhuset.
Herudover lægges bladet ind på Sundby Sejlforenings hjemmeside.
Forklaring
Det vil mec! et oplag på 700 stk. koste foreningen ca. 125 000 Kr. pr. år.

Forslag 6 fra bestyrelsen
Såfremt forslag 5 bliver vedtaget, vil bestyrelsen foreslå følgende ændring i foreningens love:
Love § 4.
Ordinær generalforsamling aflioldes i marts og i oktober måned og indkaldes med mindst 1 måneds varsel gennem
SSF's medlemsblad.
ændres til:

Ordinær generalforsamling aflioldes i marts og i oktober måned og indkaldes med mindst 1 måneds varsel pr.
brev.
Forslag til generalforsamlingen bekendtgøres ved opslag i klubhuset samt på hjemmesiden senest 8 dage før ge
neralforsamlingen.
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Søkort over nærområdet
Sidste år i juli måned, blev området omkring SSF målt meget præcist og på denne del af kortet kan man meget tydeligt
se sejlrenden ind til Sundby Sejlforening. Dybdekurverne er med kun 25 centimeters forskel. Det burde med dette speci
alkort være muligt at navigere sikkert ind til havnen. Til højre ses badeanstalten Helgoland aftegnet..
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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:
SKIBSMALEVG - TOVVÆRK - SEJLERTØJ
ELEKTRONIK - SØKORT - FISKEGREJ
FITTINGS - GAVEARTIKLER m.m.

Vi har indrettet nyt værksted/riggerværksted,
så der er meget, vi kan være behjælpelig med.

Vagtordningen
35 % frie vagter!
Indtil d. 29/02-04 har der været mu
lighed for at afvikle 426 nattevagter,
heraf er der kun afviklet 275. Dette
giver således 151 frie vagter, som
igen er lig med, at 75 medlemmer
kunne have afviklet deres vagter.
Derfor kan jeg allerede nu se, at der
bliver rift om nattevagterne i den
sidste måned.
Hvis der ikke er plads på vagtkalen
deren, så medfører det en udgift på
500,- kr. for hver vagt der ikke er af
viklet.
Sidste vagtdag er fredag d. 30/4-04.
Kim.

Vore åbningstider er som hidtil:
Mandag-Fredag: 9.00 -1730
Lørdag:
9.00-13.00
Ilusk også at vi altid holder åbent på alle Son- & Helligdage 9.00 - 13.00 fra PÅSKE til PINSE

Sejlerskolen

Vi er nu klar til den nye
sæson 2004.

VINDUER - DØRE
FOLDEDØRE
Kvalitet fra

VELFAC & KPK
DE LUXE - PELLA
OGSÅ OPMÅLING & MONTERING

#1-BROCHURE
TLF. 3294 0051
www.flemmingwulff.dk

Lørdag den 3. april kl. 10 i
Pejsestuen, har vi et orienterende
møde med alle elever. Her bliver I
fordelt på holdene som I har øn
sket, hvis det er muligt.
Mandag den 5. april kl. 18 i teltet
starter manddagsholdet med
klargøring af bådene.
I skal så møde på de dage i skal
sejle.
Husk varmt arbejdstøj.
Vi håber på at være klar til søsæt
ning omkring standerhejsning,
som er lørdag den 1. maj i år.
Med sejlerhilsen
Ulla
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Havnen har indkøbt en professionel
bundmalings afrenser maskine.

Fastelavn
Resultaterne fra tøndeslagningen.

En god service overfor medlemmerne
De fleste sejlere bruger i dag vådslibning, sandblæsning eller
kemiske metoder, når de fjerner bundma
ling. Det er ikke altid lige effektivt - og det
forurener vinterpladserne.
Med professionelt værktøj med støvsuger
bliver det nemmere at forårsklargøre
bunden. Forureningen bliver mindre, og
flyvestøv mellem bådene bliver reduceret
- og dermed også eventuelle tvister mel
lem bådejerne.

Små børn:
Kattekonge
Bundkonge

Frederik Poulsen
Kia Lorentsen

Sliberondeller afregnes efter forbrug, ca 5,- pr stk.
Lånet aftales med pladsmanden.

Store børn:
Kattekonge
Bundkonge:

Philip Jensen
Ronja Jørgensen

Indkøbet er SSF 's opfølgning af
Dansk sejlunions miljøkampagne.

Damer:
Kattekonge
Bundkonge

Lotte Petersen
Hanne Nielsen

Kattekonge
Bundkonge

Leif Henriksen
Erik Poulsen

Den udlånes gratis til medlemmer, mod depositum 300,-.

Efterlysning
Vi mangler stadig svar på hvem der ejer følgende skure:
73 - 149 - 319 - 320 - 418 - 397 - 398 - 422
Skurene er låst, men foreningen ved ikke hvem der ejer skurene. Hvis du
ejer et af skurene, så giv besked til havneudvalget eller pladsmanden.
Behovet for skure er stort, og vi vil på et tidspunkt bryde de herreløse skure
op, og tømme dem, så bådejerne kan få glæde af dem.
Havneudvalget

LYNTRYK TIL DISCOUNTPRIS
Billige kvalitctstryksagcr

•n
C
z
01
JK Lyntryk dag fil dag
L.
®

Kataloger
Faktura
"C Kuverter
^ Etiketter
Brevpapir
Prislister
Boger

Bogbindet-arbejde o
"I
Omalagabixjer *-

-SMOffsettryk
V/Tina og So ren Moller

Tidsskrillcr
Falsning 5j
Eamlchrcttmnq ^

snrSismtryk.dl« • www.smlryk.dk
Saltværksvej 134 • 2770 Kaslrup * Tlf./Fnx 32517179

LEGAARD

MANGLER DERES FIRMA EN HJEMMESIDE?
BOR DEN EKSISTERENDE OPDATERES?
tVÉB Dt iJ'-iM > OPDATERING * DKlff • tøTVÆKK • SUPfOftT

LtCAAADI T • HE3KLIUES ALLE 22 •
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2?/i3 KASTRUP • 32531224 - 1TOLEUAARD.COM « \1'AW.LEllWJRD.CCH

De 2 flotteste børn:
Mark Brinkland
Sofie Petersen

fra bestyrelsen

Aktiviteter i SSF 2004
Hej Alle
Her er vores kapsejladskalender 2004.
Jeg regner med at indkalde til et møde om årets aktiviteter i april.

Sundby Sejlforening
15-16 Maj

ønsker følgende ny medlemmer
velkommen:
Tim Haigh.
Kirkegårdsvej 11, 2300 S.
Klaus Stenbæk Hansen
Gothersgade 152,1123 K
Mogens Holm
Halfdansgade 29, 2300 S
Rachel Kelly
Kirkegårdsvej 11, 2300 S
Birger Mikkelsen
Livjægergade 41, 2100 0
Martin H. Nielsen
Pallesvej 31 2300 S
Jens Falk Petersen
Ulrik Birchs Alle 4, 2300 S.
Lone Petersen
Ulrik Birchs Alle 4, 2300 S
Aase Søgaard
Århusgade 502, 2100 0

Motivation cup. Yngling

13

Juni Familiesejlads. Alle i SSF. Skippermøde Kl 9 00 foran klubhuset.

9-11

Juli

DS U19 DM QDM). Yngling

7-8

Aug

DS DM for klubhold. Optimist, Laser, 405, Yngling.

21-22 Aug
28

Old BoysDer sejles i Yngling. Kvinder over 30 År, mænd over 40år

Aug Klubmesterskab. Alle i SSF, det afholdes sammen Kastrup Sejlklub

11-12 Sep

Amager cup. Folkebåd, IF, Spækhugger, Ballad, og DH

26

Forterne rundt.

Sep

DH

Hilsen
Claus

I

Officiel åbning af

Ungdomshuset
på Nordre Mole
den 16. eller 17. april
Se opslag i klubhuset.
/

\

Amagerbanken.
VI er iige så lokale,
som du er.
Som det skal se ud når det er færdigt
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Trilux Prop-O-Drev
Sparer dig tid og kræfter

Bundmaling for aluminiumsdrev og propeller.
——i
UIN

Nem at påføre på svært
tilgængelige steder.
Findes i sort og grå.
500 ml. spray.

FlUgger farver
Hans Guldager A/S
Holmbladsgade 25, 2300 Kbh. S.
Tlf. 32547333
Man-Tors 9.00-17.30
Fre 9.00-18.00 Lør 9.00 -14.00

Maj 2004

Nr. 5

63. Årgang

Husk lige

Medlemsblad for

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

Formand:

^

Jens Green Jensen
E-mail

32 50 63 65
jgj@di.dk

Sekretær:
Bjørka Schandorff
32 58 20 36
E-mail
bjorka@mail.tele.dk

Næstformand & Havneudvalg:

Skolechef:

Erling Jørgensen
Mobil

Ulla Helium

32 58 63 00
30 62 14 23

Havneudvalg:
Finn Hendil
E-mail

32 55 09 03

Ungdoms- og jolleleder:
43 90 39 61
findil@post9.tele.dk

Tonny Pedersen
27 24 007
E-mail
wain.fam@mail.dk

Havneudvalg:

Kapsejladschef:

Michael Fraenkel
32 97 06 65
E-mail
fam.fraenkel@get2net.dk

Claus Zastrow
26 16 60 32
E-mail
my.way@mail.tele.dk

Klubhusrepræsentant:

Festudvalg:

Torben Frode Olsen

Hanne Rosa Nielsen
40713999
E-mail...Hanne.rosa@nielsen.mail.dk

32 55 43 41

Motorbåds, -sikkerhedsrepræsen
tant & vagtchef:
Kim P. Andersen
32 59 62 23
E-mail....messinavej@webspeed.dk

Foreningens faste udvalg:
Målere:
Jan Simonsen
Karl K. Thorup

Redaktion:
32 97 62 53
32 58 32 37

Kasserer:
Jørgen Rindal
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20 32 02 38
chiep@pc.dk

Bladets ekspedition:
32 97 09 39

Elin Brinkland

32 59 62 61

Udgiver:
Tryk:
Oplag:

Webmaster:
Johnny Bengtsson

Poul Christensen
E-mail

Standerhejsningen
den 1. maj
kl. 17
°g
Loppemarkedet
den 2 maj
kl. 11

32 52 98 89
Sundby Sejlforening
SM Offset
1.400

Forsidebilledet:

tUngdomshuset
t 1
1
. er nu åbnet,
o l , se og
så midtersiderne

Foto: Blå flags hjemmeside iuiuiu.blnnflng.dk

Blå flag, hvad betyder det egentligt?
Igen i år er Sundby Sejlforening ble
vet godkendt til at have det Blå Flag,
men hvad betyder det?
Det Blå Flag startede i 1985 i
Frankrig, i 1987 fik Danmark sit
første Blå Flag, i 1992 blev kriterier
ne justeret således at det er ens i alle
landene, og i 2001 blev det Blå Flag
første gang uddelt til et land uden
for Europa.
Når man ansøger om det Blå Flag
bliver ansøgningen vurderet på
grundlag af følgende 4 områder:
Miljøindsats, Miljøinformation,
Drift, Service og Faciliteter,
Sikkerhed.
Lidt om de Blå Flag Lystbådehavne:
En Blå Flag havn arbejder for et rent
miljø - er ren og ryddelig - har liv
redningsudstyr - brandbekæmpelsesudstyr og førstehjælpskasse - har
rene toiletter og baderum - har af
faldsordning - har lys og el på broer
og på havneområdet - modtager
spildolie og miljøfarligt affald - in
formerer om god miljøpraksis, mil
jøforhold og lokale naturområder sorterer affald.
Du kan være med til at gøre en for

skel til glæde for os alle...
Efterlad ikke affald i naturen - saml
affald op som du finder på van
det/langs kysten - beskytte og vær
ne om miljøet - anvende miljø-rigti
ge opvaske- og rengøringsmidler spare på naturens ressourcer - sorte
rer dit affald så meget som muligt aflevere spildolie, maling og kemi
kalierester, gamle batterier/ akku
mulatorer - holde giftige og farlige
væsker indenbords og aflevere dem
på anvist sted når du kommer i land
- bruge havnens modtageordning til
toiletspildevand - give myndighe
derne øjeblikkeligt besked om en
hver forurening.
Sikkerhedsråd på en Blå Flag havn:
Orienter dig om havnens brand- og
redningsudstyr - hold dit eget red
ningsudstyr ved lige - pas på ved
åben ild - begræns farthastigheden
ved sejlads i havnen - børn bør være
iført redningsvest under færden på
havnens broer, kajer og moler - og
altid bruge den sunde fornuft.
Hvis ulykken indtræffer ?
Skab overblik over ulykkens om
fang.
Brug båden eller havnens rednings-

eller brandudstyr til at redde og sik
re, hvis der er mennesker involveret
i ulykken.
Tast 112 på havnens telefon eller
mobiltelefon, præsenter dig tydeligt
og oplys:
1. Hvor ulykken er sket
2. Sig nøjagtigt hvor der ringes fra
3. Hvor mange der er i nød
4. Hvad der er sket, ligger den
nødlidte i vandet eller er der brand
el.lign.
Alarmér evt. havnefoged eller plads
manden - hvis mennesker er uden
for fare, kan du gå i gang med at be
grænse skaderne - husk at afmelde,
hvis det er falsk alarm.
Ja, det var en ordentligt smøre, men
ved at sætte sig lidt ind i tingene,
kan vi alle få en rar og positiv ople
velse, både i vores egen Blå Flag
havn, men også når vi besøger andre
havne der har det Blå Flag.
Du kan altid hente yderligere infor
mationer på havnekontoret hos
pladsmanden.
Kim.

Pinse morgen
Søndag den 30. maj.
Vi mødes ved klubhusets terrasse kl. 8 til hornmusik, rundst
Husk selv at tage kaffe og det gode humør med.
Lotteri med bl.a. en hel kasse øl som præmie.
01 og vand kan købes hos Elo og Ib indtil kl. 11.
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Referat af

Generalforsamling
søndag den 28. marts 2004
Punkt 1. Valg af dirigent:
Formanden bød velkommen og fore
slog 42 Ib Petersen som dirigent. Der
var ingen andre kandidater, så Ib
Petersen takkede for valget og fast
slog at selve generalforsamlingen
var indvarslet efter lovene og derfor
gyldig. Derimod var bladet med for
slagene først kommet meget sent ud
til medlemmerne, og nogle havde
end ikke modtaget bladet. Dette
skyldtes, at postvæsenet havde slet
tet SSF fra deres postlister, og derfor
blev udsendelsen stærkt forsinket.
Generalforsamlingen var dog enige
om at gennemføre dagsordenen med
de trykte forslag. Herefter blev dags
ordenen godkendt.
Der blev nedsat et stemmeudvalg
bestående af 119 Michael Ronild, 801
John Jacobsen og 50 Ole Jensen.
Punkt 2: Formandens beretning:
Beretningen med mindeord over af
døde medlemmer siden sidste gene
ralforsamling, samt navnene på de 9
25 års, 4 40 års og 1 60 års jubilarer
er på side 12
Efter formandens beretning tog
Erling Jørgensen ordet og uddelte på
havneudvalgets vegne foreningens
hæderstegn til havnesjakket, der be
står af 515 E. Juel-Andersen, 244
Rasmus Bech, 268 Leo Jensen og 932
Bjarne A. Larsen. Rasmus Bech måt
te dog "nøjes" med en stor tak, da
han i forvejen er i besiddelse af alle
de hædersbevisninger, der kan ud
deles af foreningen.
Der var ingen kommentarer eller
spørgsmål til beretningen, som her
efter godkendtes enstemmigt.
Punkt 3: Regnskab:
Kassereren Jørgen Rindal havde in
gen særlige kommenterer til regn
skabet, der står trykt i bladet nr. 4.
Budgetsammenligningen var i år
kommet ud med et mindre minus,
men det betragtede han ikke som
væsentligt i sammenhængen.
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Da der ikke var kommentarer eller
spørgsmål fra generalforsamlingen
til regnskabet, blev det godkendt
enstemmigt.
Punkt 4. Valg:
Alle de bestyrelsesmedlemmer, der
var på valg, var villige til genvalg.
Til posten som festudvalgsformand
foreslog 420 Leif Henriksen også 686
Hanne Rosa Nielsen.
Da der var tale om personvalg, skul
le afstemningen være skriftlig.
Imens stemmerne blev talt op, blev
man enige om at fortsætte general
forsamlingen.
Vagn Preisler tog ordet og sagde, at
han under alle omstændigheder føl
te, at tiden var inde til at trappe sine
aktiviteter ned, men at hvis valget
faldt på Hanne ville han støtte hen
de i arbejdet alt, hvad han kunne,
under alle omstændigheder ville han
gerne her sige tak for at måtte have
siddet i bestyrelsen i sammenlagt
over 25 år.
Den skriftlige afstemning gav føl
gende resultat: Der var uddelt 123
stemmesedler. Vagn Preisler fik 45
stemmer, Hanne Nielsen 74, 1 var
ugyldig og 3 blanke. Ny festudvalgs
formand blev Hanne Nielsen. De
øvrige bestyrelsesmedlemmer blev
genvalgt til deres poster. Suppleant
932 Bjarne A. Larsen blev genvalgt.
Til erstatning for suppleant Jens
Peder Skov, der er afgået ved døden,
blev 420 Leif Henriksen valgt for det
kommende halvår.
Redaktøren 891 Poul Christensen
blev genvalgt, og det samme blev
måleren 651 Karl Thorup og reviso
ren 311 Brian Friesendahl. Benny
Gustafsson ønskede ikke at fortsætte
som revisorsuppleant.
I stedet for blev 473 Lillian Green
Jensen valgt.
Punkt 5. Lovændringsforslag:
Generalforsamlingen samtykkede i
at behandle forslagene 3-6 først.

Forslag 3-6: Da de fremsatte forslag
4 og 6 efter bestyrelsens og dirigen
tens mening blot var redaktionelle
ændringer, som var afhængige af
udfaldet af de andre stillede forslag
om bladet og dets fremtid, blev det
foreslået, at man tog dagsordenens
punkt 5, andre forslag, først.
124 Kent Nielsen gjorde indsigelse
imod dette, da bladet er omtalt i for
eningens love og derfor kun kan af
skaffes eller ændres radikalt ved 2/3
flertal og ikke ved simpelt flertal.
Ændringer af bladets form og udgi
velse hører derfor under lovforslag.
Han mente selv, at de ekstra om
kostninger ved udgivelsen af bladet
i sin nuværende form var til at leve
med, det det beløber sig til 5 kr. pr.
blad pr. medlem.
Dirigenten udbad sig en pause,
hvori han og formanden konferere
de om den bedst mulige afvikling af
punkterne.
Dirigenten tog atter ordet og gav
Kent ret i at lovforslag skal tages
først og vedtages med 2/3 stemmer.
Hvis det falder, har vi status quo og
bladet skal fortsætte som nu. Hvis
forslaget går igennem, og general
forsamlingen herefter skal indkaldes
pr. brev, går vi videre med forslage
ne om, hvorvidt vi skal have det
sendt ud som et nyhedsbrev, eller
om bladet evt. skal ligge til afhent
ning i klubhuset.
Herefter oplæste dirigenten ændrin
gerne i forslag nr. 4, som står i blad
nummer 4 og handler om, hvordan
indkaldelser til generalforsamlinger,
referater fra bestyrelsesmøder, nav
ne på ansøgere til medlemskab og
på slettede medlemmer og andre be
kendtgørelser skal offentliggøres for
foreningens medlemmer, såfremt
bladet nedlægges i sin nuværende
form.
Forslaget skal vedtages ved skriftlig
afstemning og med 2/3 flertal.
Falder forslaget, bortfalder de andre
forslag, og bladet fastholdes, som

det er.
Formanden bad om ordet og sagde,
at der er så mange usikkerheder om,
hvad der vil ske fremover, om man
kan få tilskud til bladet, hvorfra og
hvor meget. Han mente derfor, at
det var tænkeligt, at spørgsmålet
måtte tages op igen på generalfor
samlingen til efteråret. Det drejer sig
derfor om, hvordan vi i den mellem
liggende tid sikrer os, at medlem
merne får de informationer, de skal
have.
Vagn Preisler syntes, at forslag 5
skulle flyttes foran forslag 4. SSF har
et af landets fornemste klubblade.
Det skulle så kunne hentes i forenin
gen og de, der vil have bladet sendt
hjem, kan så abonnere på det.
Dirigenten: Hvis forslag 4 falder, er
forslag 5 ikke faldet. Det, der stem
mes om er, om der skal indkaldes til
generalforsamling via bladet eller
pr. brev. Hvis forslag 4 vedtages,
skal vi ikke have bladet i den ud
formning, vi kender det, med udsen
delse til samtlige medlemmer. Så
skal der stemmes om forslag 3, og
hvis ikke det bliver vedtaget, skal
der stemmes om forslag 5. Hvis for
slag 4 vedtages bortfalder forslag 6.
Leif Henriksen syntes, at det var en
dårlig ide at nedlægge bladet på nu
værende tidspunkt, især hvis der til
efteråret er udsigter til en ændring af
vilkårene for udgivelsen. Han ville
selv hellere have et blad i hånden
frem for at skulle læse det på com
puteren.
929 Per Østergaard havde fra en an
den specialklub gode erfaringer med
en udsendelse af bladet som elektro
nisk post eller læsning på hjemmesi
den. Enkelte kunne få det tilsendt pr.
post. Man kunne også lægge franke
rede kuverter med navn og adresse
og således få det tilsendt i en over
gangsordning. Hans erfaring var, at
de fleste med tiden vænner sig til de
nye medier. Han opfordrede til, at
man tænkte sig lidt om, og også
tænkte på, hvilket indhold bladet
har, idet de fleste meddelelser her
ville egne sig godt til offentliggørel
se på hjemmesiden.
708 Kaj Gregersen gjorde opmærk
som på, at mange ældre ikke havde
en computer og heller ikke havde
tænkt sig at anskaffe én. Han ville
hellere beholde bladet og så betale 5

kr. mere om måneden.
565 Ivan Frisch ønskede også at be
holde bladet i hvert fald et år mere.
Med hensyn til generalforsamlin
gens placering kunne det være en
fast vedtagelse, at den lå den sidste
søndag i henholdsvis marts og okto
ber, så der ikke var behov for udsen
delse af breve herom.
Formanden udtalte herefter, at der
ikke kunne være nogen tvivl om, at
medlemsbladet er en væsentlig del
af foreningens hverdag også for de
medlemmer, der ikke bor lige om
hjørnet.
Han foreslog derefter på bestyrel
sens vegne, at forslagene blev truk
ket og at bladet fortsætter trods de
øgede omkostninger. Der vil så til ef
teråret blive set på, om der er frem
kommet mere håndterbare forslag,
der så kan tages stilling til.
Forslagene blev trukket.
Herefter blev forslag nr. 1 oplæst.
Det handler om pligten til at have
bestået duelighedsprøve for at få til
delt en havneplads i SSF.
Michael Fraenkel kommenterede
forslaget og fremhævede, at det var
for at få præciseret loven som et ar
bejdsredskab for udvalget.
119 Michael Ronild ville gerne vide,
om hans kone så ikke kunne arve
hans bådeplads, hvis han døde?
Michael F. svarede, at det ikke gjaldt
for de medlemmer, der har plads i
havnen. Båden følger pladsen. Hvis
ens kone ellers opfylder betingelser
ne for at få en plads, er der ingen fa
re på færde.
Dirigenten fastslog, at det handler
om medlemmer, der skal have en

plads for første gang., og at der ikke
var noget nyt i forslaget, kun en
præcisering.
966 Leif Rasmussen ville vide, om
han trods et medlemskab på over 33
år, men uden at have haft båd i hav
nen de sidste 7-8 år, skal have duelighedsbevis for atter at kunne søge
om en bådplads?
Formanden gentog, at der ikke er
noget nyt i forslaget, idet havneud
valget altid har haft mulighed for at
observere, om en bådejer, der ikke
har duelighedsbevis, er i stand til at
håndtere sin båd. Den ret har havne
udvalget stadig. Det er før sket, at et
medlem, der generhverver sin hav
neplads, har taget en sejlads med
skolechefen, som så har bekræftet, at
vedkommende kan håndtere sin
båd. Problemet opstår også, når vi
får nye medlemmer, der har sejlet i
mange år andre steder uden duelig
hedsbevis.
Sådanne nye medlemmer får at vide,
at de jo så ikke skal have så mange
timer, inden de kan erhverve kortet.
Det er en regel, vi har, og som vi ik
ke vil renoncere fra. Da reglen i sin
tid blev indført, blev det fastslået, at
de, der havde plads i havnen, kunne
beholde deres plads. De nye, der
kommer til, skal have duelighedsbe
vis.
929 Per Østergaard henviste til hav
nereglementets § 2, hvor der står, at
enhver fartøjsejer eller fører af et far
tøj på forlangende skal aflægge en
manøvreprøve overfor havneudval
get. Disse 4 linier foreslår han bibe
holdt i ændringsforslaget, da de el
lers bortfalder, og havneudvalget
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dermed mister den omtalte beføjelse.
388 Sven Erik Culmsee, som har le
vet af at sejle i 25 år og har haft
bådplads i mange år, har alligevel
taget duelighedsbevis. Det havde
været en sjov og meget lærerig ople
velse, som han opfordrede andre til
også at få del i.
355 Søren Pladsmand understrege
de, at den egentlige skærpelse i for
slaget, som han selv havde været
med til at udarbejde, lå i, at der stil
les øgede krav til motorbådssejlerne.
Før i tiden var speedbådskørekortet
nok, men det har man valgt at stry
ge, fordi udvalget mener, at alle, der
får plads i havnen skal have duelighedsbeviset. Han mødte stor fors
tåelse for kravet hos de mennesker,
han har talt med, og som gerne vil
meldes ind i foreningen. De, der
kommer og kan sejle, kan altid kom
me til at aflægge en prøve.
Dirigenten gjorde klart, at selv om
det ikke står i forslaget, vil havneud
valget altid kunne forlange at en sej
ler skal aflægge en prøve og vise, at
man kan håndtere sit fartøj.
276 Ole Juel sagde, at den sidste sæt
ning skal med, ellers er de eneste,
der ikke skal kunne sejle, vinterop
læggerne, og de sejler jo ind og ud af
havnen.
1024 Erik Henriksen tilføjede, at det
ikke er nok at kunne styre sin båd
ind og ud af havnen. Man skal også
kunne færdselsreglerne på vandet.
Michael Fraenkel sagde, at udvalget
godt kunne gå ind for tilføjelsen af
de sidste 4 linier. Herefter oplæstes
forslaget med de 4 linier tilføjet, og
forslaget blev vedtaget.
Forslag nr. 2: ændring af havneregle
mentets § 7 omhandlende årsmærker blev herefter oplæst.
Michael Fraenkel forklarede, at det
var affødt af, at der var nogen uvis
hed om reglernes fortolkning. Det
skulle med det nye forslag være
klart.
Forslaget blev vedtaget enstemmigt.
Punkt 8 Evt.:
Formanden takkede Vagn for hans
mangeårige indsats som bestyrelses
medlem, og forsamlingen udbragte
et leve for ham.
297 Ib Ejlev, som er medlem af
Friluftsrådets bestyrelse, og derfor
også engageret i de alvorlige proble
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mer omkring sandøen, tog ordet.
Han fortalte, at projektet blev fær
digt lige før jul, men at Friluftsrådet
havde tilladt sig voldsomt at kritise
re forskellige punkter, som næsten
alle sammen havde relationer til den
del af projektet, som Dansk
Hydraulisk Institut står for. Dette
var blevet taget meget ilde op. Først
og fremmest gjaldt det gennems
trømningen af lagunen, dernæst
strømforholdene forbi den anløbs
havn, der bliver anlagt på den sydli
ge del, og som er udformet med hen
blik på at standse sandflugten langs
med stranden og ikke med hensyn
til anløbsmuligheder i havnen. Det
drejer sig om den mole, som rager
800 m ud fra den nuværende kyst
midt på sandøen, og om strømfor
holdene forbi molehovedet, som bli
ver rimelig ekstreme, og sidst men
ikke mindst de sidste punkter, som
vedrører foreningens medlemmer
mest: Placeringen af nordmolen,
som er placeret så den dækker halv
delen af SSF's anduvningsareal. På
det kort, der er trykt i bladet kan
man se et kryds, der markerer, hvor
selve det fremtidige molehoved pla
ceres. Og hvad måske har forenin
gens største interesse: det areal, der
begrænses af vores sejlrende, vores
sydmole og nordkysten af den kom
mende sandø, var det oprindeligt
meningen skulle uddybes til 2 m. I
stedet for viderefører man lagunen
langs med østmolen i en bredde af
45/60 m. Dvs at al trafik, der kom
mer inde fra kanalhavnen og fra lag
unen, kommer i læ af vores østmole
og ud lige foran vores havnehul og
skal passere ud gennem vores sejl
rende. Dette er ganske uacceptabelt
og har givet anledning til nogle ube
hagelige diskussioner. Dagen før
havde Ib Ejlev fået en glædelig op
ringning af projektchefen, som for
talte, at bygherren nu var indstillet
på at foretage en udddybning og
skære hjørnet af. Hvis dette ikke var
sket, ville SSF have fået nogle sikker
hedsmæssige problemer i form af
kollisionsfare ved udsejling fra SSF.
Det er endnu ikke afklaret, hvor
stort et hjørne, man vil afskære.
Hvis nogen ønskede flere oplysnin
ger, var de velkomne til at henvende
sig til Ib Ejlev efter generalforsamlin
gen.

791 Else Thuring (OFOF) fortalte om
planerne for Flakfortet for den kom
mende sommer. Der søges tilskud til
en ny legeplads. To brødre har over
taget restauranten og har mange pla
ner med den.
Prisen for et daganløb stiger til 70 kr.
og for et døgn til 110 kr. Et sæson
kort kommer til at koste 600 kr., og
det kan jo hurtigt tjene sig ind, hvis
man benytter øen. Der er stander
hejsning den 2. maj klokken 14.
Iskiosken vil blive ændret til et min
dre selvbetjeningssupermarked. Der
vil ikke blive solgt øl og vand i
større mængder, da det er for kost
bart at få sejlet over, men spiritus vil
blive solgt til butikspriser.
På seniorernes vegne fremførte Else,
at de længe havde haft pladsmangel
i seniorhuset til de 80 medlemmer,
de efterhånden er oppe på. Der var
blevet lovet en udbygning på senior
huset, jollehuset eller hvad det skal
kaldes, men man har været uenige
om prisen. Man var blevet lovet i
hvert fald 30.000, og det mente seni
orgruppen godt de kunne udbygge
huset rimeligt for. På anmodning
sendte seniorerne så et forslag til ud
bygning, der beløb sig til 49.000,
men fik at vide, at det syntes besty
relsen var for meget. Man havde så
bedt om et møde med bestyrelsen,
hvor forskellen kunne diskuteres,
men det møde er ikke kommet
stand. Til gengæld var seniorerne
blevet tilbudt 13.000 kr. Afdelingen
ville nu gerne vide, hvor de står.
Formanden slog endnu en gang fast,
at det omtalte hus ikke er seniorer
nes hus. Det er SSF's hus og alle, der
har lyst, kan gøre brug af det. Det er
heller ikke en opbevaringsplads for
drikkevarer. Hvis det er, skal det
ændres. Formanden er selv senior,
og det han sagde, var ikke kun rettet
mod seniorerne. Da alt dette kom på
tale og huset skulle bruges, bl.a. til
seniorernes møder, var der tale om
en udvidelse, og der fremkommer
de første 13.000 kr. Senere blev der
nævnt 30.000 og nu er tallet nærme
re 50.000 kr. Formanden understre
gede, at hvis 80 mennesker møder
op, så har SSF et klubhus, der kan
rumme dem alle, og han appellerede
til, at man brugte det. Det omtalte
møde havde ikke kunnet komme i
stand, da Jens ikke har haft tid til

det, hvilket han havde mailet til
Michael Ronild, men et nyt møde vil
blive aftalt, hvor disse ting kan blive
diskuteret stille og roligt. Det, for
manden i hvert fald vil undgå er, at
der pludselig ligger særskilte klub
huse rundt om på foreningens områ
de. Han ønsker ikke foreningen op
delt i forskellige fraktioner. Det vil
være ødelæggende. Derfor skal der
findes en fornuftig løsning på pro
blemet.
Seniorafdelingen laver et kæmpe ar
bejde og mange spændende ting,
men den opfordres til at bruge klub
huset, når deltagertallet er for stort
til, at man kan være andre steder.
Også det nye ungdomshus vil kunne
bruges, når det ikke bruges til andre
formål. Det samme kan lade sig gøre
med Det maritime Ungdomshus.
Foreningen havde altid stillet mate
rialer til rådighed for medlemmer,
der ønskede at udbygge noget i for
bindelse med en aktivitet, og det
kunne fortsat lade sig gøre, og sådan
havde han også forstået det stillede
forslag. Han havde kendskab til, at
der jo var mange dygtige håndvær
kere blandt afdelingens medlemmer,
og de var velkomne til at tage fat.
119 Michael Ronild mente ikke, at
det var foregået sådan. Dengang hu
set skulle flyttes, var de nogle styk
ker, der stillede op til et møde med
Henrik Gravesen, der fortalte, at han
havde prokura fra bestyrelsen.
Dengang flytningen af huset blev

Amafler

forhandlet, gjorde man opmærksom
på, at afdelingen havde så mange
medlemmer, at man ikke kunne
være i huset, og derfor snakkede de
om at få det udvidet, når det skulle
flyttes. Det blev man enige om, og
Henrik kom med et beløb, som man
mente var for lille, hvorefter man
forhandlede sig frem til 30.000 kr.
Det blev man enige om, men i for
bindelse med flytningen kom klub
husrepræsentanten med en tegning,
som han havde fået af næstforman
den, fra Bauhaus, hvorefter det skul
le kunne lade sig gøre for 13.000 kr.
Det blev beset, men kunne ikke bru
ges. Alene isoleringen bagefter ville
koste mange penge. Herefter blev
man bedt om at lave en tegning til et
hus, der kunne bygges til, og den
blev afleveret gennem Vagn til be
styrelsen, men blev afslået. Men de
30.000 havde afdelingen efter hans
mening fået lovning på.
206 Søren undrede sig over at senio
rerne ikke kan betragte huset som
deres eget. Det gør de heller ikke,
men huset er efter hans opfattelse
først blevet interessant, efter at de
gamle har sat det i stand.
50 Ole Jensen bad forsamlingen
trække vejret lidt med hensyn til at
fortsætte udbygningen af huse,
sådan som tingene er lige nu.
831 Dennis Jørgensen foreslog, at al
deren for, hvornår medlemmer kan
fritages for at gå vagt hæves til 75 år,
så der vil være fleiv til at tage vag

terne. Han mente, at når man kan
passe sin båd, sejle og fiske, kan man
også gå sin vagt. Ellers må man beta
le sig fra den.
Han opfordrede til, at skraldeposer
ne på pladsen blev tømt både fredag
og mandag.
Formanden fik ordet for afsluttende
bemærkninger.
Han sagde, at der selvfølgelig skulle
findes en løsning på seniorernes for
hold. De er fuldgyldige medlemmer
af foreningen. Det er vigtigt, at alle
står sammen og sørger for at SSF
ånden fortsætter. Der bliver presset
nok udefra.
Han takkede for en god generalfor
samling. Han lovede at bladet ville
fortsætte indtil efteråret, hvor man
håbede at have bedre nyt.
Til efterårsgeneralforsamlingen vil
der også blive stillet forslag om
hævelse af pladslejen. Ikke fordi vi
får gravet havnebassinet ud, men
fordi vi må følge prisstigningerne
rundt omkring. Bestyrelsen vil helle
re komme med flere små stigninger
hen ad vejen, end kraftige stigninger
med længere mellemrum.
Han udbragte derefter et leve for
SSF og takkede dirigenten for vel
udført arbejde og gav som det allers
idste forsamlingen en opfordring til
at finde et nyt formandsemne inden
næste generalforsamling.
Slut klokken 11.15
Ib Petersen
Dirigent

Bjørka Schandorff
Referent
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Optagning, søsætning og
Transport
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Heller s Yachtværft v/ Peter Heller har overtaget Amager Bådtransport.
Det er Peter selv der kører bilen og kan derfor give gode råd og professionel vejledning i forbindelse
med håndteringen af din båd.
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Héller's
hellers.dk

Amager Strandvej 407

Kvalitet i over 50 år

4
Kastrup Strandpark 9

Heller's Yachtværft blev i 1950
grundlagt af Knud Heller. Hans
oprindelige
forretningside,
var
bådebygning og -reparation af høj
kvalitet.
Derudover
lavede
virksomheden karosseridele til Ford
og apterede Great Dane 28. Knud
Heller tegnede og byggede Heller
26 og Heller 33 og der blev bygget
adskillige Kastrup-joller på værftet.
Som
anden
generation
af
bådebyggere overtog Peter Heller
værftet i 1993. Med hans visionære
ideer ændredes ideen, og i 1995
åbnede udstyrsbutik, som hurtigt
blev en stor succes, og den er
således blevet udvidet flere gange så
at den i dag kan tilbyde alt til
fritidssej leren i form af bådudstyr,
sejlertøj, fiskegrej, skibselektronik
og motorer. Dertil kommer salg og
vedligeholdelse af bådmotorer og et
reparationsværft.
I 2003 blev virksomheden så igen
udvidet ved købet af Amager
Bådtransport
og
derved
blev
optagning, søsætning og transport
en naturlig del af virksomheden. Da
det er Peter Heller selv der køre
lastbilen, er der mulighed for at få
gode råd og professionel vejledning
i forbindelse med håndtering af sin
båd.
1.April 2004 udvider butikken fra
ca. 140m 2 på Amager Strandvej til
over 55Om 2 på ny adresse
Kastrup Strandpark 9.
I den forbindelse vil sortiment og
udbud blive bredere og bedre.
Blandt andet vil der på denne nye
adresse blive der en stor hal med
udstilling af gummibåde og motorer.
Proviantbutik med salg af frisk
morgenbrød,
kaffe,
dagligvarer
m.m.
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Afdelingen for lystfiskergrej vil
blive meget større samt sortimentet i
øvrigt vil blive præsenteret på en
meget bedre måde.
Der
vil
blive
faciliteter
for
montering af motorer og andet grej,
samt meget meget mere.

Her er en lille profil af
virksomheden anno 2004.
Yachtværft
o Udbedring af osmoseskader
o Reparationer i træ og
glasfiber
o Udbedring af kølskadcr
Motorservice
o Serviceeftersyn
o Reparation
o Montering/installering
o Vinteropbevaring
Riggerværksted
o Splejsning af tovværk
o Trykning af wire
Bådsalg
o Kommisionssalg
o Nye både
o Gummibåde/ RIB
o Joller
Konsulent
o Syn af båd ved køb / salg
o Konstatering af osmose
Kran
o
o

Transport med egen lastbil
Søsætning og optagning
med kran optil 6 T

Bedding
o Op til 15T
Transport
o Af både samt grej

Udstyrsbutik
o Materialer til vedligehold af
båden
o Bådudstyr
o Maritim beklædning
o Maritime gaveartikler
o Lystfiskergrej både line og
net.
o Skibselektronik
o Påhængsmotorer
o 1 riden bordsmotorer
o G u in m i både, R1B og jol 1 er.
Proviantbutik
o Morgenbrød
o Dagl ivarer
o 01 / vin og vand
o Kioskvarer
o Aviser og ugeblade.
Auditorium
o Udlejning til sejlerskoler
o Udstillinger
o Kurser
o Seminarer
o Produkt-præsentationer
o Konferencer
Dette gør virksomheden til en af
Danmarks største maritime centre,
og vil komme til danne et godt
samlingspunkt for hele Øresunds
sejlere og fritidsfolk.
Vi glæder os meget til den
kommende sæson og byder alle
kunder, nye som gamle velkommen.
God vind
Peter Heller & Annette Lykke

Heller's

Er du frisk og har du sjov i sinde
så kom ned til sundby sejl.
For der en kapsejlads at finde
som ku' bruge en hånd her og der.
Kunne du have lyst til at uddanne dig inden for afholdelse af kapsejlads,
eller hjælpe til i en følgebåd, være med på bureauet.?
Så er der brug for dig.
Du vil blive oplært i det der intresserer dig, og du vil hurtigt indtræde i et team der
spænder fra ungdomsafdelingens ynglingesejler til ?

I år har vi mangel på mandskab til følgende stævner:
JDM for Yngling U19 den 9-11 juli.
• Medhjælp på dommerbåd

DM for klubhold Den 7-8 august
• Besætning på dommerbåd

• Besætning på følgebåde

• Besætning på følgebåd

• Medhjælp på bureau

• Medhjælp på bureau
• Folk på land til landaktiviteterne

Amager Cup den 11-12 September
• Mandskab i Følgebåde.

Aftenkapsejlads torsdage
• 27. maj, 10. juni og 9. September

Har nogle af de ovennævnte arrangementer givet dig lyst til nogle gode timer sammen med
klubkammerater og friske deltagere, så send en e-mail til ssfkapsejlads@e-postboks.dk
Eller ring til Claus Zastrow på mobilnr 26 16 60 32

iWliNrøØiEtt^DWR E

BROCrøW

Formandens beretning
Forårsgeneralforsamlingen 28. marts 2004

Siden sidste generalforsamling har
SSF mistet følgende medlemmer der
er afgået ved døden:
Medlem nr. 905, Hanne Kiihnel,
for nogle bedre kendt som "apoteker
hanne" døde den 26. November.
Medlem nr. 652, Anker Hansen
døde den 17. december efter et med
lemskab på mere end 34 år.
Medlem nr. 462,
Arne Vendelbo Jakobsen døde plud
selig den 30. december i sit hjem på
Strynø. På trods af, at Arne og Karen
arbejdede mange år med humanitært
arbejde i udlandet beholdt Arne sit
medlemskab af SSF, Arne nåede at
være medlem i mere end 50 år.

og som vi vil savne.
Medlem nr. 1257,
Merete Voss døde den 6. marts efter
et længere sygdomsforløb. Merete og
Flemming fik i mere end 25 år vist
SSF's stander rundt omkring på deres
mange sommertogter, altid med det
gode navn "Spray" på hækken.

Medlem nr. 521
Benny Rasmussen, ejer af en Leisure
med navnet BBBB på hækken.

I dette forår er der ni 25 års, fire 40 års
og én 60 års jubilarer.

Medlem nr. 700
Svend Erik Sokkelund startede i SSF
med jollesejlads er nu ejer af en folke
båd.
Medlem nr. 666
Peter Hoffmann Nielsen

25 års jubilarerne er:

Medlem nr. 70
Jannie Winther Thomsen, som efter
en aktiv juniortid og udenlandsop
hold holder sig til sejlads i den famili
eejede Ynglingebåd samt deltagelse i
den årlige Old Boys sejlads

Medlem nr. 397,
Sigurd Dahl døde den 2. Februar.
Sigurd var ejer af en BB17.

Medlem nr. 638,
Jens Peder Skov døde 2. marts efter
et langstrakt sygeforløb, der dog ikke
forhindrede ham i, at være et meget
aktivt menneske til det allersidste.. I
de senere år var han valgt som sup
pleant til SSF's bestyrelse. Jens Peder
var endvidere i mange år en vellidt
instruktør på sejlerskolen, samt i flere
år medejer af folkebåden Molly sam
men med Henning, men også når for
eningen skulle bruge arbejdskraft i
forbindelse med stævner, var Jens
Peder en af dem der stillede op. En
sejler kammerat man kunne stole på
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Medlem nr. 1209
Birthe Overgård Guldbech som sam
men med Leif i Guldfisken nyder sejlerlivets glæder.
Medlem nr. 315
Bent Andresen

"Æret være deres minde"

Medlem nr. 880,
Stig Kristensen døde 10. januar efter
at sygdom i mange år fratog ham mu
ligheden for aktiv sejlads.

Medlem nr. 1088, Einar Schubert
døde den 9. februar efter mere end 29
års medlemskab.

på Helgoland hvor han også giver
den i rollen som kong Neptun.

40 års jubilarerne er:
Medlem nr. 287
Johnny Arne Pileborg der i mange år
har været instruktør på sejlerskolen
og også i en periode var medlem af
bestyrelsen. Johnny sejler ofte "singel
hand" når han nyder det frie liv på
vandet i "Vindalf" en Albin Alfa.
Medlem nr. 1229
Jette Søndergård Rasmussen, som
mere er til de landlige aktiviteter end
de vilde våger.
Medlem nr. 608
Preben Poulsen er måske ikke den
store sejler, har dog ejet en mindre
jolle samt deltaget i et Old Boys-stævne hvor himmel og hav "stod i et",
men har det absolut bedre som viking

Medlem nr. 980
Erik Larsen
Medlem nr. 1272
Henrik L.B. Christensen, der i sine
unge dage sejlede OK- jolle og i sin
tid på ferieture var skipper på spids
gatteren "Glory".

Medlem nr. 217
John Olsson
Medlem nr. 275
Robert Frederiksen, mangeårig ejer
af GD'eren "Anebeth", har ved man
gen en festlig stund "trukket" i har
monikaen, og så er han mere end ha
bil ved billardbordet.
60 års jubilaren er:
Medlem nr. 295
Cora Jonny A. Christensen har indtil
for nylig været ejer af motorbåden
"Gejr", som har stået på land nogle år.

Ved afholdelsen af en generalforsam
ling er der mulighed for, at hædre
medlemmer, som har gjort en særlig
indsats for Sundby Sejlfor-ening. Jeg
vil med dirigentens tilladelse over
drage dette hverv til vores næstfor
mand Erling Jørgensen.
Eksterne forhold der har indflydelse
på SSF
De mange planer og projekter som er
under realisering eller vil blive det i
de kommende år, følges også med
stor interesse af medlemmerne i vores
naboklubber, derfor havde breddeko
ordinatoren for Østersø-kredsen ind
kaldt til en orienteringsaften i SSF,
hvor jeg fik lejlighed til, at gennemgå
de planer og status der er for den nye
strandpark, samt byggeriet af den
nye lystbådehavn, to projekter der i
fremtiden vil få indflydelse på sejladsforholdende langs Amagers øst
kyst.
Arbejdet med at etablere dæmninger
ne i forbindelse med udbygningen af
"Benzinøen" er ved at være afsluttet.
Opfyldningsarbejdet til etablering af
lystbådehavnen pågår og i skrivende
stund er det planen at begynde udlej
ning af havnepladser i 2007, måske
allerede i 2006.
Vi har bedt om, at få aftalt et møde
med ledelsen af udviklingsselskabet,
der står for udbygningen af "Benzin
øen" og etableringen af lystbådehav
nen, samt Amager Strandpark I/S,
for at få et overblik over, hvor der vil
ske uddybninger fra de to projekter,

samt de eksakte placeringer af dæk
molerne for lystbådehavnen og nord
molen på den kommende sandø.
Dette møde er aftalt til at finde sted i
næste måned.
I den forbindelse skal nævnes, at
Friluftsrådet følger denne fase nøje,
for at være med til at sikre, at der bli
ver uddybet ud for SSF på en sådan
måde, at der bliver tilstrækkeligt med
plads til ind- og udsejling fra SSF's
havn, samt til de både der måtte kom
me syd fra, fra lagunerne i strandpar
ken og fra kanalsystemet i boligbyg
geriet, dette arbejde varetages profes
sionelt af Ib Ejlev, som tilfældigvis er
medlem af SSF.
Amager Strandpark I/S har spillet ud
med en 60 meter bred udgravning på
langs af den sydlige østmole, som stø
der op til den sydlige del af vores nu
værende rende. Vi er enige med
Friluftsrådet i, at det er for lidt, og der
med en sådan rende vil kunne opstå
sikkerhedsproblemer både lige uden
for SSF's havnehul, men også når tra
fikken samles ved vores rende.
Vi har fra SSF's side lagt vægt på, at
der udgraves et så stort område som
muligt, med skyldigt hensyn til, at
kajakklubben skal have et lavvandsområde til træningsformål, herved
vil der kunne opstå et 2 meterbassin
lige uden for vores dækmoler, der ta
ger højde for de før omtalte problem
stillinger.
Fredninger
Fredningsnævnets afgørelser om op
hævning af fredningen af jordstykket
syd for vejen til Helgoland, og at "de
tre klubber" ikke kunne få lov til at
blive genhuset på den nordvest vend
te del af den nye strandø, medførte en
lang række af indsigelser fra forenin
ger, klubber, råd og privatpersoner.
Amager Strandpark I/S blev beordret
til at gøre indsigelse mod, at "de tre
klubber" ikke kunne få plads på det
tildelte område på strandøen.
Der skulle dog et ekstraordinært pres
på specielt overborgmesteren fra de
øvrige partier i BR, som har stemt for
en ny strandpark, før bestyrelsen for
Amager Strandpark I/S, blev enige
om at anke den del af fredningssagen.
SSF har gjort indsigelse både med

hensyn til "de tre klubber", men også
mod ophævningen af jordstykket syd
for vejen til Helgoland.
For "de tre klubbers" vedkommende
gør vi gældende, at de alternative for
slag til placering i den sydlige ende af
den nye strandpark, er helt uaccepta
belt, og vil medføre en slagtning af
klubberne, klubber som gennem me
re end 75 år sammen med SSF har
været med til at skabe det maritime
miljø, som er så unikt, fordi det er
skabt af os selv og ikke på et kommu
nalt tegnebræt.
Indsigelsen mod ophævningen af
jordstykket, har flere aspekter, der er
det helt principielle i, om en engang
besluttet fredning kan ophæves, og
hvis en ophævning skulle kunne gen
nemføres, om der så er tilstrækkelige
væsentlige samfundsmæssige grunde
til at vedtage en ophævelse.
I dette tilfælde er der alene tale om
penge, penge der skal være med til, at
finansiere den nye strandpark.
Et byggeri på det påtænkte område er
ikke noget der skaber et forbedret
miljø for de nuværende brugere eller
de kommende beboere i området.
Vi har endvidere gjort indsigelse
mod, at det planlagte byggeri kom
mer til at ligge alt for tæt på et allere
de eksisterende fritidsområde hvor
SSF er placeret.
Den 21. april 2004, er så dagen hvor
Naturklagenævnet kommer med sin
afgørelse på baggrund af de indsigel
ser, der har været fremsendt til næv
net. Inden afgørelsen meddeles vil
der samme dag, blive afholdt en be
sigtigelse af det omtalte område,
hvortil SSF er blevet inviteret til at
deltage, efterfølgende afholdes der et
offentligt møde i Det Maritime
Ungdomshus.
Det forventes, at der gives tilladelse
til, at "de tre klubber" får lov til at bli
ve genhuset på det tidligere afsatte
område på den nordvest vendte del
af den nye strandø.
Hvis fredningsophævningen af
jordstykket bliver underkendt, vil et
grundsalg give færre penge, der vil
ikke kunne bygges det planlagte antal
boliger på området, hvorfor over-

...fortsættes side 14

11

Ungdomshuset

Usigten ned over den indre del af byggeriet set fra taget på den østlige udsigtsplatform
Lærdag den 17. april i rigtig forårsvejr med soldkin og varme blev ungdomshuset på Nordre Mole indviet.
Efter mange og lange forsinkelser er huset nu endelig klar til at blive taget i brug, ikkekelt færdigt, men det bliver det.
Ungdomsafdelingen i SSF vil bruge den nærmeste fremtid til at flytte ind i deres nye lokaler og gøre klar til den kom
mende sæson. Mange var mødt op for at deltage i festlighederne og nyde udsigten fra taget, der er en stor udsigtsplat
form. Ingen tvivl om at det hus bliver til stor glæde for ungdommen og især de unge i SSF og Amager Strand Sejlklub.
Efter at have spist pølser fandt børnene hurtigt ud af at de meget skrå sider kunne bruges som ruchebane, medens de
voksne diskuterede den fremtidige brug over en fadøl.

Ungdomshuset som det ser udfra sydsiden
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på Nordre Mole

V'-sr ijil!

-

i

L_

Amagers største ruchebane hvor børnene havde morskab me at
løbe og og glide ned, næsten helt som en snebakke

I køkkenet er man klar med pølser og sandviches

Også rulleskøjter blev forsøgt, men det viste sig at riller
ne i gulvet gjorde at det ikke var velegnet til hjul, vi kan
nu håbe at der heller ikke bliver kørt på rullebrædder.

Sikkerhed
Sundby Sejlforening
anbefaler,
at børn der færdes på
broer, kajer og moler
skal være iført
redningsvest.
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Husk!
Et øjebliks
uopmærksomhed
kan ændre familien.
Kim.
13

...fortsat fra side 11
borgmesteren tidligere har sagt, at så
bliver der ingen ny strandpark, fordi
det økonomiske grundlag forsvinder.
Det kan være vanskeligt at tolke dyb
den i sådan en udmelding, men mon
ikke strandparksprojektet gennem
føres alligevel i en anden form, der er
allerede postet så mange penge i pro
jektet, at det ville være en kostbar for
nøjelse at stoppe nu, endvidere har
Kramer lagt megen prestige i den ny
strandpark, og med alt det "bøvl" der
er opstået omkring Metroen og dens
nedgravning, må man forvente at po
litikkerne tænker sig godt om, der
skal jo snart holdes valg til
Borgerrepræsentationen.
Lokalplaner
Udkastet til den kommende lokalplan
for "Sundby Havn", er blevet bearbej
det af en "ad hoc" gruppe bestående
af, Niels Peter Petersen, Ole Juul,
Søren Bødtker, Ole Jensen, Søren
pladsmand, samt bestyrelsesmedlem
merne Finn Hendil, Erling Jørgensen
og Jens Green.
Bestyrelsen er bekendt med, at med
lemmer af SSF har indsendt deres
egen indsigelse mod lokalplanen for
"Sundby Havn", og det vi i bestyrel
sen er blevet bekendtgjort med, har i
store træk været i overensstemmelse
med det som bestyrelsen har indsendt.
Der er fem væsentlige elementer vi
har gjort indsigelse imod:
• placering af det planlagte byggeri
• udløbet af den kommende kanal
gennem SSF's havn
• stiforbindelser på pladsen
• hegning af vores område
• pladsen som arbejdsområde.
Vi har anket over den alt for tætte
placering af byggeriet, selv om etable
ringen af kanalen faktisk har rykket
byggeriet ca.10 meter længere mod
syd ned de første udkast.
Vi har anket over de høje gavle der
vender ind mod SSF, som vil give
skygge og bevirke, at de kommende
beboere kan glo ned i hovedet på bå
dejerne ved søndre mole, endvidere
vil de få indflydelse på vindforhol
dende i specielt søndre bassin til gene
for sejlbåde uden motor.
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Vi har anket over, at den gravede ka
nal, som skal løbe gennem det plan
lagte byggeri, i nordenden skal gå
gennem SSF's havnebassin og at selve
udløbet skal ske gennem vores hav
nehul.
Ved at benytte SSF's havnebassin og
havnehul, stiller vi et stort spørgsmål
stegn ved, om der vil blive gennems
trømning nok i kanalsystemet til at
sikre frisk vand i kanalen, modsat vil
en tilstrækkelig strømning kunne
være til gene for fartøjer, der skal an
løbe eller forlade en havneplads.
Derfor har vi peget på, at kanalen får
sit eget særskilte udløb i nordenden
ved, at der 6 meter fra den nuværen
de sydlige kaj kant bankes en spuns
væg ned og derefter etableres en ka
nal, det vil sige, at vores havn ikke
kommer til at indgå som en del af ka
nalsystemet og vores havnebassinner
fastholder deres nuværende funktion
og udseende.
Hvis det nuværende forslag til lokal
planen gennemføres, har vi betinget
os at de bådejere, der får plads i kana
len og som skal benytte vores havne
bassin og havnehul for at komme ud
til åbnet vand, skal tilhøre SSF så vi
kan opretholde bestemmelserne om
duelighedsbevis og ansvarsforsikring
som er gældende i dag.
Vi har anket over, at der er planer
om, at anlægge en sti nord - syd midt
på søndre plads.
I det nordveslige hjørne af kanalen er
planlagt opførelsen af en bro, som
skal gå nord - syd, så der skabes en
forbindelse fra boligområdet ind til
SSF og videre af den før nævnte sti.
Denne bro vil vi have vendt til at gå
øst - vest, så den efterfølgende sti en
der ude i stisystemet ved Amager
Strandvej.
Vi har anket over, at der i forslaget til
lokalplanen er udpeget bestemte om
råder til bådhåndtering.
Vi har peget på, at hele pladsområdet
er et arbejdsområde, hvor der finder
bådhåndtering og anden kørsel sted,
ikke bare forår og efterår. Derfor vil
vi have hele pladsområdet udlagt
som arbejdsområde, hvor vi suverænt
vil have lov til at bestemme hvor ser
vicebygninger skal placeres, så det til
godeser vores behov.

Vi har anket over, at vi ikke må bibe
holde vores indhegning af området.
Der findes et regulativ om, at der skal
være fri adgang til strand og vand.
Kommunen kan dispensere for dette
krav via en dispensation.
Vi har allerede indsendt en dispensa
tionsansøgning kommunen, hvor vi
gør gældende, at det er af stor vigtig
hed, at vi får lov til at bibeholde vores
indhegning for at imødegå indbrud
og hærværk på vores og foreningens
grej, det samme vil gælde kommu
nens bygning, Det Maritime
Ungdomshus.
I ansøgningen har vi peget på, mulig
heden for at holde åbent efter samme
retningsliner som vi har i dag, at por
ten er åben i dagtimerne og lågerne er
åben til kl. 23,00, så vi på den måde
tilgodeser ønsket om større åbenhed
til området.
Det Maritime Ungdomshus
Endelig begynder projektet, at tage
facon og indvielsen er berammet til
lørdag den 17.april
Tonny forventer at kunne tage SSFlokalerne i brug inden da, og sætte
turbo på ungdoms - jolleaktiviteterne,
som har lidt meget under det forsin
kede byggeri.
Det skal blive interessant og følge,
hvordan vi medlemmer, uanset om
det er ungdom eller seniorer, vil kun
ne gøre brug af dette hus.
Brugerrådet for Ny Amager
Strandpark, BAS
BAS har deltaget i en række møder
med kommunale myndigheder,
Amager Strandpark I/S og
Københavns Idrætsanlæg som re
præsenterende de klubber og forenin
ger der ligger i området umiddelbart
op til den nye strandpark
Møderne med kommunen og
Amager Strandpark I/S har været
meget koncentreret om placeringen af
"de tre klubber" og retableringen af
Helgoland, og som tidligere nævnt,
gælder det afholdelse, i nærmeste
fremtid, af et møde med de to parter,
som skal forestå udgravningerne ud
for vores havn.
Amager Strandpark I/S har nedsat et
- parkbrugerråd - hvor jeg sidder som
repræsentant for BAS og Ulla Stuart

fra kajakklubben sidder som repræs
entant for "de tre klubber".
Parkbrugerrådet skal være med til, at
udforme, indrette og komme med
indspark for benyttelsen af den nye
strandpark.
Sundby Lokalråd
Som repræsentant for BAS i lokalrå
det har jeg haft mulighed for, at frem
lægge vores synspunkter hvilket er
blevet bakket op af et næsten et enigt
råd, hvilket er sket ved, at lokalrådet
har indsendt indsigelser som unders
tøtter vores synspunkter.
Havn og plads
Jeg vil godt kvittere havneudvalget
for et konstruktivt og vel gennemført
arbejde, som er baseret på baggrund
af udvalgets arbejdsfordeling. Erling
tager sig af de overordnede forhold
omkring plads og havn i samarbejde
med Søren Pladsmand, Finn og
Michael har henholdsvis skure og
bådpladser som de primære arbejds
opgaver, hvilket har bevirket, at der
fortsat bliver ryddet op i ejerskaber af
skure samt bådejere, der ikke har be
talt deres udestående med forenin
gen, så vi kan slippe for, at se både stå
og forfalde fordi ingen vil vedkende
sig dem.
Det uundværlige havnesjak, har igen
i denne vinter gjort et stort stykke ar
bejde, det gamle klubhus er revet ned
og bådhalvtaget fra jollepladsen er
blevet indrettet som grejskur og
mangler nu at blive placeret på det
gamle klubhus plads. Det er målet, at
vi til standerhejsningen vil kunne se
på en nymalet bygning, så hele områ
det ved udrustningskajen bliver funk
tionelt og tager sig godt ud.
Endelig lykkedes det Erling, at få alle
formaliteterne på plads i forbindelse
med oprensningen af vores havne
bassiner. Der vil blive benyttet en me
tode, som er foreslået og godkendt af
Københavns Miljøkontrol.
Først placeres det forurenede bund
slam bag de ophængte siltgardiner
ved pælene, for derefter at opgrave
det ikke forurenede bundsediment,
som efterfølgende klappes på en god
kendt klappeplads syd for Vedbæk
havn.
Dernæst flyttes bundslammet tilbage

1 den fordybning, som er opstået efter
bortgravningen af bundsedimentet.
Det vil bevirke, at havnen vil være
spærret for sejlads mens projektet står
på. Arbejdet vil tage ca. 5 uger det vil
sige, at vi skulle kunne benytte hav
nen igen lidt over midten af april
måned.
Erling vil følge tæt op på projektet,
bl.a. skal der løbende tages bund
prøver af det opgravede bundsedi
ment, så det sikres at der ikke klappes
forurenet materiale.
Desværre lykkedes det os ikke at få
en aftale i stand med Københavns
Havn eller selskabet som etablerer
den ny lystbådehavn, om at placere
det klasse 1 dokumenterede bundse
diment på opfyldningsområdet lige
uden for os. Det havde ellers gjort ar
bejdet noget lettere hvis vi kunne ha
ve fået en sådan aftale i stand.
Skurken i dette spil, er Skov og Na
turstyrelsen, som ville have en helt ny
sagsbehandling, selv om det opgrave
de materiale er godkendt til genan
vendelse. Det virker unægtelig, som
ren chikane eller embedsvælde.
Prisen for dette vigtige stykke arbejde
beløber sig til 825.000, penge vi vil
skaffe via driften, fondsmidler, rente
frit lån fra Danmarks Idræts-forbund,
træk på vores kassekredit samt opta
gelse af lån i banken.
Københavns Kommune er blevet søgt
om at støtte os med et rentefrit lån vi
har fået et afslag, men søger igen den
ne gang i Søren Pind's "pastorat". Det
lyder af mange penge, men det er ik
ke første gang vi med åben pande har
sat os i gæld ved store anlægsarbej
der, for derefter at afdrage gælden
over de næste 5-6 år.
Den fulde finanseringsplan kender vi
først, når vi ved hvad vi eksakt får fra
DIF og kommunen.
Når projektet er gennemført lever vi
igen op til vores formål om, at sikre
medlemmerne ordentlige og sikre
havneforhold med en vanddybde på
2 meter, som havnen i sin tid er byg
get til.
Jeg kan til slut nævne, at det er mere
end 30 år siden vi fik oprenset vores
havn sidste gang, mange af de ældre
medlemmer vil kunne huske at det
skete med en spandegraver, den gang
var bunden næsten flisebelagt af de
mange defekte bundsten, som ikke
kunne anvendes da øjet til fortøjnin

gen var rustet over.
Klubhus
Torben og hans klubhussjak har ma
let og rengjort klubhuset så det er
klart til en ny sæson, farverne kan jo
altid diskuteres, men mon ikke farve
valget i gangen ved telefonen næsten
skræmmer folk væk!
Der er blevet indkøbt et nyt køleskab
til nedkøling af øl, og der er investe
ret i et elektronisk bestillingssystem,
så personalet ikke i samme omfang
som nu, skal "skråle" ud i lokalet når
der er "varer" til levering.
Den planlagte udskiftning af vinduer
ne i "Øresundsstuen" vil blive udført i
slutningen af april, det skulle gerne få
den virkning, at det bliver knap så
koldt at være i klubhuset når der er
en "hyler" fra øst.
Lugtgenerne fra kloakken i mellem
gangen viste sig at stamme fra sam
menfaldne kloakrør, så det blev til en
større udskiftning, samt etablering af
en lem så man fremover kan komme
ned til kloaksystemet.
Fester
Årsskiftet blev på sædvanligvis star
tet med et flot Bankospil, en tak til de
medlemmer der nu i mange år har ta
get tørnen med at tilrettelægge og
gennemføre arrangementet til en sta
bil succes.
Fastelavn blev ligeledes gennemført
så medlemmer, gæster og deres børn
fik en positiv oplevelse.
Vagn har fået en henvendelse fra vo
res svenske gæstesejlere, som i forbin
delse med pinsen godt vil have noget
musik, den er vi da med på hvis vi
sammen med dem kan dele udgifterne.
Sejlerskolen
Sejlerskolen kører i fuldt gear, Ulla
har allerede alle pladser besat på hol
dene til den kommende sæson.
Ved den nylig afholdte navigationseksamen bestod alle elever, et resultat
du kan være tilfreds med Poul.
Deltagerne på tovværkskurset viste
de samme gode takter og bestod med
glans.
Presset på sejlerskolen har bevirket at
Ulla sammen med instruktørerne har
drøftet om vi skal udvide flåden, der
er meget der tyder på, at de nye til
flyttere i vores bagland vil presset på
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sejlerskolen ikke blive mindre. På den
baggrund har der været taget kontakt
til Kvindelig Sejlklub som har en æl
dre Spækhugger de ikke anvender
mere. Efter et hold har besigtiget bå
den har vi sendt dem et købstilbud,
alternativt kunne der blive tale om at
lease båden.
Ungdomsafdelingen
Som det tidligere er nævnt, har det ik
ke været muligt at gennemføre vin
teraktiviteter i et normalt omfang
grundet forsinkelsen af Det Mariti-me
Ungdomshus, der forestår en stor op
gave for Tonny og hans hold at få
gang i aktiviteterne, samlet flokken af
sejlere og danne grobund for ny til
gang til afdelingen.
Til gengæld bliver det også utroligt
spændende at se hvordan brugen af
faciliteterne og samarbejdet med le
deren, Jacob, kommer til at fungere i
fremtiden.
Jeg er sikker på, at du Tonny, vil være
mand for at få gang i hjulene og jeg
ved, at du ser frem til arbejdet i de
nye rammer.
Joller og havkajakker
Der er pt ikke meget at melde, andet
end at også de ser frem til komme på
plads igen på nordre mole og gøre
brug af de nye faciliteter.
Kapsejlads
Claus er i fuld gang med at fastlæg-ge
rammerne for den kommende sæ
son, flere stævner er planlagt, SSF vil
også blive vært for nogle "eksperi
menterende" stævner i samarbejde
med Henrik Gravesen og Dansk
Ynglingeklub.
Jeg vil godt opfordre jer til, at give
Claus en hånd i forbindelse med af
holdelsen af stævnerne, så vi kan bi
beholde vores ry som gode arran
gører.
Motorbåde og sikkerhed
Jeg vil henstille til jer motorbådssejlere om, at møde frem til de arrange
menter Kim stiller på benene og ikke
kun den årlige fiskekonkurrence, der
som sædvanlig er en stor succes.
Foreningsliv er jo kun aktiviteter på
land, men også jeres både trænger til
at blive rørt en gang i mellem.
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Kim er ved at undersøge, om prisen
på vedligeholdelse af vores rednings
udstyr er på det rigtige niveau.
Kommunikation
Som vi har kunnet læse i vores med
lemsblad er der på det nærmeste lagt
en bombe under vores medlemsblad,
idet der er statstilskud der bortfalder,
hvilket bevirker at portoen stiger dra
matisk.
Det er da også på den baggrund, at
bestyrelsen sammen med redaktøren
fremsætter forslag til behandling på
denne generalforsamling.
Jeg kan allerede her nævne, at Dansk
Sejlunion sammen med Danmarks
Idrætsforbund har haft en dialog med
ministeren angående det urimelige i,
at der vil være klubber/foreninger
der på denne måde ikke har råd til, at
kommunikere med sine medlemmer.
SSF har søgt tilskud fra Biblioteks
fonden til dækning af noget af den fo
røgede portoafgift, problemet er, at
der i øjeblikket ikke er klarhed over
om puljen bliver lige så stor i fremti
den og på hvilke betingelser den vil
uddele pengemidler.
Det er muligt, at vi igen til efterårsgeneralforsamlingen bliver nød til, at ta
ge emnet op igen, men vi skal altså
tage stilling til, hvad vi gør i mellem
tiden.
Johnny vores webmaster, har fået
godt styr på vores hjemmeside, når
jeg sammenligner med andres kan vi
sagtens være vores bekendt. Der
kommer stadigvæk personer på kon
toret om torsdagen, som har oriente
ret sig via hjemmesiden, inden de
møder op for at blive meldt ind.
Østerkredsen
På det nyligt afholdte møde på
Bornholm, blev vi præsenteret for
kandidaten til formandsposten i DS
når Per Bent skal gå efter tur.
Carl Gerstrøm har sin rod i Horsens
Sejlklub, hvor han tidligere har været
formand. Personligt kender jeg Carl
fra min tid som kredsformand og
medlem af hovedbestyrelsen i DS,
hvor vi arbejdede sammen i bredde
sektoren, og jeg kan absolut anbefale
Carl.
Som tidligere nævnt bad Inge
Grandahl, koordinator af breddeakti

viteter i Østersøkredsen mig om, at
holde et infomøde om de ændringer,
der vil ske ud for Amagers kyst. Der
var ca. mødt 175 frem fra flere sejl
klubber og dømme efter den efterføl
gende debat, er der mange, der er be
tænkelige ved den udvikling der er
på gang.
Dansk Sejlunion
SSF har overdraget den nye formand
for Lynetten, Claus Barfoed, fuldmagt
til at stemme på vores vegne da
Formandsmødet afholdes netop i
dag.
Der skal stemmes om en forhøjelse af
kontingentet da kapsejladstieren bort
falder, samtidig med der lægges op til
inddækning af den generelle
omkostningsudvikling på 3,5 %, hvil
ket tilsammen vil give en forhøjelse
på 5- kr. til i alt 61- kr..
Der har den senere tid været skrevet
en del i pressen om ledelsesforhol
dende på DS's sekretariat, samt forsat
rumlerier efter trænerfyringerne sid
ste år, som medlem af DS må vi bede
til, at den valgte ledelse får styr på
tingene på en sådan måde, at det til
godeser alle parter.
Jeg vil gerne til slut takke bestyrelsen
for engageret og vel udført stykke ar
bejde og ikke mindst for en god hol
dånd, som giver sig udtryk ved, at
man bakker op om hinanden. En tak
til de faste udvalg, til Søren plads
mand, til kassererne og revisorerne,
til Tina og hendes piger der mens
Tina har været fraværende har klaret
jobbet i køkkenet fint og flot, men ik
ke mindst en tak til jer medlemmer,
unge som ældre, der deltager aktivt i
foreningens liv uden jer ville fore
ningslivet i SSF være fattigere.
Til slut en særlig hilsen og god vind
til de af vores medlemmer, som besej
ler floder og verdenshave og dermed
viser vores stander uden for vores
hjemlige farvande.
Med disse ord fremlægger jeg min
beretning for generalforsamlingen.

fra Lænsepumpen nr. 1 2004 Motorbådsklubben West

Slusenyt Sæsonen år 2004
Fra den 20. maj til og med Den 14. november er åbningstiderne for slusen ved Sjællandsbroen:

Fra 20. maj til og med 26. september
fredag: kl. 1700-1900

søndag: kl. 800-0000 og kl. 1600-1800

lørdag: kl. 800-1000 og kl. 1700-1900

Slusen vil desuden være åben.

søndag: kl. 800-1000 og kl. 1700-1900

Kr. himmelfartsdag den 20. maj og
2. pinsedag den 31. maj

Fra 2. oktober til og med 14. november
Begge dage mellem kl. 800-1000
samt kl. 1700-1900

lørdag: kl. 800-1000 og kl. 1600-1800
Med venlig sejlerhilsen sluselauget
Husk venligt at slusevagten arbejder gratis og frivilligt.

Opstår der problemer ved slusen, så hav venligt tålmodighed.

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
675,-kr.
20 -45 hk
880,- kr.
50 -75 hk
1.175,-kr.
80 - 125 hk
1.480,-kr.

•-Sx

Ck I
-f JSr 3fc

YAMAHA

[23U!UlXJlnJ___
HUOUTBOARDS

'Uohnson
aUlCKSILVSH

WIP Marine Center, Wilders Plads 11B, 1403 København K
S & 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. marts 2004
Afbud fra Torben
Formanden bød Hanne Rosa Nielsen
velkommen som nyt bestyrelses
medlem med ansvar for fester og ar
rangementer samt kontaktperson til
seniorerne.
Punkt la, Protokol:
Fra Heller forelå der en invitation til
indvielsen af deres nye bygninger.
Punkt 1 b: Eksterne forhold, der har
indflydelse på SSF:
Der vil snarest muligt blive holdt et
møde mellem Udviklingsselskabet
for Benzinøen, Amager Strand I/S
og SSF angående udgravningerne
ud for SSF's område samt placerin
gen af moler. A297 Ib Ejlev, der sid
der i Friluftsrådet, følger projektet
og har især fokus på det sikkerheds
mæssige.
De deltagere, der var med til den
orienteringsaften som Frednings
nævnet holdt i SSF, og som skrev sig
på en liste, har alle modtaget en invi
tation til den 21. april. Klokken 11.45
er der besigtigelse af det fredede
område sammen med Naturklage
nævnet og efterfølgende et offentligt
møde klokken 14 00 i SSF. lens og
Erling deltager i det indbudte møde.
Her vil det blive offentliggjort hvor
vidt fredningen bliver ophævet eller
ej, og hvilken konsekvens det vil få
for det planlagte byggeri og dermed
også for selve strandparken. Også
placeringen på sandøen af vore tre
naboklubber vil blive bekendtgjort.
I forbindelse med stien på nordre
mole ud til Det maritime Ungdoms
hus, tyder det på at SSF alligevel kan
få en låge sat i hegnet ud til Amager
Strandvej. Fra broen og til betonen
ved dieselstanderen anlægges en 7m
bred asfalteret vej. Resten af stien
bliver 3m bred. Arbejdet skal ud
føres, når det passer ind i SSF's pro
gram. Der bliver også opsat lys langs
stien.
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Punkt lc:
Ungdomshuset indvies lørdag den
17. april klokken 14 00 og alle SSF's
medlemmer er indbudt.
Da havnen er lukker for sejlads på
det tidspunkt, må de planlagte akti
viteter, der handler om sejlads afly
ses, med mindre jollebroen er på
plads.
Havnen forventes åbnet igen i uge
17.
Generalforsamlingen:
Der var tilfredshed med forløbet af
generalforsamlingen, men man var
enig i, at flere forslag om samme em
ne gør proceduren vanskelig, så for
fremtiden bør der kun stilles ét for
slag, som der så kan stilles æn
dringsforslag til.
Stemningen var for bladets bibehol
delse. Det blev foreslået, at man kan
forsøge med en brugerundersøgelse
af ønsker og behov, og i forbindelse
hermed skal så udgifterne ved de
enkelte forslag beregnes. Færre
numre kan overvejes, men det kræ
ver en bedre styring af meddelelser
om aktiviteter.
I forbindelse med afstemninger skal
det indskærpes, at man skal markere
ved hjælp af sin stemmeseddel.
Jens og Erling vil holde et møde med
seniorafdelingen. Det er vigtigt for
bestyrelsen at de forskellige fraktio
ner i foreningen ikke kommer til at
ødelægge fællesskabet.
Endnu en gang gav højtalersystemet
problemer. Erling og Hanne vil gen
nemgå det.
Bestyrelsen konstituerede sig med
Erling som næstformand.
Punkt 2, Beretning:
Intet.
Punkt 3, Havn og Plads:
Klaptilladelsen har været til høring,
og der var ingen bemærkninger her
til. Projektet kører som planlagt og
følger tidsplanen. Dags dato er der
udtaget bundprøver, og resultatet af

disse forventes modtaget senest ons
dag morgen så udgravningen kan
begyndes. Kystdirektoratet er orien
teret om arbejdet og tidsplanen.
Det blev vedtaget at lade resten af
pengene fra Hoilt-fonden indgå som
en del af finansieringen af udgrav
ningen. Det drejer sig om ca. 178.000
kr.
Fundamentet til den nye værksteds
bygning er støbt. Huset sættes på
plads i løbet af den kommende uge.
Der er indkøbt maling.
Den vindmåler, der skal sidde på
pladsmandens hus vil blive gennem
tjekket af Finn og såfremt signalerne
kan fanges også lagt på pc.
Michael er i gang med at uddele
pladserne i havnen. Fordelingen of
fentliggøres i bladet.
Legepladsen er i meget dårlig stand.
Der skal foretages en vurdering af
den med henblik på istandsættelse.
Kim kontakter kommunen herom.
Lars Schaldemose er ved at renovere
beddingsvognene på søndre mole.
Linoleumsgulvet på toilettet på nor
dre mole er temmelig slidt.
Punkt 4, Klubhus:
Briksystemet "Food Commander" er
taget i brug og fungerer godt.
Ventilationssystemet er ikke tilfreds
stillende, men der er ikke råd til at
ordne det nu. Andre ting, fx eltavler
er mere påkrævede. Ølskabet funge
rer til personalets tilfredshed.
Punkt 6, fester og arrangementer/
seniorer
Redaktøren har udarbejdet en kalen
der, hvori alle arrangementer, der
skal med i bladet kan skrives. Den
står i et ringbind i bestyrelseslokalet.
Følgende datoer og arrangementer
ligger allerede fast: 1. maj: stander
hejsning, 23.okt. afriggergilde, 31.
okt. Generalforsamling, 4. dec.
Julefrokost, 12. dec. Børnenes julet
ræsfest.
Vagn har overdraget sine nøgler
m.m til Hanne, som havde nogle

supplerende spørgsmål.
Billetterne til standerhejsningen
købes hos Tina og koster i år kr.
120,Pinsemorgen annonceres nu.
Hanne gav Poul en liste over diverse
planlagte arrangementer for seniorer
m.fl. til bladet.
Punkt 6, Sejlerskolen:
Der er p.t. 40 elever meldt til sejler
skolen, og der er skaffet instruktører
såvel som vikarer. Der er en lille
venteliste.
Skolebådene ventes at være i vandet
til 1. maj.
Der er indkøbt et nyt lille kompas til
Øveballen.
Der skal monteres badestiger på
begge skolebåde. Lars Schaldemose
kontaktes herom.
Aktivitetskalenderen er klar til at
blive offentliggjort i bladet.
Da afdelingen p.t. ikke har brug for
en ekstra skolebåd, er planerne om
at købe en spækhugger fra Kvinde
lig Sejlklub skrinlagt.
Punkt 7, Ungdom og Joller:
Tonny skal onsdag holde møde med
Amager Strand Sejlklub og Jacob lederen
af
Det
maritime
Ungdomshus om åbningsarrange
mentet.
Der er monteret gardiner i SSF's lo
kaler i det nye hus.
Flere potentielle medlemmer har
kontaktet Tonny. Det maritime
Ungdomshus har givet stor interes
se, men afdelingen er ikke helt gea
ret til at optage mange nye medlem
mer for tiden.
Man er ikke helt tilfreds med ud
formningen af bådpladserne under
det nye hus. Der bliver brug for
hjælp fra mange for at komme på
plads og få det hele til at fungere.
Y160 er klar til påskestævnet.
Punkt 8, Kapsejlads:
Den 9.-11. juli holdes der officielt
JDM i SSF for Ynglinge.
Havneudvalget ser på muligheden
for at reservere plads til 20-25 både i
perioden. Der vil kunne slås telte op
på græsset langs nordre mole.
Finn ser på om der i Bollen kan
monteres stik til diverse elektroniske
apparaturer.
Kapsejladsudvalget ønsker et PR

udvalg, der skal skaffe sponsorer til
afdelingen. Jens, Claus og Tonny vil
mødes for at lave retningslinier her
for, således at man kan forsøge at
koordinere alt angående reklamer og
sponsorer for hele foreningen.
Punkt 9, Motorbåde:
I maj måned arrangeres en tur for
motorbådssejlere.

Priserne på annoncer i bladet bliver
hævet med 20 %, men selv da løber
det kun lige rundt, da bladet i sig
selv er blevet dyrere.
Til efteråret vil bestyrelsen igen se
på vilkårene for bladet.
Endnu en gang blev bestyrelsen op
fordret til at bruge arrangementsmappen, der står på kontoret.

Punkt 10, Sikkerhed og miljø:
Bestyrelsesmedlemmerne opfordre
des til at skrive sig på de sidste bestyrelsesvagter.
Angående legepladsen: se under
havn og plads.
SSF er igen i år indstillet til at blive
"Blå Flag" havn.

Punkt 12. evt.
Der skal lægges tryksager ud i de
eksisterende infostandere.
Det vil være rart med en lille tavle
med lys ude ved indkørslen til med
delelser.

Punkt 11, Bladet:
Arrangementer i maj og juni skal al
lerede annonceres nu. Redaktøren
opfordrede atter til at bladet bliver
brugt og bad også udvalgene sørge
for at komme med stof om deres for
skellige arrangementer.

Næste møde er den 26. april 2004
klokken 18 00

Mødet slut klokken 21 20

Jens Green
formand

Bjørka Schandorff
referent

BÅDUDSTYR
KASTRUP MARINE SERVICE A/S
SALTVÆRKSVEJ 56
Tlf. 32500504
Fax 32510930
www.kastrup-marine.dk
Kom forbi og se det STORE UDVALG i:
SKffiSMALEVG - TOVVÆRK - SEJLERTØJ
ELEKTRONIK - SØKORT - FISKEGREJ
FITTINGS - GAVEARTIKLER 111.111.

Vi har indrettet nyt værksted/riggerværksted,
så der er meget, vi kan være behjælpelig med.
Vore åbningstider er som hidtil:
Mandag-Fredag: 9.00 -1730
Lørdag:
9.00 -13.00
Husk også at vi altid holder åbent på alle Søn- & Helligdage 9.00 - 13.00 fra PÅSKE til PINSE
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Fartøjsberedskabet Sundet Syd
Bollen er tilmeldt beredskabet med
6 skippere, som hver især kender
fartøj og instrumenter godt, og har
øvelse i afsøgningsmetoder etc.
Det er vigtigt vi kommer hurtigt af
sted ved et nødopkald. Vi har der
for det system, at den skipper
Lyngby Radio, Politiet eller anden
myndighed først får kontakt med,
overtager ansvaret og prøver om
der er andre skippere i nærheden,
og ellers selv skaffer besætning fra
pladsen eller i klubhuset. Når vi er
ude af havnen kan de fleste med
lemmer klare opgaven som udkik
eller styrmand. Der skal være
mindst 3 personer ombord under en
aktion.
Det er vigtigt, at radio kommunika
tionen med Beredskabslederen fore
går korrekt. Skipperne har derfor
været til en øvelse den 9. marts i år
på Dragør Fortet, som blev ledet af
besætningen på MHV "Baunen" af
Dragør. Der var også folk fra
Lynetten, Kastrup og Dragør, og vi
blev opdelt i 6 hold (besætninger),
som i løbet af aftenen fiktivt afsøgte
hele vort område (fra Tårbæk rev til
Aflandshage) samt det meste af
farvandet øst for Saltholm. Det var

Det kan tænkes, at kun "Bollen" bli
ver kaldt ud til et uheld eller en
ulykke i nærheden af SSF, hvis nød
stedtes position er kendt og hurtigt
kan findes uden en eftersøgning.
SUNW* *

noget rod med kommunikationen i
starten, hvor nogle besætninger
brød ind i den korte tavhedsperiode
der opstår, når et andet fartøj har
afgivet melding og afventer ordre
om et nyt afsøgningsområde
Det blev banket ind i hovedet på os
alle, at når vi kalder kommandocen
tralen skal vi kun afgive vor mel
ding, og derefter afvente opkald fra
kommandocentralen. I modsat fald
risikerer vi, at beredskabslederen
bliver stresset og mister overblikket.
Når vi har givet melding om et af
søgt område, skal vi derfor ligge
stand by og afvente instruktion om,
hvor vi så skal sejle hen.
Øvelsen var en såkaldt "stor
alarm", hvor mange fartøjer deltog.
Vi opererer også med "lille alarm",
hvor kun en havnegruppe deltager.

Følgende nye pladser er uddelt
pr. 1. maj 2004
Navn
Sejlerskolen
Preben Jacobsen
Finn Hansen
Henning Christiansen
John Frisch
Kimmy Olesen
Jens Svendborg
Chris Dam
Jesper Svan
Helle Elmer
Hans Zimmermann
Arley Cartensen
Hanon Francois
Lene Sørensen
Franco Turchi
Bjarne Stender
Anders Michelsen
Ole Gam
Brian Ekstrøm
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Indmeldt
16/06 1961
20/06 1970
07/05 1981
20/10 1983
20/09 1984
11/02 1988
06/10 1988
27/04 1995
09/05 1996
15/08 1996
22/04 1999
15/06 1999
14/09 2000
22/03 2001
27/09 2001
04/10 2001
04/10 2001
13/11 2001

Plads
73
304
117
146
97
16
270
24
280
328
14
180
284
270
139
105
173
140
196

Alex Garavano
Henrik Thorup
Peter Sørensen
Orla Hansen
Harald Toft

Eksemplet kunne være et af vore
medlemmer, som havde brug for
assistance. Det kunne også være en
grundstødning eller et motorstop,
som normalt ikke er grund nok til
at starte en sundalarm.
I begge tilfælde er du velkommen
til at ringe til en af "Bollens" skippe
re for at få hjælp. Du starter med
øverste navn og fortsætter indtil du
får kontakt.
Klip ud og gem ombord:
Ib Petersen
20 42 33 11
Erling Jørgensen
30 62 14 23
Svend-Erik Culmsee 22 19 25 70
Erik Povlsen
23 20 97 89
Alex Garavano
40 21 84 44
Bjarne A. Larsen
32 96 03 27
Til orientering gennemgår skipper
ne førstehjælpskursus i april og maj
måned.
Ib Petersen
Gruppeleder SSF

Byttet pladser
Mogens Larsen
A 479
A 237
Janus Siemonsen
Lars Schaldemose
A 644
Gunnar Johansson
A 917
Helge Henriksen
A 874
A 675
Vagn Preisler
Casper Larsen
A 714
Poul Olsen
A 445
Palle Rasmussen
A 426
49
Bobby Petersen
A
377
A
Torben Hansen
A 1072
Jan Giessing
A 111
Ivan Zielinski
Michael Fraenkel
A 1054

OBS!

202
197
107 lånepl.
132
185

07/02 2002
14/02 2002
21/02 2002
07/03 2002
01/04 2002

8
58
62
66
180
182
215
242
268
270
271
279
300
324

Frihavnsmærket er kommet og kan afhentes på kontoret

HAVNEN
§1

Plads

Havneplads og plads på land kan kun tildeles A-aktive
medlemmer med fritidsfartøj.
Dog kan Juniormedlemmer tildeles plads på land til ét fartøj
til eget brug.

Medlemmer skal, for at få tildelt havneplads, have bestået
minimum Søfartsstyrelsens Duelighedsprøve i sejlads for
fritidssejlere.
Medlemmer med plads på land -undtagen vinteroplæggere skal, hvor bådens motor er på mere end 6 hk, have bestået
minimum Søfartsstyrelsens Duelighedsprøve i sejlads for
fritidssejlere.
For at have plads i havnen skal enhver fartøjsejer eller fører af
et fartøj, på forlangende af havneudvalget, aflægge en
manøvreprøve for at vise, at den pågældende kan manøvrere
fartøjet.

Duelighedsbevis

Manøvreprøve

§3

Alle fartøjer, herunder joller, kanoer, kajakker og sejlbrætter,
skal være tydeligt mærkede med navn og hjemsted.
Ingen fartøjsejer må lade familiemedlemmer eller andre føre
sit fartøj fra eller til Sundby Sejlforenings havn uden selv at
være om bord som ansvarshavende, med mindre den, som
skal føre fartøjet, har bestået en af Søfartsstyrelsen godkendt
prøve*, og er medlem af en anerkendt sejl- eller motorbådsklub.

KJ

KJ

Partøjers
mærkning og
føring

tancelisten.
Medlemmer med højst anciennitet, og som er tilmeldt ekspek
tancelisten, har ret til at få anvist en plads, der er blevet ledig,
også selv om pladsen kan rumme et større fartøj end det, der
er søgt plads til.
Medlemmet skal da betale en af bestyrelsen udregnet gennemsnitsleje for samtlige pælepladser. Medlemmet har pligt
til at flytte til en af havneudvalget anvist plads til normal
havneleje efter bådstørrelse.
Tildeling af fast plads bekendtgøres i bladet. Fartøjer over 13
m længde kan ikke tildeles havneplads.
Medlemmer med fast plads i havnen, der ikke agter at an
vende pladsen i en længere periode p.g.a. reparation eller lig
nende, har pligt til at meddele dette til havneudvalget således,
at de ledigblevne pladser kan finde anvendelse som låne
pladser.
Medlemmer der ønsker låneplads i havnen skal inden den 1.
marts det år hvor lånepladsen ønskes skriftligt meddele
havneudvalget dette hvorefter låneplads vil blive tildelt efter
anciennitet.
§7
Ved betaling for plads på havnens område udleveres et num
mereret farvet årsmærke. Dette mærke skal være afhentet og
være påsat båd/trailer senest 1. juni, og altid ved søsætning.
Mærket skal altid kunne ses tydeligt fra land.
Overholdelse af ovennævnte er fartøjsejerens eget ansvar.
Fartøjer i havnen uden gyldigt pladsmærke bliver straks taget på
land for ejerens regning og risiko plus et gebyr på kr. 500,-.
Fartøjer med plads på land uden gyldigt pladsmærke(r) skal be
tale et gebyr på kr. 500,Fartøjer med plads i havnen skal være søsat senest 1. juni. I
modsat fald skal medlemmet inden denne dato skriftligt med
dele havneudvalget, hvornår søsætning finder sted.
Undladelse heraf vil medføre at pladsen uddeles som låneplads
hele det pågældende år.
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HØler's er flyttet
hellers,dk

- Kvalitet
Kvalit i over 50 år
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Butikken er nu udvidet fra 140 m 2
til 550 m 2 her har vi mere plads
til at fremvise varerne og har også
haft mulighed for at samle nogle
kanon gode tilbud. Her er et lille
udpluk kom forbi butikken og se
hvad vi har. Nu også en stor
udvidet afdeling for lystfiskeren,
salg af nye både og gummibåde
samt meget meget mere....

3 Fiskesæt|
3 stkFish Logic stænger af høj
kvalitet med 3 tilhørende
fastspolehjul. Tag ungerne med ud
på fisketur med dette super tilbud
Nu
fra Heller s.
Før 899,-

Gloria 2 kg Pulverslukker
Kl".

Før 495,-

299,-

Brandtæppe 90x120

Kr.

Før 225,-

160,-

Fendere
Scanmarin blå el. hvid m/sort top
5x20

før 134,-

6x23

før 142,-

8x22

før 228,-

8x27

før 253,-

9x27

før 334,-

89,nu 93,nul159,. .
nul168,nul[96,-

nu

Startbatteri 60 amp

Kr. 398,Forbrugsbatteri 72 amp

Før 565,-

Kr. 498,-

Kastrup Strandpark 9
2770 Kastrup

Vedligeholdelsesfri

-et besøg værd

marinebatterier 80-140 amp

400,-

Fra kr. 599,-

32 50 30 17

Alle både der har lyst til at deltage.
Så er sæsonen jo startet og vores både trænger vel til at blive luftet
efter vinteren, derfor arrangerer forening en lille sejltur

lørdag den 15. maj.
Vi holder besætningsmøde i jollehuset på
nordre mole mellem kl. 8 og kl. 9.
Her vil der være frisk kaffe samt en lille en til halsen, og I tager selv
morgenbrød med.

Hvor turen går hen?
Hvis søndre bassin er for kort en tur, og
Helsingør for lang en tur, ja så kan vi jo passende
sejle en tur igennem Københavns Havn. Med alt det
der bliver bygget i øjeblikket, burde der jo være nok at kikke på.

Efter planen sejler vi fra vores forening kl. ca. 0930.
Husk provianten til skipper og besætning, foreningen byder på en enkelt
forfriskning under sejladsen.

Kim
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Sejlerskolen

Aktiviteter i SSF 2004
Kapsejlads
15-16. maj
13. juni

Sejlerskolen
Først vil jeg gerne ønske alle til
lykke med overstået eksamen i
tov-værk og navigation. Der var
mødt mange elever op lørdag 3/4
efter en orientering om holdforde
ling,aktiviteter,regler og sikker
hed,fik eleverne lejlighed til en
snak med deres instruktører.
Derefter gik alle ned i teltet, hvor
de både står som jo skulle klar
gøres i april måned. Med lidt lunt
vejr håber vi at være klar til
søsætning omkring standerhejs
ning, som er 1 /5 i år.
Køb billetter hos Tina, til skole
bordet, alle er velkommen.
Jeg håber på en god sæson.
Med sejler hilsen
Ulla

Motivation cup. Yngling
Familiesejlads. Alle i SSF.
Skippermøde Kl 9 00 foran klubhuset.
9-11. juli
DS U19 DM (JDM). Yngling
7-8. aug
DS DM for klubhold.
Optimist, Laser, 405, Yngling.
21-22. august
Old Boys. Der sejles i Yngling.
Kvinder over 30 År, mænd over 40år
28. august
Klubmesterskab. Alle i SSF,
afholdes sammen Kastrup Sejlklub
11-12. september Amager cup.
Folkebåd, IF, Spækhugger, Ballad, og DH
26. september
Forterne rundt.
DH

Sejlerskolen
15 maj
19 juni
27 juni
14-15 august
25 september
2-3 oktober
8 oktober
9-10 oktober

sejlerskolens både forventes sejlklare
redningsflåde øvelse
dagtur kl. 10.
weekend tur
Motorlære
eksamen
afslutning i pejsestuen kl. 19.
afrigning.

Festudvalget
300. maj
23. juni
23. oktober
4. december
12. december

Pinsemorgen
Sankt Hans aften
Afriggergilde
Julefrokost
Børnenes juletræ

Andre
2. maj

Loppemarked

Den 9. marts 2004 mistede SSF
en god kammerat Jens Peter
Skov som har været instruktør
på sejlerskolen og supplant til
bestyrelsen. Selv på grund af
sin sygdom var Jens Peter me
get aktiv og gik op i sit arbejde
for SSF. Vi vil gerne herigen
nem rette en tak til hans kone
Hanne og familien, fordi vi ved
de har støttet Jens Peter i alle
hans gøremål.

Sejlerskolens elever og instruktører i møde
aktivitet inden sejlsæsonen

& R

S V

Æret være hans minde.
Bjarne A Larsen og Ulla Helium
Skolechef.

Amageroanken.
Vi er lige så lokale,
som du er.
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Afsender
Sundby Sejlforening
Amager Strandvej 15
DK 2300 København S

Returneres ved varig adresseændring
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DANMARK

Magasinpost
ID nr. 02875

CT Kobberstoff
Ny bundmaling
God begroningshindrende
og økonomisk kobberbaseret
blød bundmaling.
Bruges på træ, stål, bly og
glasfiber, ikke på aluminium.
Fartområde indtil 10 knob.
Fås i rød og sort.

Kan lægges direkte på følgende
bundmalinger uden forseglende primer
International: Micron Extra, Cruiser Premium,
Interspeed & VC 17
Hempel:
Bravo, Hard Racing, Classic,
Mille Dynamic, Mille White,
Mille Light & Alusafe
Jotun:
Penguin racing & Durahart

FILigger farver
Hans Guldager A/S
Holmbladsgade 25, 2300 Kbh. S.
Tlf. 32547333
Man-Tors 9.00 - 17.30
Fre 9.00- 18.00 Lør 9.00 - 14.00

Juni 2004

Nr. 6

63. Årgang

Medlemsblad for

Sæsonen 2004

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

Kontoret er åbent torsdag kl. 19 00 - 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

Foreningens e-mail adresse:
SSF's hjemmeside

32 58 14 24

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

Foreningens bestyrelse:

Formand:

Sekretær:

Jens Green Jensen
E-mail

32 50 63 65
jgj@di.dk

Bjorka Schandortf
32 58 20 36
E-mail
bjorka@mail.tele.dk

Næstformand & Havneudvalg:

Skolechef:

Erling Jørgensen
32 58 63 00/30 62 14 23

Ulla Helium

Havneudvalg:

Ungdoms- og jolleleder:

Finn Hendil
E-mail

43 90 39 61
findil@post9.tele.dk

32 55 09 03

Tonny Pedersen
27 24 007
Email
wain.fam@mail.dk

Standerhejsningen er vel over
stået, formanden har holdt sin tale
og de sidste er sikkert kommet
hjem efter festen.
Foråret er ved at være forbi og
sommeren er over os. Vejret har
været med os. Bådene er gjort i
stand, malet, pudset og poleret
klar til ferie og weekendture.
Byggeriet ved Søndre Mole er
indtil videre udskudt på ubestemt
tid. Ungdomshuset på Nordre
Mole er indviet og taget i brug.
Havnen er uddybet og bådene er
derfor kommet lidt senere i van
det, men det forsinkede skulle nu
være inhentet og alt er igen som
det plejer
Sankt Hans aften nærmer sig og
bålet er planlagt til at være på en
flåde ude på vandet. Fra taget af
det nye ungdomshus er der en fin
udsigt ud over Øresund og bålet
kan også nydes herfra.
Kort efter Sankt Hans aften tages
der for alvor hul på sommerferier
ne og der bliver igen travlhed i
havnene.
Det vil vi glæde os til.
Hav en rigtig god sejlersæson
Poul

Havneudvalg:
Kapsejladschef:

Michael Fraenkel
32 97 06 65
E-mail
fam.fraenkel@get2net.dk

Claus Zastrow
26 16 60 32
E-mail
my.way@mail.tele.dk

Klubhusrepræsentant:

Festudvalg:

Torben Frode Olsen

Hanne Rosa Nielsen
40713999
E-mail... Hanne.rosa@nielsen.mail.dk

32 55 43 41

Forsidebilledet:
Årets vist nok mest omdiskutere
de skib i SSF

Motorbåds, -sikkerhedsrepræsen
tant & vagtchef:
Kim P. Andersen
32 59 62 23
E-mail....messinavej@webspeed.dk

Foreningens faste udvalg:
Målere:
Jan Simonsen
Karl K. Thorup

Redaktion:
32 97 62 53
32 58 32 37

Kasserer:
Jorgen Rindal
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20 32 02 38
chiep@pc.dk

Bladets ekspedition:
32 97 09 39

Elin Brinkland

32 59 62 61

Udgiver:
Tryk:
Oplag:

Webmaster:
Johnny Bengtsson

Poul Christensen
E-mail

32 52 98 89
Sundby Sejlforening
SM Offset
1.400

-og der blev holdt godt øje med
skibet, -når det altså var i havnen.

Jazz i SSF
Amager Jazzklub præsenterer igen i år

Blå Mandag Jazzband
i Sundby Sejlforening
Grundlovsdag lørdag den 5. juni kl 14-17.
Entré:
Medlemmer af
SSF med ledsager

Gratis

Amager Jazzklub

30 kr

Øvrige gæster

60 kr.

Sankt
På en flåde ud for det nye ungdor^^jas på Nordre Mole
tændes bålet kl. 2130
Vi kan nu nyde den gode udsigt fra toppen af huset.

Af hensyn til bådene bliver bålet ikke så stort som sædvanlig,
c£t?eirvi på et stort fremmøde, så vi sammen,
på bedste vis, kan synge midsommervisen

3

Oldboys
Den 21-22 august
Så er det tid til at komme på vandet igen...
Kom og vind, eller sejl for sjov, det bliver hyggelig.

Regler...
I skal, som i plejer, have mindst en kvinde ombord.
Mænd skal være mindst 40 år og kvinder mindst 30 år.

Tilmelding
Tilmeldingsblanketten findes
også i midtergangen i klubhuset
og smides ind af brevsprækken
til kontoret.
Kom og se...
eller tilmeld dit team.
S.u. senest torsdag aften
den 19. august i klubben
Skippermøde lørdag den 21.
august kl. 0900
Vi ses...
Tilmelding til Oldboys den 21-22 august
Skipper
Gast 1
Gast 2
Tilmelding til arrangementet lørdag aften
4

pers.
4

Torsdag den 10. juni kl 1700
afholder SSF en tema eftermiddag om miljørigtig afrensning af bundmaling.
De to professionelle bundrensemaskiner foreningen har indkøbt har været en bragende succes blandt medlemmerne.
Vi har efterhånden indhøstet en del erfaring om korrekt brug af grejet.
For at videregive disse erfaringer og give en grundig instruktion til kommende brugere vil konsulent Niels
Rasmussen komme.
Alle der har ønske om at benytte afrenseren opfordres til at komme. Vi mødes ved havnekontoret.
Arrangementet er en opfølgning af Dansk sejlunions miljøkampagne, og et led i SSF's deltagelse i Blå Flag miljøind
sats.

Husk når du fjerner bundmaling:
Undgå yderligere forurening af bådpladsen

Brug foreningens udstyr
Eller opsaml alt gammel maling på en presenning

NB!
Sandblæsning må kun finde sted efter tilladelse fra Københavns kommunes miljømyndigheder.
Slibestøv og malingaffald skal afleveres i de mærkede containere "kun malingaffald" der er opsat på pladsen, eller i
miljøskuret ved brændstofanlægget.
Søren Pladsmand

Skotten McNærrigs kone kommer
ophidset løbende ind til sin mand:
- Vores datter sidder inde i dag

mm

ligstuen på skedet af sin forlove
de, og lyset er slukket!
- Den fyr kan jeg li'! Han sparer på
strømmen og slider ikke på møb
lerne!
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Referat af møde i Østersøkredsen
afholdt i Lynetten den 19. april 2004 kl. 19 00
Fremmødt
Per fra Dragør Bådelaug
Ulla fra Sundby Sejlforening
Erik fra Kastrup Tursejlerforening
Lars fra Christianshavns Bådelaug
Inge fra Østersøkredsen
I det forløbne år har vi afholdt
• SRC kursus for 13 elever, som alle
bestod.
• Koblet os på Dragør Bådelaugs
natsejlads, der deltog 5 både, men
hvor havde vi det sjovt bagefter.
• Tur til Gislov Lage, der var i alt 12
personer der deltog. Vi havde en
rigtig sjov week-end, men blev eni
ge om, at det skulle vi ikke gentage.
• Foredrag om Strandparken af
holdt i Sundby ca. 150 personer
mødte op.
• Foredrag om gør-det-selv af
Hempel i Lynetten 23 personer
mødte op og var meget aktive.

Vi blev enige om at
• Lave SRC kursus til vinter
• Koble os på Dragør Bådelaugs
natsejlads, som afholdes den 1. ok
tober 2004. Indlæg til bladene ved
lægges dette referat.
• DMI vil lave et meteorologi fore
drag som forsøges afholdt januar
2005 hos DMI. Inge talt med DMI,
som oplyser, at jeg kan få oplyst da
to august. Der udsendes herefter
indlæg til bladene. Foredraget fore
tages af en meteorologistuderende i
DMIs auditorium og med rundvis
ning i vejrtjenesten, pris 1800 kr.
• Tursejlerforening kan få arrange
ret et dieselmotor foredrag af Ulrik
Severin i deres klubhus. Der kan
maks. Være ca. 45 personer, derfor
må det være efter først til mølle
med central deltagerliste.
• Ulla og Inge vil lave et debatmø
de for sejlerkoner i februar og som
afholdes i Sundby sejlforening.

• Ikke at lave førstehjælpskurser,
disse er i kredsens fartøjsberedskab
og i de enkelte klubber.
Per informerede om hvordan man
kan lave Østersøkredsens hjemme
side. Inge har 06.05.2004 været i
kontakt med Ole Rasmussen, som
skal til møde i DS omhandlende
emnet i dag, og han tager Pers for
slag om hjemmeside som Dragør
Bådelaugs og Østjyllands kredsens
og om klubber uden hjemmeside,
som "lilleside" med. Per anslog at
prisen vil være kr. 5000,- som start
og 300 kr. som drift pr. år.
Undskyld det sene tidspunkt for
skrivning af referat, jeg har ikke
haft tid før.
Inge Grandahl Andersen
06.05.2004.

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
675,-kr.
20 -45 hk
880,- kr.
50 -75 hk
1.175,- kr.
80 - 125 hk
1.480,- kr.

wUahnson

YAMAHA

OUTBOARDS

amcKSILVER

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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Referat af

bestyrelsesmøde
mandag den 26. april 2004
Afbud fra Torben, Kim og Claus
Punkt la, Protokol:
Intet.
Punkt 1 b: Eksterne forhold, der har
indflydelse på SSF:
Henrik Gravesen deltog i punkterne
lb og c.
I forbindelse med anlægget af stifor
bindelsen fra Amager Strandvej og
til det maritime ungdomshus har
der været forhandler med Vej og
Park. Man har skønnet at en fod
gængerovergang med københavner
lys er for usikkert. I stedet er planen
nu, at der anlægges en "ø" midt på
strandvejen ud for stien. Der skal
være en port i hegnet ud for stien, og
den skal være låst, når ungdomshu
set er lukket.
Busstoppestedet flyttes lidt længere
nordpå.
Det er foreslået, at trailerpladsen
flyttes til området nord for stien, og
at der laves bådpladser for mindre
både på området mellem stien og
indkørslen. Langs stien skal der op
føres et hegn, så bådpladserne og
trailerpladsen bliver indhegnet.
Havneudvalget bedes tage stilling
til, hvordan lysstanderne med sikkerhedslyset på trailerpladsen skal
placeres.
Stien fra trailerpladsen og til den be
tonbelagte plads skal være 6m bred.
Der vil så mangle et par tilslutnin
ger, som SSF vil betale. Der indhen
tes tilbud på dette.
Ved "proviantkajen" er man op
mærksom på, at stien ikke må kom
me for tæt på bolværket, der ikke vil
kunne holde til presset.
Den østligste del af stien vil blive
2,75m bred. Græsarealet langs stien
vil ikke blive berørt bortset fra på
det sidste østlige stykke. Der an
lægges dræn under hele stien.
Langs bolværket i hele stiens længde
bliver der en 50 cm bred rabat. Alle
anlæg, der anlægges af Vej og Park
vil blive vedligeholdt af Vej og Park.

Pladsmandens pladsområde røres
ikke.
Entreprenøren vil blive gjort op
mærksom på, at anlægsarbejdet skal
udføres med mindst mulig gene for
SSF. Arbejdet forventes begyndt ca.
1. juni og alt forventes færdigt med
udgangen af august.
Der forventes udarbejdet nye lokal
planer for "Sundby Havn" og
Strandparken på baggrund af fred
ningssagens udgang.
Naturklagenævnet tilbagekaldte op
hævelsen af fredningen af græsarea
let. De skriftlige præmisser for fred
ningssagen og dermed for resultatet
af SSF's udvalgs arbejde afventes.
Overborgmesteren har indkaldt til et
møde den 24. maj med BAS og klub
berne i området. Erling deltager for
SSF.
Punkt lc: Ungdomshuset
Åbningen af det maritime ungdoms
hus var velbesøgt. Huset er ikke helt
færdigt, men ser i det store og hele
godt nok ud. Ungdomsafdelingen er
ved at flytte ind i deres lokaler.
Der utilfredshed med nogle af detal
jerne i forbindelse med byggeriet.
Punkt 2, Beretning:
Intet.
Punkt 3, Havn og Plads:
SSF tilbyder at bistå ved afhændelse
af skur og havneplads i forbindelse
med boskiftet efter et medlem, der er
afgået ved døden. Derimod vil SSF
ikke medvirke ved salg af båden.
SSF har fået afslag på ansøgningen
om et afdragsfrit lån hos DIF med
den begrundelse, at beløbet er for
stort. Ansøgningen genfremsættes
med støtte fra DS og med et beløb på
kr. 75.000.
Fra onsdag morgen er det meningen
at uddybningen skal påbegyndes.
Det forventes, at der arbejdes i døgn
drift og at arbejdet i bedste fald er
færdigt på ca. 2 uger. Alle de kræve
de tilladelser foreligger, men entre

prenøren har ikke opfyldt sin del af
aftalen, hvilket ikke har været til
SSF's fordel. Situationen er dybt fru
strerende for bestyrelsen, men arbej
det skal gennemføres nu. En rede
gørelse for forløbet vil blive bragt i
bladet.
Den nye værkstedbygning er færdig
og pladsmanden er ved at flytte ind.
Udvalget har udført et flot stykke ar
bejde.
Der arbejdes på at montere de øn
skede ekstra stik i "Bollen", og den
forventes at være klar til brug i løbet
af en uges tid.
Som det ser ud lige nu, kan vindmå
leren på pladsmandens hus ikke
kobles til en computer.
Pladsmanden har fremsat ønske om,
at der udfærdiges en id-kort til ham
selv, Mogens og Poul fra havneud
valget, af hensyn til den forøgede
trafik af gæster på havnen.
Redaktøren blev bedt om at udføre
opgaven.
Der arbejdes på tiltag til at få nedsat
hastigheden på kørevejen på nordre
mole.
Ungdomslederen har aftalt med
pladsmanden, hvor Ynglingene kan
parkeres på land.
De to skraldestativer ved det mariti
me ungdomshus skal tømmes af
pladsmanden. I højsæsonen bør der
placeres flere stativer på områderne.
Lederen af det maritime ungdoms
hus får en nøgle til porten, så bru
gerne kan lukkes ind og ud udenfor
lukketid.
Formanden har haft kontakt til
Lynetten's formand Claus Barfoed
om at "låne" 10-20 havnepladser på
venskabelig vis i ca. 14 dage, reaktio
nen er umiddelbar positiv, men en
delig svar fåes tirsdag den 4. maj.
Punkt 4, Klubhus:
Udskiftningen af vinduer, gavle og
døre er snart udført.
Punkt 6, fester og arrangementer/
seniorer:
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Amager Jazzklub spiller i SSF
Grundlovsdag klokken 14-17.
Klubhuset åbner kl. 12. Adgangen er
gratis for SSF's medlemmer. Der kan
ikke bestilles borde.
Den 23. juni tændes St. Hans bålet
kl. 21 30 efter planen på søndre plads.
Pladsmanden står for brandvagt og
efterslukning. Det undersøges om
man evt. kan anbringe bålet på en
flåde i vandet ud for det maritime
ungdomshus.
Datoerne for standerhejsning og nedhaling i 2005 blev aftalt.
Formanden og Erling afholder møde
med Michael Ronild den 3. maj
m.h.t. ang. ombygning og brug af
fritidshuset.
Punkt 6, Sejlerskolen:
Fremmødet har været godt, og arbej
det går fint. Der er indkøbt badestige
til spækhuggeren.
Skolechefen ville gerne vide, hvad
en evt. ny skolebåd måtte koste i
indkøb og fik en max. pris på kr.
60.000. Markedet vil blive sonderet
med henblik på et køb til næste
sæson.
Der er p.t. seks elever på venteliste
til sejlbåd.
Skolechefen havde været til møde i
Østersøkredsens breddeafdeling den
19. april Fler blev det aftalt, at der
holdes SRC-kursus med Inge
Grandal, og at det vil blive annonce
ret.
SSF's medlemmer kan også tilmelde
sig det motorkursus, der holdes i
Kastrup.
Der holdes natsejlads i Dragør i au
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gust. Tilmelding opslås senere.
Til februar vil man arrangere en er
faringsudvekslings- og hyggeaften
for kvinder, både erfarne og uerfar
ne.
Der vil ikke som sidste år blive af
holdt en week-endtur.
Punkt 7, Ungdom og Joller:
Ved Prinsesse Sophies Cup på Mal
lorca har Jesper M. Nielsen repræs
enteret SSF på fornemste vis ved at
placere sig som nr. 9 af 58 deltagen
de både.
Ibrugtagningstilladelsen er det mari
time ungdomshus er modtaget og
indretningen er begyndt. Der vil bli
ve opsat skilte med forskellige anvis
ninger samt forbud mod rulleskøj
ter, skateboards og cykling på husets
dæk.
Følgebådene er hos Heller til gen
nemsyn, og Y126 skal på værft, da
de skader, den har, ikke kan laves af
afdelingen. Desværre er der først
plads til den om Vi år.
Y160 er klar til brug, og Y124 skal
endevendes og klargøres.
Afdelingen har fået en tilgang på fire
nye medlemmer.
Der har været en stor tilgang af kaja
kroere, som har vist sig som nogle
positive og aktive personer.
Opti-afdelingen råder over 9 joller,
som skal i vandet nu. En jolle er ble
vet stjålet i vinterens løb.
I østersøkredsmødet deltog fire del
tagere fra DS, Dragør, Kastrup og
SSF. Der aftaltes fælles opti-træning
i Kastrup og Lynetten vil blive kon
taktet angående det samme for

Ynglinge. Nye initiativer afventes
indtil de enkelte klubber har fået
styr på egne forhold. SSF's ungdom
safdeling arbejder på fuldt niveau
nu.
Punkt 8, Kapsejlads:
Den 14. og 15. maj forventes det at
gennemføre "motivationCup" i SSF
med 20-25 aktive Ynglinge.
Punkt 9, Motorbåde:
Intet.
Punkt 10, Sikkerhed og miljø:
Intet.
Punkt 11, Bladet:
Der skal være flere referater og med
delelser om de forskellige aktiviteter
i bladene. Det er ikke nok med an
noncerne. Forhåndsomtale er også
gavnligt for interessen.
Alle medlemmerne opfordres igen
til at sende stof til bladet. Problemet
er også her, at det altid er de samme
personer, der skal udføre arbejdet.
Punkt 12. evt.
Det nye bestillingssystem i restau
ranten fungerer perfekt.
Mødet slut klokken 21 55
Næste møde er den 24. maj 2004
klokken 18 00
Jens Green
formand

Bjørka Schandorff
referent

LYNTRYK TIL DISCOUNTPRIS

bliver nødt til at stoppe med

Billige kvalitetstryksager

at drikke spiritus øjeblikkeligt, hr.
Jensen, sagde lægen.
- Deres sidste blodprøve fordam
pede inden, vi kunne undersøge
den.
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Medens der
arbejdes med
skolebådene.
De er kommet i
vandet nu, pæne
og nymalede og i
bedste stand klar
til en sæsons
brug af mange sej
lere og med man
ge hyggelige
stunder

Sejlerskolen

Hej alle sejlervenner.
Vi har fået en redningsflåde af
Mogens med LAeren "Rio
Dorado".

Måske er den som på billedet,
kom og kig ved skolebådene, vi
vil prøve den lørdag den 19.juni
kl. 11.

Vi er jo alle kommet senere igang
med sejladserne i år, men bedre
sent end aldrig.
Jeg vel gerne takke alle for det fi
ne arbejde og gode fremmøde ved
klargøringen.
Hold øje med aktivitetslisten som
også er sat op i glasskabet ved
skolebådene.
Husk at give besked til jeres in
struktør, hvis i er forhindret i at
møde på øveaftnerne eller skal på
ferie.
Det var dejligt at så mange elever,
sejlervenner og instruktører som
var mødt op til vores standerhejs
ning,vi fik dejlig mad og der var
en god stemning, tak til alle.
Jeg ønsker jer en god sommer.
Med sejler hilsen
Ulla.

BADUDSTYR
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 111.111.

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
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Sangen til standerhejsningen 2004
Mel: Flicerne fra Småland.
En vinter lang er omme - og nu står vi atter her
med håbet om en sommer - der vil glæde hver især
vi sætte vil vor stander - som så mange gange før
vi råbe længe leve vor forening - som sig bør
og vi glædes vil ved synet - af det Øresund så blå
det er måske' nu den sidste gang - vi denne udsigt få
når nu alle bygger ud - der lige uden for vor havn
husk at frydes ved det - for det bli'r nok noget af et savn.

Alt hvad der flyde kan - det har vi her i vores havn
ja dem med krudt i bagen - og så dem hvor sejl gør gavn.
Der er dem med høje master - li'som dem med gaanske små
og ikke mindst de joller - der har piskeriset på
vi., er så'nd en blandet skare - med stor kærlighed til vand
li'som der er nogle i vor havn - der helst vil bli' på land
men tilsammen kan vi li' det stykke af Amar's jord,
hvor vor sejlforening med dens mange herligheder bor.

I år har vi jo givet havnen flotte skørter på
således at en "GRAPPE" op fra bunden - slam kan få,
derefter har de gravet op - det fine hvide sand,
og sejlet væk og dumpet det - på noget andet vand.
Så., retur til bunden med det slam - jo det er ganske sandt
det er ikke os, men en og anden - der ideen fandt,
så nu venter vi kun på - at bådene kan komme i,
og at de i mange år kan holde køl fra bunden fri.

På Nordre mole sker der jo - en hulens masse ting
kommunen har med hjælp fra Japan - svunget træ omkring,
nu ligger en pagode - der ved Øresundets kyst
og håber på at den vil bli' for sejlerfolk en lyst
det., var der vi midt i tresserne - opgraved potteskår,
vi satte op et hus - stor glæde jollefolket får,
der er mange - det har glædet - det er brugt til lidt af hvert,
og nu er det vor seniorer - der har fået huset kært.

Imens vi venter på, at Sønder mole skifter stil,
vi nyde vil den ny sæson - ta' skiftet med et smil.
Vi håber så at det må vare - endnu et par år,
før byggeriet syd for os - så mange penge får
at., de bygge kan - og sælge kan - og vi så leve må
med, at der vil blive mindre plads til vore både små,
vi må hjælpes ad og grine lidt - og ikke bli' for trist,
for vi har så lidt at sige - jo det er så ganske vist.

En stor tak til Lillian Green, som havde skrevet sangen til SSf.s stan
derhejsning. Den er så aktuel, at jeg syntes at den skal gengives her i
bladet
Med sejlerhilsen fra festudvalget.

10

(T;oi ®
"*""s qq

-fra & til medlemmerne
Tak til alle, som var med til at
gøre vores båddåb til en god og
festlig dag
Sejlerhilsen fra Michael, Kirsten
og Mathias

Tak
vil jeg gerne have lov til at sige til
bestyrelsen og alle venner og be
kendte, der mødte op på dagen
den 5. maj, for at gøre min 80 års
fødselsdag til en rigtig festlig dag,
en festdag jeg vil glæde mig over i
lang tid.
Også en stor tak fra Lizzie for de
mange skønne blomster.

Den 4. maj 2004 mistede vi en
god kammerat, Per Tungelund.
Per var instruktør på Øveballen
i mange år, hvor han lærte man
ge sundby sejlere den svære
kunst.
Per var en rolig og kærlig person,
som altid havde tid til en slud
der.
Per sejlede meget kapsejlads i sin
folkebåd "Cha - Cha".
De senere år var det en IFer "Pia"
som Karin og Per havde stor glæ
de, bla. andet i at sejle hver som
mer til den Svenske Skærgård.
Vi håber Karin vil beholde "Pia".
Æret være hans minde.
Bjarne A Larsen og Ulla Helium

Er du tilfreds med
bladet?

Holger og Lizzie

Holgers 80 års fødselsdag
Undertegnede vil gerne her ud
trykke min tak og sikkert fra alle
seniorerne som var med til
Holgers 80 års fødselsdag.
Det var hyggeligt også igen at hil
se på Lizzi og alle vennerne som
man ikke havde set længe.
Tusind tak for al den pragtfulde
mad, -og hvad vi ellers fik.
Det var en dejlig eftermiddag.

fra bestyrelsen

Sundby Sejlforening
ønsker følgende ny medlemmer
velkommen:
Susanne Almquist
Ungamsgade 6, 2300 S
Lone Bøje
Strandlodsvej 84, 2300 S
Malik Tobias Milfeldt
Blegdamsvej 16, 220, N
Christian Orholm
Brigadevej 40.2300 S
Pierpaolo Gamba
Øresund Parkvej 1, 2300 S
Mads Have
Tyge Krabbesvej 3,2300 S
Ralf Jensen
Palennovej 3, 2300 S
Arne Olsen
Øresundsvej 15, 2300 S
Claus A.B. Steffensen
Ørnekærs Vænge 190, 2635 Ishøj
Palle Thilo
Grønnevej 69, 2830 Virum

Til lykke endnu en gang kære
Holger, fra os alle.
Vilna

Du kan også være
Fra Havneudvalget.
Bådejere opfordres til at sikrer de
res både og trailere, idet der igen
har været tyveri fra pladsen

med til at gøre det
bedre.
Kontakt Poul

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

Magasinpost
IDnr. 02875

Idéer og hvordan
til terrasser og altaner
Hent brochuren og se hvordan
havebordets problem bliver løst
med sommerstriber.

Flligger farver
Hans Guldager a/s
Amagerbrogade 164. Tlf. 32 55 73 20
Holmbladsgade 25. Tlf. 32 54 73 33
Kongelundsvej 264. Tlf. 32 51 95 95
St. Kongensgade 93. Tlf. 33 13 54 56
Vendersgade 10. Tlf. 33 13 73 23
Møllegade 4. Tlf. 32 53 73 22
www.flugger.dk
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Lyn og torden hører til de vejrfæno
mener, som har skabt frygt, undren
og fascination hos mennesker gen
nem alle tider. Endnu i dag har vi
denskaben svært ved at give en en
tydig forklaring på, hvordan lyn op
står, og selv om nutidens civilisere
de samfund har en vis forståelse og
fortrolighed med fænomenet, giver
lyn og torden stadig anledning til
bekymring og frygt.
I en båd med mast er der forholds
vis stor risiko for lynnedslag i ma
sten. Hvis man bliver fanget på søen
af et tordenvejr (ser lyn eller hører
torden) er det altid en god regel at
søge så langt væk fra masten som
muligt fx bagerst i cockpittet og lade
være med at røre elektrisk ledende
genstande. Mange tager bilens start
kabler med ud og sejle og disse kan
så som lynafleder hægtes på vant el
ler stag og smides i vandet, bare det
gøres i god tid inden selve torden
vejret.

20 32 02 38
chiep@pc.dk

32 52 98 89
Sundby Sejlforening
SM Offset
1.400

Forsidebilledet:
Måske bliver jeg pakket ud inden
ferien.

Gravearbejdet i havnen
Oprensningen af vores havnebassiner blev en kedelig og frustrerende oplevelse, som vi alle godt
ville have været foruden. Med dette hændelsesforløb vil vi belyse den lange og snørklede vej fra
de første sonderinger til i skrivende stund (d. 6. Juni 2004).
November 2001

I forbindelse med udvidelse af Prøvestenen kontaktes SSF af partsrederiet Mortensen & Henriksen,
som vil gøre brug af materiale fra vores sejlrende til opfyld i forbindelse med etablering af den plan
lagte lystbådehavn.
Sejlrenden trængte umiddelbart ikke til oprensning, men vi ville undersøge mulighederne for op
rensning af havnebassinerne.

Marts 2002

Der foretages bundprøver af slamlag og bundsedimentet under slamlaget.

April 2002

På basis af resultaterne fra bundprøverne ansøges Københavns Miljøkontrol om klappetilladelse,
idet bundsedimentet under slamlaget viser sig at være egnet til genindvinding.

December 2002

Københavns Miljøkontrol ønsker yderligere målinger fortaget i 3 meters dybde.

Februar 2003

Fornyet ansøgning til Miljøkontollen angående klappetilladelse, som sender ansøgningen videre til
Skov og Naturstyrelsen.
Skov og Naturstyrelsen beder om en ny ansøgning der skal gøre det muligt, at placere det opgrave
de sediment ved Prøvestenen, fordi det opgravede bundsediment har en lødighed så det kan genan
vendes.
Skov og Naturstyrelsen sender ansøgningen til høring hos:
• Embedslægeinstitutionen
• Danmarks Naturfredningsforening
• Forbrugerrådet
• Dansk Fiskeriforening
• Danmarks Sportsfiskerforbund
• Greenpeace Danmark
• Dansk Ornitologisk Forening
• Foreningen af Danske Ral- og Sandsugere
• Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
• Ministeriet for Fødevarer Landbrug og Fiskeri,
• Farvandsvæsnet
• Skov og Naturstyrelsen
• Friluftsrådet,
• Amtsformand, Kbh.Amt
• Miljøstyrelsen
• Kystinspektoratet

Marts 2003

Miljøstyrelsen og Kystinspektoratet nægter at give tilladelse til uddybning, kun en oprensning kan
komme på tale.
Vi modtager et uforståeligt brev fra Skov og Naturstyrelsender tilsyneladende blander to sager sam
men, idet vi fårtilladelse til, at placere 10.000 m 3 i Hundested Havn.
I brevet meddeles det, at Udviklingsselskabet Prøvestenenikke kan modtage materiale fra SSF.

Marts 2003

Det aftales med Københavns Miljøkontrol at starte en ny sag om klappetilladelse, til Kbh.,Amts
klappepladssyd for Vedbæk havn.

Oktober 2003

Miljøkontrollen beskriver metoden med, at slamlaget forbliver i havnen og det godkendte bundsedi
ment klappes. Via ophængning af siltgardiner på pælene kan slamlaget placeres bag gardinet, for se
nere at blive lagt i det udgravede område midt i havnebassinerne, hvilket er beregnet til, at der skal
klappes 5.250 m 3 .
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Der indhentes tilbud fra 2 entreprenører:
• Jensen & Christensen, med en pris på 765.000
• Sønderjysk Entreprenør ApS, med en pris på 625.000.
Jensen & Christensen ville benytte Cuttersugning og placere det urene materiale bag en jordvold i
nordre bassin og klappe bundsedimentet på urent farvand (hvilket ville medføre en ny sagsbehand
ling) alternativt ligge det i deponi hos Københavns Havn.(pris for det ukendt).
Sønderjysk Entreprenør ApS, ville benytte den metode Københavns Miljøkontrol havde anvist.
November 2003

Ansøgning om klappetilladelse sendes til høring til de før nævnte høringsparter.

Januar 2004

Høring afsluttet uden bemærkninger.

Februar 2004

Siltgardiner indkøbes, 4 ugers leveringstid .

Februar 2004

Vi indgår aftale med Sønderjysk Entreprenør ApS, baseret på Københavns Miljøkontrols anvisninger.

Februar 2004

Der udarbejdes en tidsplan med start den 15. Marts og afslutning uge 17/4 (medio april). Kaptajnen
på "Betty"deltager i de sidste møder i forbindelse med tidsplan og hvordan arbejdet skal udføres.

Februar 2004

I slutningen af april forlanges yderligere bundprøver af Københavns Miljøkontrol, som har overta
get ansvaret som tilsynsførende fra Skov og Naturstyrelsen

Marts 2004

Efter flere henvendelser til Udviklingsselskabet Prøvestenen og Skov og Naturstyrelsen gives der
mundtlig indikation på, at vi vil få tilladelse til placering af ikke forurenet bundsediment på opfyldningsområdet ud for SSF, mod en betaling på 10 kroner pr. m3.

April 2004

15. april får vi den skriftlige tilladelse til at benytte opfyldningsområdet på nærmere definerede områder.

April 2004

Gravearbejdet starter den 18. april

April 2004

Efter placering af materiale bag siltgardinet ved søndre mole forlanger Miljøkontrollen foretaget en
analyse af det bundsediment der skal placeres ved Prøvestenen.
Analysearbejdet vil forsinke gravearbejdet ca. 4-5 dage da der ikke må graves før resultaterne fore
lægger, hvorfor gravefartøjet forlader havnen til andet arbejde.

April 2004

30. april vender "Betty" tilbage efter Erling har haft flere henvendelser til Sønderjysk Entreprenør
ApS. I denne fase bliver entreprenøren gjort bekendt med, at hvis ikke der bliver arbejdet på "fuld
damp" vil vi oprette en spærret konto og der vil ikke blive udbetalt noget før hele projektet er fær
digt. På dette tidspunkt er udbetalt ca. 225.000 ifølge den indgåede aftale.

Maj 2004

Herefter pågår det egentlige gravearbejde, med vekslende intensitet og langt fra den professionalis
me, som vi havde forventet.

Maj 2004

Den 30. maj forlader "Betty" SSF efter pålæg fra Erling/Jens.

Juni 2004

Der udestår i skrivende stund (d. 6. Juni) et møde med Sønderjysk Entreprenør ApS, om de mangler
der måtte udestå.
Vi har frabedt os "Betty"'s deltagelse i dette arbejde og ved, at entreprenøren har hyret Københavns
Dykker Entreprise til udbedring af pælene m. m.
Pr. dags dato tilbageholdes en faktura på 164.000.

Som det fremgår, har det været en "sej kamp" at få dette projekt i land. Vi kan måske trøste os med, at sidst vi fik gravet
i vores havn var i 72, så det varer nogle år før vi skal på den igen.
Efter vores egne opmålinger har vi fået fjernet den aftalte mængde materiale, men ujævnt fordelt, dette forhold vil blive
drøftet på det kommende møde.
Heldigvis har de fleste medlemmer udvist en forståelse for, at få arbejdet gjort nu da vi endelig fik tilladelsen til at pla
cere det ud for SSF, også selv om det "stjal" noget af vores sejlsæson.
Erling Jørgensen / Jens Green

4

Pinsemorgen - en rigtig festlig dag
insemorgen.
For de fleste startede pinsemorgen
kl. 8 på klubhusets terrasse med ka
nonsalut og flaghejsning i det skøn
neste solskinsvejr. Derefter fælles
morgensang med hornmusik, rund
stykker og en lille en til halsen.
Men for 8 friske piger startede da
gen et par timer tidligere. Vi mødtes
Klar med morgenbrød
Vinderne til lotteriet blev omhyggelig ud
i klubhusets køkken, som Tina be
trukket
redvilligt havde stillet til rådighed
med kaffe, the, knive og andet vi
måtte stå og mangle. Efter en lille
morgenhilsen til halsen startede de i
højt humør med at smøre 300 rund
stykker. Kl. 8 var køkkenet ryddet,
600 halve rundstykker med ost, le
verpostej og spegepølse stod klar,
sammen med 250 små glas med
dram, der blev skænket og nydt af
sultne, tørstige og meget glade SSF
Meget morgenbrød blev spist
Vindernumrene blev udråbt både på dansk
medlemmer og gæster fra Sverige.
og svensk
I orkesterets pause, hvor det var de
res tur til at få morgenmad og
Gammel Dansk, blev lotterierne
solgt til ivrige deltagere.
Ib og Elo stod igen i år for salg af øl
og vand, så alle havde mulighed for
at klare stemmen inden Søren
Bramfris Lærkesang blev udsat for
200 stemmer og orkester, så man
blev helt let om hjertet.
Dernæst gav Kurt Wilken den som
Leif blev blev meldt til at dirigere orkestret
Og alt blev behørigt kontrolleret
Can Can pige til stor morskab for al
le.
Til sidst blev lotteriet trukket, og alle vindere var godt tilfredse. Især vinderen af en hel kas
se øl.
En tak skal lyde, til Tina, Wilna, Ketty, Rita, Astrid, Ulla, Joan, Lis, Jytte, Tommy, Ib,
Elo, Jens Svendborg, Kurt og hele hornorkesteret samt et vidunderligt vejr, som fik det hele
til at lykkes.
Jeg håber at alle igen vil stille op til næste år.
Med sejlerhilsen fra Hanne festudvalget.

Og der blev danset Can Can til orkestermusik, til sidst måtte den aldrende "dame" hjælpes op fra den afsluttende spagat.

en beretning fra

Princess Sofia Trophy på Mallorca.
I efteråret afholdte Europe Class
Denmark en træningslejr om regel
42 (rok og rul) i Aabenraa. Jeg havde
i den forbindelse arrangeret trans
port med en af de kvindelige OLkandidater Ditte Juul. På turen dero
ver snakkede vi lidt om vores mål
for den kommende sæson. På dette
tidspunkt havde jeg netop afsluttet
gymnasiet og var derfor mere end
"sulten" efter at komme i gang igen.
Ditte var efter VM i Cadiz blevet sat
af landsholdet og havde derfor mi
stet al form for støtte. Nu er Ditte ik
ke en person der lader sig slå ud tværtimod tager fanden ved hende,
så hun ville satse alt i den kommen
de sæson. Se det passede jo mig sær
deles glimrende. Jeg havde her mu
ligheden for at koble mig en på en af
landets bedste sejlere og komme i
form igen efter min gymnasiepause.
Vi aftalte efterfølgende, hvordan vo
res vintertræningen skulle forløbe
og hvilke stævner vi havde planer
om at skulle deltage i i foråret. Her
kom Eurolymp-stævnet på Mallorca
op for første gang. Aftalen blev at vi
tog til Mallorca to uger inden stæv
net startede den 3.april. Så ville vi
have tid til at få vores nye grej trim
met ind til forholdene og smide det
sidste af vinterpausens "stivhed."
Vi pakkede derfor vores ting den 17.
marts og kørte mod Barcelona for at
tage færgen Palma. På vejen derned
skulle vi hente Dittes nye båd på
Winner-værftet i Palamos. Der er
fornyelig lavet nye mål for skroget,
der skal gøre Europajollen til en
One-design-båd. OL-kandidater er
forpligtede til at sejle i en båd, der
opfylder disse krav under OL-udtagelses sejladserne.
Vi ankom til Barcelona 4 timer inden
færgen gik, så der var lige lidt tid til
at lege turister i. Et smut forbi den
olympiske havn er som sejlerfreak jo
et "must" - man må give arrangører
ne for OL-92, at de formåede at ska
be ideelle forhold for sejlerne!
Udover at have efterkommet alt en
sejler kunne ønske sig af en god
havn - fantastisk slæbested, kranfor
hold, fortøjringsforhold, barer, sejl
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lofter etc. - var indkvarteringen af
sejlerne klaret mindre en 50 meter
fra havnen i to enorme skyskrabere.
Vores nye ungdomshus er genialt,
men den Olympiske havn i Barce
lona overgår det trods alt.
Bagefter gik vi op i byen for at finde
lidt aftensmad... Det skulle vise sig
at blive sværere end som så... Vi var
havnet i Barcelona på årsdagen for
krigen i Irak og med terrorangrebet i
Madrid var de folkelige demonstra
tioner og parader enorme! Man kun
ne simpelthen ikke andet end følge
menneskestrømmen. Vi nåede dog
at få lidt mad, inden vi kørte på fær
gen kl. 23 og fandt os et sted og so
ve.
Vi ankom til Palma di Mallorca
næste dag kl. 6.30, så det var godt
søvndrukne, vi kørte fra borde og
ned til ringvejen mod Can Pastilla,
som var den havn Europajollerne
skulle sejle fra. På Mallorca er hav
neområdet forbeholdt det absolutte
jetset, så for at komme ind på hav
nen skulle vi gennem en port - og
sådan en port er selvfølgeligt lukket
på den tid af dagen... Ud og finde
en vagt og forklare ham med fagter
og håndtegn, at vi gerne ville have
ham til at åbne porten. "Por favor"
og alt det der. Efter lidt anstrengelse
kom vi ind på havnen og begyndte
at læsse af.
Ved 10-tiden kom de to andre kandi
dater Signe Livbjerg og Trine
Abrahamsen sammen med klasse
træner Kristine Roug. Trine havde
hyret min gode ven Mikkel Bonde
som træningspartner, så det var en
ren fornøjelse, da han kom ned på
havnen med frisk morgenbrød. Efter
at have spist ville de andre ud og
træne, hvilket vi høfligt måtte afslå.
Vi havde en plan, der sagde den
første dag skulle bruges til at instal
lere os ordentligt, dvs. toptunet bå
dene, pakket ud i lejligheden, hand
let ind osv.
Min mast og sejl ville først ankomme
senere på ugen, så vi riggede min
båd til med Dittes udstyr fra sidste
år og hendes egen med hendes nye
grej. Idet Dittes to master bøjer helt

ens, ville vi derfor være i stand til at
se, hvorvidt de nye sejl var en for
bedring.
Næste dag stod vi op til solskin og
blæsevejr i vores lejlighed, der lå 20
meter fra indgangen til havnen - så
var vi i gang. Det der om morgenen
var lidt blæsevejr udviklede sig til
en god kuling, men der var ingen
vejr ud uden om. På med hænge
bukserne (og hvor var det fedt at
kunne droppe tørdragten - i marts!)
og ud og sejle. Trine ville teste de
samme sejl som Ditte, så vi aftalte at
gå fart alle sammen samlet. Ud i det
azurblå vand og så rykkede vi ellers.
Første test mod konkurrenterne er jo
altid psykisk vigtig... Det viste sig
ret hurtigt at hverken Ditte eller jeg
var håbløst efter - tværtimod. Efter
at have justeret vores hængestil lidt
til Middelhavets enorme bølger, så
det rigtig godt ud. Signe faldt helt
igennem, mens Mikkel, der havde
Trines gamle grej på, og jeg gik sam
me fart. Vi gik dog begge lidt lang
sommere end Trine og lidt lavere
end Ditte. Da det trods alt var vores
første dag på vandet, var Ditte og jeg
helt oppe og køre, da vi kom ind.
Trine og Signe var slet ikke så urørli
ge som vi havde frygtet - snarere
tværtimod.
Den efterfølgende dag bød på lig
nende forhold. Igen viste hængestil
en sig hurtigt at være ekstremt vig
tig. Fordi vinden var parallel med
kysten i Palma-bugten, var bølgerne
meget stejle og krappede. Man kun
ne derfor hurtigt blive sat 1 eller 2
meter, hvis man blev skyllet baglæns
med en bølge. Modtrækket var at
hænge skråt baglæns. Derved blev
stævnen løftet en smule, så båden re
agerede hurtigere på styringen. Den
hurtigere styring gjorde, at man
kunne ramme hver enkelt bølge me
re præcist, så man ikke blev skyllet
med dem.
Vinden øgede hen på eftermiddagen
til lidt over 15 meter. Det gjorde
selvfølgeligt lænserne så meget
skæggere, men i det salte Middelhavsvand, der svir som bare fanden
i øjnene, er kæntringer det sidste

man ønsker sig - og det var selvføl
geligt, hvad der skete.
Vi havde ikke kørt andet end 1 mi
nuts tid nedad bakke med slækket
kick og alt, hvad der ellers kan gøres
for at "depower'r" sejlet, før jeg plud
selig sidder med rorpindsforlængeren i hånden - vel og mærke uden at
den sidder fast i roret i den anden
ende... Gummileddet var knækket
og så kan det kun gå en vej, når det
blæser plus 15! Ganske rigtigt - den
første bølge jeg rammer, går stæv
nen ned i og jeg bliver slynget ud af
båden. Nå, frem med noget line og
forsøge at binde rorpindsforlængeren fast. Det er selvfølgeligt ikke helt
nemt, når man helst skal bruge 3
hænder til at binde med, men er nød
til at holde fast med den ene. Det
endte dog med at gå, og jeg kom no
genlunde i havn.
Den efterfølgende dag tog de andre
hjem for at slappe af. Vores plan var
det modsatte. Vi havde 12 dage, der
skulle udnyttes maksimalt. Planen
var at træne 2 gange 4 dage af gan
gen med en dags pause imellem
hver og så tage en kort tur de to sid
ste dage. Efter parolen om "tidligt
op, tidligt i seng," startede vores da
ge med solid morgenmad efterfulgt
af træningsplanlægning og op
måling af mastehældning og spænding. Derefter op og tage sejltøj
og ud og sejle i ca. 3 timer. Ind igen
og direkte op i lejligheden og få det
våde tøj af, så det ku nå at tørre lidt længe leve varmeblæseren. Apropos
vådt tøj blev vi hurtigt berygtede
blandt hotelpersonalet for alle de vå
de fodaftryk, vi satte på deres fine
blanke gulve...: Derpå fulgte en god
frokost og en lille times "sten'en,"
hvor formiddagen blev evalueret.
Ud igen og afprøve de ting vi havde
snakket om over frokosten. Efter en
god dags træning fulgte den obliga
toriske løbetur i aftensolen langs
strandpromenaden. Selvom aftenso
len enkelte gange var erstattet af af
tenregn, bliver en ellers ofte træls
løbetur til en ren fornøjelse i sådan
ne omgivelser: Efter at have kølet af
og strakt ud lavede vi aftensmad og
- når den dårlige samvittighed nage
de for meget - kiggede på lidt lekti
er. Sådan kørte vi på de første 4 dage
med teknik som fokusområde. Jeg
haltede lidt efter Ditte på lænseren,

men øvede vi eksempelvis vendin
ger kunne vi lave op mod 50 vendin
ger og stadigt ligge helt lige.
På femtedagen holdt vi pause og
kørte i bil mod den nordlige del af
Mallorca. De 67 hårnålesving skulle
ikke have lov at afskrække os - vi
var turister og skulle se alt, hvad der
var værd at se, lige fra de melonsto
re (og ekstrem velsmagende) appel
siner i bjergbyen Soller til antikkens
advarselstårne, der i slående grad
minde om scenen fra Ringenes
Herre 3. Datidens befolkning havde
ganske som i Ringenes Herre(eller
omvendt) bygget et net af bål- og
udkigstårne på bjergtoppene, får at
kunne advare byerne om angribende
sørøvere eller lign.
Friske og udhvilede aftalte vi den
efterfølgende dag at teste fart med
en af de svenske OL-kandidater.
Emma Jonson som hun hedder, hav
de sin far Ingvar med dernede i en
gummibåd. Aftalen blev, at han tog
så mange billeder som muligt af os,
så kunne vi sammenholde billederne
med de erfaringer, vi havde gjort os
på vandet, når vi kom ind. På van
det lagde vi os derfor op og kørte på
- i tre timer. Generelt gik Ditte og jeg
meget lige, så længe vinden lå over 6
meter. Så snart den flovede til under
6 meter rykkede Dittes lidt dybere
sejl fra. Efter de tre timer var vi nået
et godt stykke ud fra Mallorca.
Vinden havde tiltaget til små ti me
ter og bølgerne havde rejst sig til et
godt stykke over Vesterhavsstørrelse. Lå der en bølge imellem vores
både, kunne man kun se den øverste
del af masten - med andre ord helt
perfekt vejr at lænse i!: Halvanden
times uafbrudt planing i azurblåt
vand - så ved man sgu, hvorfor man
sejler!
Fredag inden stævnet ankom de tre
andre danske drenge med min mast
og sejl fra hhv. hollandske Ceilidh
og danske Jørgen Holm. Efter egent
ligt at have sejlet rigtig stærkt med
Dittes, var jeg selvfølgelig mere end
spændt på det nye grej og jeg ville få
rig lejlighed til at teste det mod de
bedste om formiddagen. Trine,
Signe og ikke mindst Kristina var
ankommet samme morgen og
Kristine havde aftalt at arrangere en
række træningssejladser på en lille
bane, hvor alle der havde lyst kunne

deltage. Der er tradition for at alle
de gode piger deltager i sådanne ar
rangementer og denne gang var in
gen undtagelse.
Ude for havnen lå små 80 både med
tilhørende trænerbåde omkring en
kort op-ned bane. Vi nåede at gå lidt
fart først og så kørte vi ellers på med
sejladserne. Det vidste sig hurtigt, at
jeg gik forholdsvis hurtigt, men me
get lavt! Jeg kunne simpelthen ikke
holde mit spor efter starten.
Imidlertid blæste det efter de to
første sejladser op til små 7 meter og
så skete der ting og sager! I starten lå
jeg i læen af den australske topsejler
Sarah Blanck, der senere sluttede i
top 5 i selve stævnet. Tidligere var
hun sejlet lige hen over mig, men nu
trak jeg først helt op i læen af hende,
for derefter at sejle ud under hende.
Efter at have yderligere at have sejlet
lige henover mexicanske Tanya Elias
Calles var jeg 2'er ved topmærket.
FED følelse. Men nu er det jo en ting
er at sejle stærkt, en anden ting er at
vide hvorfor, så man kan gøre det
igen. Her kom den gode Ingvars bil
leder mig til hjælp.
Efter mange overvejelser havde jeg i
samråd med Jørgen Holm, Mikkel
Bonde (som købte en mast, der var
identisk med min) valgt en mast, der
var meget stiv bagover, men til
gengæld forholdsvis blød sidevers.
Jeg vil ikke komme nærmere ind på
hvorfor, da det er en større viden
skab, men problemet var, at den sti
ve mast satte alt for meget spænding
op agterliget. Da vinden øgede, kun
ne vindtrykket pludselig matche agterligspændingen, så sejlet kunne
begynde at arbejde. Løsningen i den
lette luft var derfor meget enkel.
Masten længere tilbage! Det forsøgte
jeg mig selvfølgeligt med - heldigvis
med stort held! De sidste ting var på
plads - så kunne stævnet starte!
Mandag morgen stod Ditte og jeg op
efter vores sædvanlige morgenruti
ne. Første start var sat til klokken 11,
så vi stod op så vi var klar til at tage
på vandet klokken 10. Men der
manglede en ting - vinden... Vi be
holdte selvfølgeligt tøjet på, men
selvom der stadigt ikke var blevet
sat udsættelse klokken kvart i 11,
var der ingen sejlere, der så meget
som tænkte på at tage på vandet.
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Alle på havnen vidste, hvad det dre
jede sig om - ingen vind før søbrisen
slår igennem kl. halv 1. Så kunne
stævneledelse forsøge, hvad de ville.
Udsættelsen kom da også - 5 minut
ter i 11. Derefter var det op i lejlighe
den og af med sejltøjet, så man kun
ne slappe ordentligt af. Op på Signes
terrasse, så man kunne holde øje
med vandet og den opbyggende
søbrise. Klokken 12 var den ved at
være der og fra havnes højtaler lød
det kort efter: "All sailors, please go
out to race," efterfulgt af et skud og
en nedhalet AP. På med tøjet og ned
på havnen. Op med det spritnye sejl
og ud til banen. Et kort farttjek og et
lille banetjek. Så var vi klar. De to pi
gestarter blev afviklet først og så gik
vores varselssignal ellers. Linien var
fuldstændigt lige, så strategien var
at tage en midterstart og slå på
springene op af banen. Den dejligt
lange linie gjorde, at der var masser
af plads på midten, så da starten gik,
havde jeg masser af plads til begge
sider og fuld fart i båden. Min start
strategi havde givet pote! Efter start
fasen lå jeg i topfem - udelukkende
pga. bådfart og fri vind. Jeg forsøgte
herefter at konsolidere min position
ved at ligge mig på toppen af feltet.
Imidlertid var der et par stykker, der
huggede i bund på bagbord. Her fik
de, som følge af den tiltagende
søbrise (venstresiden lå tættere på
land) et løft, så de gik først til top
mærket. Jeg rundede ca. 10.
På sløren havde jeg god fart i båden.
Sejlede et par placeringer op. På
læns hang jeg nogenlunde på. Rundt
i gaten og op på andet kryds. Igen
havde jeg overlegen bådfart og halv
vejs oppe på krydset havde jeg igen
sejlet mig i topfem. Sådan skulle det
desværre ikke være. Båden var plud
seligt meget luv-gerrig og havde slet
ikke samme bid i vandet. Jeg kigge
de ned på roret, men kunne ingen
ting se. Til gengæld kunne jeg se
konkurrenterne sejle lige forbi. I den
næste rullevending fandt jeg årsa
gen. En gennemsigtig frysepose højst sandsynligt fra en madpakke havde sat sig om roret. Fuck! Ned og
fjerne den og så af sted igen. Til top
mærket som 20 og i mål som 11. De
næste sejladser gik noget bedre.
Samme starttaktik, lidt længere til
venstre på krydset og til topmærket
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som 3'er. Imidlertid var de andre go
de nordmænd og svenskere kommet
med op, for nu mistede jeg op mod
20 meter på lænseren. De var bare
hurtigere. Imidlertid var jeg til
gengæld lidt hurtigere på krydset, så
jeg havde et par dueller med sven
ske Arvid Claeson og norske
Christopher Gunderson, hvor jeg
sejlede fra dem på krydset, de hente
de mig på lænseren, jeg sejlede fra
dem på andet-krydset og de sejlede
fra på sidste lænser og var først i
mål. Sluttede derfor som 2 gange 7.
Næste dag var samme historie og ca.
samme resultater. Det skal i midler
tid nævnes, at det rigtigt spillede i
den sidste sejlads tirsdag. Rundede
slagmærket anden gang som sikker
3'er. Vinden havde hele sejladsen
sprunget 10 grader frem og tilbage,
men efter denne runding blev det
imidlertid dommeren for meget og
sejladsen blev annulleret. Surt, men
et eller andet sted fair - arrangørerne
prioriterede sejladser af høj kvalitet
og retfærdighed. Et eller andet sted
noget man kunne ønske sig herhjem
me i stedet for den herskende såmange-sejladser-for-enhver-pris ide
ologi.
Onsdag og torsdag lå vi seks timer
på vandet uden at få sejlet en eneste
sejlads. Vinden drejede 10-30 grader
hvert femte minut.
Fredag var en ganske anden historie.
Masser af vind fra land og dårligt
vejr. I første sejlads blev jeg fanget
nede ved læ startmærke. Jeg fik dog
sejlet mig op på linien med et par
gode slag og fik et frit spor ud på
bagbordsiden. Her slog jeg små hun
drede meter under layline og kunne
herfra køre på en lille rummer helt
op til mærket. Her rundede jeg som
10'er. Godt med på sløren og lænse
ren og i mål som 7'er. Anden sejlads
var ca. samme historie. Tredje sejl
ads troede jeg skulle være den sid
ste, så nu skulle den have hele ar
men. Inden starten kiggede jeg bare
op mod topmærket og tænkte "det er
fedt og nu kører det fandme!" God
start og god fart op af krydset. Jeg
mistede lidt helt oppe under top
mærket, men rundede som 7. Sejlede
lidt op på lænseren og rundede 6
ved bundmærket lige efter danske
Michael Risør. Op af krydset lå vi
med små 50 meter mellem os og var

tilsyneladende helt enige om, hvor
når der skulle slås på springene, så
det blev til noget der nærmede sig
synkron kryds. Imidlertid var det
dog ikke nogle helt dårlige slag vi
tog, for vi runde som 2 og 3 efter
norske Christopher Gundersen.
Michael sluttede 2 i mål, jeg som 4
idet jeg mistede en i bundmærke
rundingen. Ærgerligt, men alligevel
en rigtig fed sejlads.
Dommeren synes dog, at vi skulle
have en sejlads mere. Om det var
fordi jeg havde nået et klimaks sej
ladsen før eller om jeg bare var
ukoncentreret ved jeg ikke, men i
hvert fald lavede jeg en dårlig start
og selvom jeg sejlede noget af det op
på krydset, smed jeg det væk på en
badetur umiddelbart før topmærket.
Jeg skulle lave en rullevending, men
fangede ikke hængestropperne, da
jeg hoppede over på den nye halse og så siger det plask! Det var dog ik
ke noget, jeg gad hidse mig op over jeg var tilfreds med min indsats og
ville bare prøve at sejle så meget op
jeg kunne. Var pludseligt rigtig hur
tig på lænseren. Nok mest på grund
af den svagere konkurrence i den del
af feltet, men det er stadig rart at
kunne eksperimentere. Nåede vel at
sejle små 40 både op, så jeg i mål
kunne slutte som 24.
Da jeg kom på land, var alt et stort
kaos! Alle havde tilsyneladende pla
ner om at nå at pakke deres grej
sammen inden præmieoverrækkel
sen på slottet om aftenen. Nå, selv
om jeg ikke havde det store over
skud til at skulle lyn-pakke efter 4
sejladser i frisk vind, var der ingen
vej udenom. Af med min elskede ra
cermast, på med alle presenningerne
og op bilen med båden. Op i lejlighe
den og pakke efter et ifølge Ditte
stærkt tiltrængt bad. Da jeg havde
fået pakket mine tasker ringede vi til
Signe og aftalte at køre sammen i
taxa op til slottet. Efter præmieover
rækkelsen ville der blive afholdt sejlerfest i en af Palmas eksklusive nat
klubber, men genial som Jesper nu
engang er, havde jeg bestilt fly til kl.
2350... LIDT af en bommert. Under
alle omstændigheder løftede taxa
chaufføren øjenbrynene, da vi gav
ham adressen på slottet, hvor
Prinsesse Sophia ville stå for præmi
eoverrækkelsen. Vi ankom til slottets

port, hvor et par vagter pænt vinke
de taxaen hen, åbnede døren og vi
ste os ind af porten. På trappen op til
slottet var den store røde løber rullet
ud og for enden af trappen stod et
par gallapåklædte skildvagter og vi
ste de noget mere afslappet påklæd
te sejlere gennem en metaldetektor.
Vi kom ind i riddersalen, hvor kon
trasten mellem arrangører og sejlere
om muligt var endnu større. I salens
niche stod Prinsessen, Spaniens kul
turminister og et par andre promi
nente mennesker i deres fineste pus
og var netop begyndt på præmieo
verrækkelsen.
Imidlertid var der langs salens
vægge anrettet en større buffet og da
sejlerne var sultne, var det kun et
fåtal, der havde deres opmærksom
hed rette mod præmieoverrækkel
sen. På trods af den åbenlyst alt for
interessante mad, var den en gen
nemført smuk og ceremoniel præmi
eoverrækkelse.
Kun top-3 fik præmie, men de blev
til gengæld også hyldet med stil.
Individuel kommentar fra Prinses
sen og det hele.
Da ceremonien var slut, sagde jeg
farvel til Ditte og de andre og gik
ned for at praje en taxa. De var selv
følgelig linet op i gårdspladsen, så
det var bare at stige på. Vi kørte for
bi Can Pastilla for at hente mine ta
sker og kørte derefter til lufthavnen.
Jeg fik checket ind og kunne sætte
mig i flyveren kl. 0005. Kl.0220 var
jeg i Luton Airport og skulle derfra
finde til Stansted Airport.
I farten havde jeg imidlertid glemt at
lægge registreringspapirerne til den
trailer Ditte skulle have med hjem i
lejligheden. Jeg måtte derfor bruge
lidt tid på at finde en fax, så de kun
ne blive faxet til sejlklubben. Noget
større problem var det dog ikke, for
jeg havde ikke lavet nogen billet fra
Stansted. Havde ikke bestilt en
hjemmefra, idet jeg ikke vidste, hvor
lang tid det ville tage at komme til
Stansted. Jeg fik faxet papirerne og
underrettet Ditte. Kl. 0540 ville der
gå en bus til Stansted, så der var lige
tid til et par vel tiltrængte timers
søvn. Jeg ankom til Stansted kl. 0710
- lige tidsnok til at misse morgenfly
et til Kastrup. Næste fly gik kl. 1800.
Heldigvis nåede jeg ikke at blive sur,
men købte straks billetten idet jeg

tænkte: "Så kan jeg da få sovet." Det
handlede ganske enkelt om bare at
nyde de sidste timer af turen, så jeg
fandt et afsidesliggende hvileområ
de, hvor jeg kunne komme til at lig
ge ned med min bagage under
opsyn. Stansted Terminalen ligger
hævet over resten af landskabet og
er en stor arkitektonisk smuk ter
ning med glassider hele vejen rundt.
Udsigten fra hvileområdet var der
for fantastisk på trods af det beryg
tede britiske gråvejr. Soundtracket
fra "Pirates of the Carabien" som jeg
havde ladt op til hver morgen på
Mallorca røg i disc-manden og
straks var jeg tilbage på banen - så
har man det sgu godt!
Jeg fik sovet et par gode timer og
omkring kl. 16 gik jeg over for at
købe lidt mad. Herefter gik jeg til
check-in og afleverede mine 42,3 kg
bagage - 30 kg var det tilladte, men
med en lille historie om våde våd
dragter og at der ikke havde været
nogen problemer i Palma (fordi der
kun var 10 andre med flyet) kom jeg
igennem uden at betale overvægt.
Flyet var en lille time forsinket, så
jeg fik dasket lidt rundt i departurelounge'en inden jeg gik ud til mini
metroen, der kørte mig ud til gaten.
Jeg steg på flyet og landede kl. 21 i
Københavns Lufthavn. Alle de an
dre i flyet havde selvfølgelig meget
travlt, for at være de første der kom
ud af flyet, men når man har op
holdt sig et lille døgn i en lufthavn,
har man lært, at ting tager tid og
man kan lige så godt bare vente. Jeg
gik sidst ud af flyveren sammen
med to andre, der efter deres indfor
ståede blikke at dømme havde fuld
stændigt samme indstilling. Vi gik
stille og roligt hen til bagagebåndet,
hvor vi komisk nok kunne få lov at
tage vores bagage som de første. Jeg
gik gennem den velkendte rundkør
sel inden ankomsthallen og kunne
gå ud til mine ventende forældre - at
de dårligt kunne kende mig på
grund af min stærkt brunede hud
farve, var kun med til at understre
ge, at det havde været en fed tur!

Side 9 barnet
Det er en god regel at lade børn og
redningsveste hører sammen, når vi

Sikkerhed
Sundby Sejlforening anbefaler,
at børn der faerdes på broer, kajer og moler
skal være iført redningsvest.

Husk!
Et øjebliks uopmærksomhed kan ændre familien

er på og ved vandet. Efter denne
plakat er sat op rundt omkring i
havnen, har rigtig mange børn fået
redningsvesten på.
Vi vil gerne bringe nogle flere gode
billeder af børn ved vandet iført
redningsvest
Har du, eller tager du et godt billede
med børn og redningsvest, modta
ges det med glæde på redaktionen,
gerne med en kort forklaring til bil
ledet.
Denne måneds

Side 9 børn
De leger trygt og sikkert med fiske
nettet så tæt på vande,t at det er rig
tigt sjovt.

<>

* ; '

m

Jesper Mathias Nielsen DEN 7.
Rednigsvesten beskytter også mod
skrammer fra bolværket.
pc
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Referat af

bestyrelsesmøde
tirsdag den 1. juni 2004
Afbud fra Claus, Bjørka og Torben
Punkt la, Protokol:
Intet.
Punkt 1 b: Eksterne forhold, der har
indflydelse på SSF:
Der har været møde i Brugerrådet
for Amager Strand. Jens Green re
præsenterede SSF og Ib Ejlev deltog
på vegne af Friluftsrådet.
Der er mange indsigelser mod vedli
geholdelse af Amager Strandpark.
Der bliver nedsat nogle interesse
grupper der arbejder videre med sa
gen. Ib, Jens og Finn deltager.
Efter afslaget på byggeriet på Søndre
Mole arbejdes der hen imod at fri
holde klubberne og broerne fra store
ændringer.
Den gravede rende ud for SSF's
Søndre bassin holdes fri af SSFs sejl
rende.
Arbejdet på havnen nord for SSF's
sejlrende starter i juni måned.
Klubberne i BAS vil tale med kom
munen om fremtiden for området.
Det er nu tid til at forhandle SSF's le
jekontrakt på plads, vi begynder ca.
10. juni efter at Ungdomshuset er
faldet på plads. Der regnes med at
lejekontrakten er forhandlet færdig i
august/september måned.
Punkt lc:
Brugeraftalen med Ungdomshuset
ligger klar til underskrift.
Den 7. juni starter projekteringen af
stien langs Nordre Mole og trailer
pladsen bliver indrettet. Trailerbå
denes ejere bliver adviseret hen ad
vejen.
Ungdomshuset er booket til SSF
Sankt Hans aften.
Punkt 2, Beretning:
Østersøkredsen holder møde i SSF
den 3. juni kl. 18. Erling og Jens del
tager.
Punkt 3, Havn og Plads:
Der modtaget et brev fra medlem
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832 Dennis Jørgensen, brevet tages
til efterretning.
Oprensningen af havnen er afsluttet
og der mangler lidt efterreparationer
på pæle m.m. og at fjerne et stykke
af gardinet fra Søndre Mole.
En redegørelse over arbejdet med
oprensningen af havnen bliver of
fentliggjort i bladet.
Pladser i havnen er uddelt.
Det forventes at en del pæle er i så
dårlig stand at de skal skiftes, dette
vil blive undersøgt.
De nye pæle er tykkere en de gamle
og kan måske rammes ned lidt læn
gere ude i bassinet for at kompense
re for pladsen.
Der kommer nogle fra Københavns
Kommune og ser på legepladsen.
Punkt 4, Klubhus:
Renovering af klubhusets vinduer
og gavle m.m. er færdig.
På et møde mellem Jens Green og
Michael Ronild blev det fastlået at
der kan bruges kr. 30.000 til udvidel
se af Rynkeby.
Det blev foreslået, at der skulle oply
ses, især til nye medlemmer, at huset
også kan bruges til fx. private fester.
Punkt 6, fester og arrangementer/
seniorer
Pinsemorgen gik fint. Der var mange
til at hjælpe til og mange gæster til
arrangementet. Al mad og drikke
blev spist og drukket.
Musik til standerhejsning 2005 er be
stilt og musik til standernedhaling
og jul i år er ved at være på plads.
Punkt 6, Sejlerskolen:
Sejladsaftenerne er fuldt besat.
Punkt 7, Ungdom og Joller:
Ved stævnet den 15/16. maj holdt
SSF en samlet 4. plads, en Furesøsej
ler vandt. 13 både deltog.
Y 24 er næsten færdigrenoveret. Y
126 kan ikke nå at komme på værft
inden sæsonstart.
De nye optisejlere er kommet i gang

og forældrene viser stor interesse og
deltager ved træningen.
Bestyrelsesmødet i Ungdomshuset
var mest et oplysningsmøde. Et nyt
møde om ungerådet er fastsat til den
2. juni.
Der mangler stadig en del ting før
huset er helt færdigt.
SSF ønsker ikke den planlagte bål
plads på taget af Ungdomshuset af
hensyn til bådene i havnen og på
pladsen.
Generelt fungerer huset godt og der
er forespørgsler fra hele København
om brug af huset.
Jolleskurene bliver også til jollersejlerne fremover.
Den gamle bådebro og den blå to
iletbygning skrottes.
Der er monteret en badestige på den
nye bro.
Jesper Nielsen fra SSF har klassifice
ret sig til VM i Europajolle på
Sardinien i juli.
Punkt 8, Kapsejlads:
Gummibådens motor er itu efter
stævne og skal til rep.
De sidste formaliteter er ved at være
i orden til Junior DM den 8.-11. juli.
Punkt 9, Motorbåde:
Der har været tyveri på trailerplad
sen, pladsen var ikke aflåst på tids
punktet. Brugerne af trailerpladsen
opfordres til at holde pladsen aflåst.
Et andet tyveri blev forpurret fordi
der var en ekstra lås på traileren.
Punkt 10, Sikkerhed og miljø:
Opslagene om at børn på moler og
broer skal være iført redningsvest
har vist sig at have en positiv effekt.
Vagterne er slut. Der var 32 % af
vagterne, der ikke var gået af med
lemmerne.
3 fra SSF har deltaget i førstehjælps
kursus i forbindelse med fartøjsberedskabet.
Redningskranse bliver nu opsat
overalt på havnen og der bliver ma
let hvidt på og omkring stigerne, så

disse også kan ses fra land.
Punkt 11, Bladet:
Bladet har været lidt sent ude på
grund af længere postforsørgelse og
forventet indlæg til bladet.
Punkt 12. evt.
Kim kører de gamle køleskabe m.m.
væk fra havnen
Mødet slut klokken 21 15
Næste møde er den 28. juni 2004
klokken 18.00

Jens Green, formand
Poul Christensen, referent

- Hvordan kom du
hjem fra festen i går?
- Som et lyn.
- Så hurtigt?
- Nej, sådan lidt i zig
zag.
Religionslæreren
tordnede:
- Og når dommedag
kommer, vil der blive
lyn og torden, vande
ne vil rejse' sig, flam
m e r v i l stige mod
himlen og jordskælv
vil udspyde glødende
lava.
Så spurgte lille Ole:
- Hr. lærer! Får vi så
fri den dag?

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 -1730
Lørdag:
9.00 -13.00
Husk også at vi altid holder åbent på alle Søn- & Helligdage 9.00 -13.00 fra PÅSKE til PINSE
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Old Boys Mesterskab 2003

Lige før start
Den 21-22 august 2004 afvikles dette
års SSF Old Boys Mesterskab. For
mange er dette traditionsrige stævne
det årlige sportslige højdepunkt,
hvor gamle "regnskaber" skal gøres
op, og hvor vi med god samvittig
hed kan tale om vores fortidige be
drifter på kapsejladsbanerne.
Samtidig er lørdagens fest altid en
god mulighed for at "prale" eller
skylle lørdagens resultater ned i et
uhøjtideligt og festligt selskab.
Indtil august går tiden for de mange
deltagere med at træne (!!!) og lade
op eller i de mindste at sikre sig at
holdet bliver tilmeldt i tide! Nye
mandskaber har også mulighed for
at blive samlet, således at vi kan bli
ve endnu flere deltagere i år.
Som optakt til årets sejladser er det
en god ide at se tilbage på sidste års
sejladser for at lære og forbedre sig
(samtidig kan jeg få løftet det åg af
dårlig samvittighed der har hvilet på

Sejladserne d.
16-17 august
2003 blev som
traditionen ef
terhånden by
der afviklet i
perfekte vejrfor
hold; let vind,
varmt og mas
ser af sol! 14
hold havde tilmeldt sig og den store
overraskelse blandt besætninger var
et nyt hold bestående af Jens
Andersen, Jannie Funck og Torben
Lamberth. De var juniorer i SSF for
mere end 25 år siden, men havde nu
efter mange år uden medlemskab
igen meldt sig ind i SSF, blot for at
kunne stille op i det årlige Old Boys
Mesterskab. Det siger noget om hvor
populær denne sejlads er. Flot!

(alder 30+). Mændenes alder: 40+.
De fjorten hold blev efter lodt
rækning om lørdagen delt i to puljer.
Alle mandskaber skulle sejle tre sejl
adser efter "Elvstrøm-systemet" med
tre både (Ynglinge) i hver sejlads.
Dette gav 7 sejladser i hver pulje
med udskiftning af besætninger på
vandet imellem hver sejlads. Denne
kapsejlads form kræver meget logi
stik af stævnelederen og hans hjæl
pere, men den er sjov for deltagerne,
da der hele tiden sker noget (og man
får også sejlet speedbåd!).
Efter lørdagens sejladser havde tre
hold lagt sig i spidsen med hver to
sejre og en andenplads. Det var de
foregående to års mestre med Jan
Knudsen som skipper samt Henrik
Graversen's hold og Team Greve
med undertegnede som skipper.
Kampen var dog hård da tre hold

Skippermødet lørdag morgen starte
de som sædvanligt med nogle kloge
ord fra stævneleder Claus Zastrow
omkring den praktiske afvikling af
sejladserne, og alle deltagere fik som
opvarmning 1 enkelt til at skylle hal
sen med før lodtrækningerne. Det
kvindelige medlem af hver besæt
ning trak et nummer, der afgjorde
pulje placeringen. Følgende besæt
ninger fik endvidere en ekstra
"præmie":
Bruno og besætning skal arrangere
lørdag aften festen i 2004
Jens Andersen's
team skal sørge
for præmier til
Old Boys Mester
skabet 2004

Koncentration på banen

Søndagsklargøring før sejladsen
mine skuldre siden jeg sidste år tabte lodtrækningen om at skrive en historie til SSF Bladet....).
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Undertegnede
skulle skrive om
2003 mesterskabet
til SSF Bladet (det
bliver sidste gang
da man efter reg
lerne ikke må
"vinde" i lodtræk
ningen tre år efter
hinanden)

Der deltog 14 besætninger iht. de
sædvanlige regler: 3 besætningsmedlemmer, heraf mindst en kvinde

fulgte lige efter med kun et point
mere. For mange af de gamle Old
Boys "rotter" var det en overraskelse
at debutanterne Jens, Jannie og
Torben var heriblandt. Det betød
samtidig at de tidligere flerårige me
stre med Niels Peter i spidsen kun lå
nr. 8 efter den første dag, og de fik
dermed ikke plads i "mester-puljen"
i søndagens sejladser. Det skulle dog
senere vise sig at det nok blot var
endnu en taktisk genistreg fra den
"gamle" mester!

Om aftenen havde Jens Green arran
geret grillparty på terrassen foran
klubhuset. Det var endnu engang et
nyt tema for Old Boys festen, og i
det gode vejr var det en stor succes
(der meget gerne må gentages).
Søndag morgen kl. 10 mødtes vi
igen til en ny puljeinddeling. En
"mester-pulje" med de 7 hold med
færrest point efter førstedagen og en
"lærlinge-pulje" med de 7 topscorer
hold.
Vejret var igen perfekt. Strålende sol
med let vind. Alle startprocedurer
ne, såvel som de løbende baneæn
dringer, blev igen fornemt håndteret
af baneleder Henrik Scharff og alle
hans hjælpere i hjælpebådene.
Først efter søndagens 14'ende og sid
ste sejlads var mesterskabet afgjort.
Jan Knudsen var allerede færdig
med at sejle efter 10. sejlads. Med en
2. og to 1. pladser i søndagens sejl
adser var de afhængige af resultater
ne i de sidste sejladser, og de måtte
derfor rystende af nerver afvente re
sultaterne heraf. Sejren lå før de sid
ste to sejladser til Team Greve, men
det lykkedes kun undertegnede at
sejle to andenpladser hjem. Derved
blev mesterskabet (nogle vil sige
fuldt fortjent) for tredje gang i træk

vundet af Jan Knudsen, Marina
McDougal og Jørgen Jensen. De gen
vandt dermed også retten i det
næste år til "Old Boys Stokken" og
Kirstines pokal. TILLYKKE!
Kampen har nok aldrig tidligere
været så hård i toppen, idet de tre
følgende mandskaber fulgte lige ef
ter med kun et point mere end vin
derne. For at afgøre placeringerne to
til fire måtte der taget avancerede
selvlavede (???) regler i brug, og de
afgjorde at Niels Peter Petersen,
Grethe Andersen og Trille Andersen
med tre første pladser om søndagen
i "lærlinge-puljen" strøg op på anden
pladsen foran Henrik Gravesen,
Harald Toft og Henriette Svendsen.
Undertegnede, dvs. Claus Brask
Thomsen, Jannie Winther Thomsen
og Torben Rottbøll Andersen, holdt
sig beskedent lige uden for præmie
rækken på 4. pladsen.
Jens Green "påstod" at det var 20'ende gang han sejlede Old Boys
Mesterskab, og i anledning af dette
jubilæum udsatte han en ny vandre
pokal som blev overrakt til Old Boys
mestrene. Flot gjort Jens!
Vandrepokalen "Den Grimme
Ælling" går til en deltager der har
gjort "en bemærkelsesværdig hand
ling", dvs. med andre ord: en kvaje

præmie! Igen var der stor uro blandt
mange deltagere, før det blev afs
løret, hvem der fik retten, og pligten,
til i det næste år at have den flotte
skulptur udstillet foran ens hjem.
Suveræn vinder blev Mette Green
for en flot havnemanøvre, hvor hun
efterlod en gast hængene på en pæl i
havnen!
Endnu engang også en stor tak til
Søværnets Idrætsforening for lån af
4 Ynglinge. I 2003 blev der sejlet i en
kombination af SSF's og søværnets
Ynglinge. Desværre var der stor for
skel imellem nogle af bådene. Det
kan nok ikke altid undgås, men jeg
vil opfordre til at stævnearrangører
ne næste gang vurderer efter lørda
gens sejladser om puljesammensæt
ningen af bådene skal ændres til
søndagens sejladser, således at de
hurtigste både sættes sammen og de
mindre hurtige både sættes sammen.
På den måde bliver konkurrencen
mere lige og ingen behøver at miste
modet pga. en uheldig lodtrækning
(dette er blot ment som en venlig op
fordring).
Sidst, men ikke mindst, en stor tak
til Claus Zastrow, Henrik Scharff og
alle deres hjælpere i bådene, bureau
et og juniorhusets køkken. Uden jer
var det ikke muligt for os "ældre" at
få denne fantastiske årlige konkur
rence på vandet.

Resultatliste for Old Boys Mesterskab 2003
3lacering

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Navne
Jan Knudsen, Marina McDougal, Jørgen Jensen
Niels Peter Petersen, Grethe Andersen, Trille Andersen
Henrik Gravesen, Harald Toft, Henriette Svendsen
Claus Brask Thomsen, Jannie Winther Thomsen, Torben Rottbøll Andersen
Axel Brask, Lotte Woltemath, Janni Sejrbo
Michael Empacher, Mia Heger, Rikke Povlsen
Kim Steffensen, Mette Green, Klaus Nielsen
Lars Schaldemose, Frank Andersen, Anonym..
Jens Andersen, Jannie Funck, Torben Lamberth
Ole Jensen, Lillian Green Jensen, Preben Jensen
Tommi Nymann, Lis Jensen, Poul Zastrow
Bruno, Gunnar, lånte Mette Green og Ole Jensen
Jens Green Jensen, Bjørka Schandorff, Dan Knudsen
Jan Sejrbo, Karl Thorup, Kirsten Beck
Vandrepokaler:
"Old Boys Stokken" gik til mestrene
"Kirstines Pokal" gik til mestrene
Ny pokal udsat af Jens Green gik til mestrene
Kvajepræmien ("Den Grimme Ælling") gik til Mette Green for at "sætte" en
gast af på en pæl i havnen
Pokal til "Bedste Kvinde" gik til Marina McDougal
Ekstra "præmier" (efter lodtrækning):
Bruno skal arrangere Old Boys festen 2004
Jens Andersen skal sørge for præmier 2004

Sejlads nr.
Total
1. 2. 3. 4. 5. 6. point
1
1
1
1
2
2
2
3
1
3
2
2
3
3

2
2
1
1
1
2
2
2
3
1
3
3
1
3

1
3
2
2
2
3
1
1
1
3
2
2
3
3

2
1
3
1
2
3
2
3
3
2
2
1
3
2

1
1
1
2
1
1
2
3
3
2
1
3
2
3

1
1
1
2
3
1
3
1
2
2
3
3
3
2

8
9
9
9
11
12
12
13
13
13
13
14
15
16

Vi håber at mindst lige så mange
deltagere vil møde op når Old Boys
Mesterskab 2004 skal sejles d. 21-22
august 2004. Men inden da skal vi
selv hjem og mentaltræne!
Med sejler hilsen
Team Greve, Jannie, Torben og
Claus

Husk!
I år er Old Boys
den 21-22. august
Jens Andersen skal sørge for
præmierne.
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Amager Strand
Arbejdet med at bygge Amager Strandpark er nu gået i gang, det betyder at der arbejdes i vandet
ud for Amager Strand.
Amager Strandpark I/S har udsendt en folder til beboere i lokalområdet, der i korte træk fortæl
ler om planen for byggeriet skridt for skridt. Af hensyn til sejlere der skal færdes i området genta
ger vi det vigtigste fra folderen.
For yderligere information kan man gå ind på www.amager-strand.dk.
Ny strandpark - skridt for skridt
O Sommeren 2004

Anløbshavnens rnoler bygges

0 Vinter/forar 2005
Pynten byggei

Indpumpning af sand
Parken anlægges

'Søren
Regulering af terræn
Bro bygges

Strandstationer
påbegynd—
Nordre mole bygges fra søen

.Området

Bro bygges

tørlægges
og uddybes

Amager Strandpark I /S anlægger den nye strandpark denne sommer. På disse
tegninger kan man følge anlægsarbejdet skridt for skridt. Det. meste af arbejdet
kommer til at foregå fra fartøjer på vandet, så inde pS land vil der være begrænsede
gener fra maskiner og anlægsarbejde Vandet kan i perioder blive uklart. Ved Sverid
Vonveds Vej kommer der desuden en mindre arbejdsplads.

O Efterår/vinteren 2004/2005

Snart vil store sandsugere pumpe sand ind mod Amager Strand. Fra sidst pd sommeren
er det ikke muligt at bade fra den sydlige del af stranden, og i løbet af efterSret forsvin
der vandet ogsfl ved den nordlige del. Vinterbadere kan her benytte Helgoland. Nu er riet
kun det grønne område ved Amager Strandvej, der kan bruges Til foråret, kommer der
vand i lagunen, men hele den ny strand bliver efter planen først indviet, til august ?005

O Sommeren 2005
Molerne bygges

Sandindpumpning

Stranden bygges

OmrAdet tørlægges og uddybes

Nordremolen bygges

Aften/natsejlads fredag den 1. oktober 2004 for Østersøkredsens medlemmer.
Turen er yderst velegnet for skolebåde, motorbåde og sejlbåde. Turen er ikke sværere end alle kan deltage.
Vi mødes i Dragør Bådelaug kl. 20.00. Man sejler til Dragør i DEN NYE LYSTBÅDEHAVN ved gæstebroen/service
kajen/ved mastekranen, hvor et kort ophold her ikke koster noget. Vi afholder skippermøde og man vil få sine opga
ver.
Vi sejler til fremmed havn, ca. 2 timers sejlads. Her lægger man til og kan overnatte, hvis man vil. Vi vil i havnens
klubhus spise vores medbragte madpakker med egne øl/vand. Østersøkredsen giver kaffe/the/kakao og GI. Dansk
og der uddeles præmier.
Kom og vær med.
Med sejler hilsen
Inge Grandahl Andersen
Breddekoordinator i Østersøkredsen
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Pinsemorgen

Min mand
Jens Peder Skov
død den 2.3.04
og blev begravet fra Tårnby
Kirke den 8. marts.
Jeg har først nu fået kræfter til at
udtrykke min tak til de af
Sundby Sejlforenings medlem
mer, der kom med blomster, hil
sner og deltog i begravelsen,
jeg ved sundby Sejlforening har
betydet meget for min mand, og
jeg er meget glad for, at så man
ge var med til at sige farvel til
ham.
En tak fra mine børn
Povl og Jakob og fra
Hanne Skov

Pragtfuld sol- og pinsemorgen de
but for vores nye festarrangør
Hanne.
Tak for din dejlige fremgangsmåde,
alt var parat da vi (midt om natten)
mødte op kl. 6 om morgenen, nogle
kl. 6 30 .
Du bød os velkommen, dvs. Lis,
Jytte, Joan, Ulla, Astrid, Ketty, Rita
og Vilna.
Du takke de fremmødte og så gik
vi ellers i gang med at smøre rund
stykker i lange baner med spege
pølse, leverposteg og ost, ca. 300
stk.
Vi var færdige kl 7 15 og der var
dækket op og parat til åbningen.
Herefter blev der skænket ca. 350
små glas med Dr. Nielsen - Rød
Ålborg og Gammel Dansk, især
sidstnævnte er en populær sag

blandt de svenske gæster.
Hornorkestret spille lystigt og Kurt
Wilken optrådte til stor morskab
som Can Can pige, utroligt at han
kan i den alder.
Til Hanne:
Du fortjener al den ros der kan gi
ves for din flotte premiere og dit fi
ne arbejde med al den fine indpak
ning af gaver og alt lykkedes så
godt.
En glæde at være med i dit team.
Lis, Jytte, Joan, Ulla, Astrid, Ketty,
Rita og Vilna.
Vi mødes igen i 2005 til ligeså hyg
gelige timer som den 30.5.2004.
A 483 V.O.
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Vi har alt det du behøver:
De rigtige produkter
Det rigtige værktøj
Den rigtige vejledning

FlUgger farver
Hans Guldager a/s
Amagerbrogade 164. TIf. 32 55 73 20
Holmbladsgade 25. TIf. 32 54 73 33
Kongelundsvej 264. TIf. 32 51 95 95
St. Kongensgade 93. TIf. 33 13 54 56
Vendersgade 10. TIf. 33 13 73 23
Møllegade 4. TIf. 32 53 73 22
www.flugger.dk
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Medlemsblad for

Sejlerskolen

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

Foreningens bestyrelse:

Formand:
Jens Green Jensen
E-mail

Sekretær:
Bjørka Schandorff
32 58 20 36
E-mail
bjorka@mail.tele.dk

32 50 63 65
jgj@di.dk

Næstformand & Havneudvalg:
Erling Jørgensen
32 58 63 00/30 62 14 23

Skolechef:
Ulla Helium

Havneudvalg:
Finn Hendil
43 90 39 61
E-mail
findil@post9.tele.dk

Ungdoms- og jolleleder:
Tonny Pedersen
27 24 00 67
E-mail
wain.fam@mail.dk

Havneudvalg:
Michael Fraenkel
32 97 06 65
E-mail
fam.fraenkel@get2net.dk

Kapsejladschef:
Claus Zastrow
26 16 60 32
E-mail
my.way@mail.tele.dk

Klubhusrepræsentant:
Torben Frode Olsen
32 55 43 41

Festudvalg:
Hanne Rosa Nielsen
40713999
E-mail...Hanne.rosa@nielsen.mail.dk

32 55 09 03

Motorbåds, -sikkerhedsrepræsen
tant & vagtchef:
Kim P. Andersen
32 59 62 23
E-mail..,.messinavej@webspeed.dk

Foreningens faste udvalg:
Målere:
Jan Simonsen
Karl K. Thorup

32 97 62 53
32 58 32 37

Redaktion:
Poul Christensen
E-mail

Kasserer:
Jørgen Rindal

32 97 09 39

Bladets ekspedition:
Elin Brinkland

Webmaster:
Johnny Bengtsson
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32 59 62 61

Udgiver:
Tryk:
Oplag:

20 32 02 38
chiep@pc.dk

Ja, så er vi godt igang efter at
mange har holdt ferie. Vi håber de
sidste par måneder bliver bedre
med hensyn til vejret.
Den 13. juni havde vi alle familie
tur, der var næsten ingen vind,
men stærk strøm, så nogle af bå
dene drev mod dragør. Med flere
forsøg på at komme rundt om røs
en, udgik tyveknægten, vi padle
de efter vinden. Vi fik ikke kvaje
præmien, men en flaske rødvin.
Alle deltagende både fik præmier.
Præmierne var sponseret af
Kastrup Marine service A/S,
mange tak.
Lørdag den 19. juni var der øvelse
med en redningsflåde (se forsi
den) som Mogens med Rio
Dorado havde sponseret. På
grund af dårligt vejr og ringe til
slutning talte vi om at aflyse de
monstrationen, men i sidste øje
blik kom Susanne med en flok
søspejdere, som var meget inter
esseret. Flåden blev udløst på
land medens Mogens holdt et me
get spændene foredrag omkring
flådens brug, virke og indhold.
Spændende var det for de unge at
prøve at sidde inde i den lille red
ningsflåde.
Vores dagtur gik til saltholm med
dejligt vejr. Vi var 3 både af sted,
men kun en enkelt elev deltog.
Efter frokost gik vi op og besøgte
øens museum. På hjemturen hav
de vi en fin sejlads.
Husk Tilmelding til
prøven ca. 1/9.
prøve til motor 25/9 kl. 10.
prøve i sejlads 2 og 3 /10 kl. 10.
Natsejlads fra Dragør 1/10 kl. 20
se side 4.

32 52 98 89
Sundby Sejlforening
SM Offset
1.300

Forsidebillede:
Vi venter spændt på hvordan den
virker.

På sejlerskolens demonstration af en rednngsflåde (se forsiden) fik tilskuer
ne muligheden for at se flåden indefra.

Efter brugen køres ufoen væk.

Tre friske sejlerpiger og en glad præmiemodtager fra familiesejladsen

Almindelig hygge på sejlerskolens Saltholmstur
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GENERALFORSAMLING
EFTERÅR 2004
Følgende er på valg:

Søndag den 31. 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

Formanden
Jens Green Jensen
Kapsejladschefen
Claus zastrow
Ungdoms- og jolleleder
Tonny Pedersen
2 havneudvalgsmedlemmer
Michael Fraenkel
Erling Jørgensen
Formanden for klubhus og bygninger
Torben Frode Olsen
1 suppleant til bestyrelsen
Leif Henriksen
Kasserer
Jørgen Rindal
1 kasserersuppleant
Elin Brinkland

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest
søndag den 3. oktober 2004 kl. 9 00
Bestyrelsen

Aften/natsejlads
fredag den 1. oktober 2004
for Østersøkredsens medlemmer.
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Turen er yderst velegnet for skolebåde, motorbåde og sejlbåde.
Turen er ikke sværere end alle kan deltage.
Vi mødes i Dragør Bådelaug kl. 20.00. Man sejler til Dragør i
DEN NYE LYSTBÅDEHAVN ved gæstebroen/servicekajen/ved
mastekranen, hvor et kort ophold her ikke koster noget. Vi afholder
skippermøde og man vil få sine opgaver.
Vi sejler til fremmed havn, ca. 2 timers sejlads. Her lægger man til
og kan overnatte, hvis man vil. Vi vil i havnens klubhus spise vores
medbragte madpakker med egne øl/vand. Østersøkredsen giver
kaffe/the/kakao og GI. Dansk og der uddeles præmier.
Kom og vær med.
Med sejler hilsen
Inge Grandahl Andersen
Breddekoordinator i Østersøkredsen
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Drengen til sin mor:
^Se mor, jeg har tegnet en
- Hvor er græsset?
-Det har koen da spist!
- Men hvor er koen så?
en gik da, da der ikke
var mere græs tilhage.,.

VHF/DSC-kurser
I Østersøkreds regi har vi afholdt SRC kurser, hvor Susanne Thomsen har forestået undervisningen. Alle har bestået
og alle været meget glade for Susanne, men desværre er Susanne så ophængt på sit arbejde, at hun må melde fra som
underviser hos os. Jeg mener, at have fundet den bedste og billigste udbyder nemlig Lyngby Radio som oplyser:
"Det er ved lov fastsat krav om gyldigt radiocertifikat ved brug af VHF og DSC. Til almindelig VHF er tidligere ud
stedte generelle certifikater stadig gældende.
Ved overgang til VHF med DSC skal man hos IT- og Telestyrelsen aflægge ny prøve for opnåelse af "Short Range
Certificate" (SRC).
TDC Lyngby Radio tilbyder kurser med henblik på at opnå kvalifikationer til at kunne bestå denne prøve.
Lyngby Radios kurser er bygget op omkring 4 moduler
•Praktiske oplysninger og ekspeditionsregler, opkaldsprocedurer samt nød, il og sikkerhed.
•Introduktion til GMDSS
•Radiosamtaler
• Apparatkendskab, med praktiske øvelser
•Forberedelse til eksamen
Undervisningsformen inkluderer forelæsning, film, øvelser og opgaver.
Kursuspris pr. deltager 980 kr.
Eksamensgebyr til IT- og Telestyrelsen 525 kr. pr. person er ikke inkluderet i kursusprisen, men vi hjælper med til
melding til prøven.
Tilmeld dig pr. e-mail til mhbh@tdc.dk
eller ring 45 28 98 00.
Der undervises mandag + onsdag eller tirsdag + torsdag i to uger med eksamen følgende onsdag fra oktober til fo
råret. Oplys hold nr. (evt. alternativt hold) samt navn, adresse og telefon nr., samt fødselsdato og år."
For sejlklubber eller andre grupper opretter Lyngby Radio gerne yderligere VHF/DSC-kurser - dog kun ved betaling
for mindst 12 deltagere. Men så får vi ikke den fleksibilitet, som der er ved at tilmelde sig kurserne direkte hos
Lyngby Radio. Derfor vil jeg anbefale alle, som ønsker at få et SRC certifikat, om at tilmelde sig Lyngby Radio's kur
sus.
Med sejler hilsen
Inge Grandahl Andersen
Breddekoordinator i Østersøkredsen

SMoffsettruk
Lyntryk dag til dag
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Fri parkering i gården
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Vagtordningen.
Alle medlemmer under 65 år, der har plads i havnen eller har fartøj på land, er pligtig til at gå to nattevagter i peri
oden fra 1. oktober til 30 april.
Tilmelding sker på blanketter der findes i mellemgangen ved kontoret samt i mellemgangen bag skipperstuen, sam
me sted er der opslået vagtlister/oversigtskalender og nærmere regler for vagtordningen.
Udfyldte vagtsedler 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 øn
sker 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 om du har fået dit ønske om datoen for nattevagten opfyldt.
På en nattevagt er der mindst 2 eller højst 3 vagter.
Vagten starter kl. 2200 og slutter kl. 0600.

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.
Love og regelmenter for Sundby Sejlforening, side 27:
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.

Når I udfylder vagtsedlen så gør det rigtigt!
Når I møder på vagten, så udfyld vagtsedlen i mappen korrekt!
Hver eneste år sender vi girokort/gebyr for ikke gået vagt, til medlemmer der udfylder vagtmappen forkert.
4 nemme ting, der sagtens kan nås i løbet af vagtens varighed på 8 timer.
• Skriv med blokbogstaver
• Tjek jeres medlemsnummer i medlemslisten
• Husk at skrive om du går vagt for andre
• Hvis du går vagt for andre, tjek det andet medlem's, medlems-nummer
Hvis du ankommer eller er i Sundby Sejlforening efter kl. 2200 og før kl. 0600 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).

Fritagelse for nattevagt
Jeg ved godt vi har et lov og reglement her i foreningen der siger, at hvis man er over 65 år, eller under og har fysiske
eller helbredsmæssige årsager, der gør man ikke kan påtage sig vagttjeneste, kan man blive fritaget.
Men inden i søger om fritagelse så prøv at tænke lidt over nedenstående;
Hvis man kan færdes på/passe og pleje sin båd, så kan man vel også påtage sig sin nattevagt.
På en nattevagt er der enten 2 eller 3 vagter, hvis der kun er 2 vagter skal kun området omkring klubhuset patrulje
res, hvis der er 3 vagter skal den ene opholde sig i klubhuset ved telefonen.
Så ærligt talt, så er det jo nok kun de færreste der ikke kan tage sin vagt pga. fysiske årsager.
Derfor tag nu jeres nattevagt og vær med til at både at passe på dine egne ting, samt vores forening.
Kim.

6

Besøg på Danmarks Meteorologisk Institut (DMI)
onsdag den 12. januar 2005.
Det er med glæde Østersøkredsen kan invitere sine medlemmer til foredrag og rundvisning på DMI.
Da vi kun kan være 50 personer skal tilmelding foretages til undertegnede og det sker efter først til mølle princippet.
Er vi rigtigt mange tilmeldte, vil vi gentage besøget en anden dag.
Vi mødes i Receptionen, Lyngbyvej 100, Lyngby kl. 19.00 og vi er færdige kl. 21.30.
Vi vil starte i auditoriet, hvor foredraget holdes af en meteorologistuderende med sejlererfaring. Der bydes på en
øl/vand. Bagefter er der rundvisning i vejrtjenesten.
Besøget koster kr. 40,- per person, som bedes betalt ved indcheckningen.
Venligst husk at påfør telefon nr. og hvis man har e-mail adresse, så jeg kan vende tilbage med besked om at man er
skrevet på listen.
Med sejler hilsen
Inge Grandahl Andersen
Breddekoordinator i Østersøkredsen
Telefon: 44 84 10 50
E-mail: ijbga@get2net.dk
Adresse: Lindeengen 61, 2740 Skovlunde.
Jeg kommer til DMI:
Navn med blokbogstaver

Telefon nr

E-mail:

Er medlem af:
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Det kan nytte noget
Bobby fik stjålet sin båd. Det er en meget kedelig oplevelse. Som så
mange andre der også har fået stjålet deres både satte Bobby en efter
lysning op. Efterlysningen blev hængt op i stort set hver en havn på
øst- og nordkysten af Sjælland. Derudover blev båden efterlyst i
i Bådnyt og på internettet.
\ Lykken var at anstrengelserne gav resultat.
\ Efter ca. 3 uger fik Bobby en henvendelse fra en sejler fra Dragør,
\ der havde fundet båden liggende i vedbæk.
\ Bobby kørte til Vedbæk for at møde finderen og konstatere at det
\ var den rigtige båd. Finderen fik sin dusør og mange tak og en
\ glad Bobby kunne lykkelig genforenet med sin båd konstatere at
\ den var uskadt og tilsyneladende kun har været brugt til trans\ port fra SSF til vedbæk. Tyvene havde oven i købet gjort sig den
\ ulejlighed at fylde så meget benzin på tanken at Bobby kunne
\ sejle hjem.
pc
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Referat af

bestyrelsesmøde
mandag den 8. juni 2004
Afbud fra Torben, Tonny, Kim og
Bjørka.
Punkt la, Protokol:
Intet.
Punkt lb, Eksterne forhold, der har
indflydelse på SSF:
Jens berettede om punkter fra et mø
de i BAS.
Der var stillet forslag om at reserve
re et område ud for Amager Strand
park til fritidsdykkere, dette forslag
gik BAS imod da området også blev
brugt til kapsejlads, området vil dog
blive afmærket.
Det eksisterende Helgoland kører på
sin sidste sæson. Der bliver opført
en ny badeanstalt når Amager
Strandpark er bygget.
l ste etape af byggeriet på Amager
Strandpark er påbegyndt, byggefor
løbet er trykt i medlemsbladet nr.
7/8.
Jens udleverede sidste opdaterede
plan for strandparkbyggeriet.
Etablering af den nye lystbådehavn
syd for Prøvestenen vil blive udsat i
nogle år og vil sandsynligvis først
stå færdig i 2007-08
Jens har været i kontakt med Køben
havns Kommune vedr. ændring af
lokalplanen for området omkring
SSF, planen vil først blive diskuteret
efter sommerferien.
Jens og Erling har været til møde
med Københavns Kommunes juridi
ske afdeling vedrørende vores lejeaf
tale. Forhandling af lejeaftalen er sat
i gang igen og en endelig lejekon
trakt gældende til år 2030 vil sand
synligvis være klar til underskrift i
september 2004.
Punkt lc, Maritimt Ungdomshus:
Der er klaget over at nogle brugere
af huset kaster sten ud på bådene i
havnen, desuden er der problemer
med meget trafik med biler til huset.
Problemerne søges løst med ledelsen
af huset.
Den kommende sti/adgangsvej til
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det Maritime Ungdomshus vil snart
blive påbegyndt. SSF har af entre
prenøren, der skal udføre arbejdet,
fået et tilbud på asfaltering af tilslutningsarealerne på kr. 47.000. Det
blev vedtaget af bestyrelsen at ac
ceptere dette tilbud.
Den sidste plan for færdiggørelsen
af byggeriet er sat til oktober 2004.
SSF er bedt om at fremkomme med
et tilbud på renholdelse af adgangs
vejen samt et forbrug til belysning af
vejen, dette blev udregnet til kr.
6.500 om året.
Punkt 2, Budget:
Jørgen gennemgik budgettet og
meddelte at der var trukket på kas
sekreditten på grund af oprensning
af havnen.
Der er givet tilsagn om et rentefrit
lån på kr. 300.000, med en løbetid på
5 år, fra Dansk Idrætsforbund.
Det blev vedtaget at yde et lån på kr.
25.000 til en ungdomssejler i 3 måne
der til køb af en Europajolle.
Punkt 3, Havn og Plads:
Der vil blive ryddet op i masteskuret
og på mastepladsen.
Havnen er gennemgået for fejl og
mangler efter oprensningen. Entre
prenørselskabet bliver kontaktet for
at udbedre skaderne.
Ejeren af en motorbåd er afgået ved
døden og båden bliver fjernet fra
havnen.
Claus ønsker ca. 12 havnepladser til
et stævne, Michael undersøger dette.
Punkt 4, Klubhus:
El-komfur i køkkenet er defekt og
skal repareres for ca. kr. 10.000, dette
blev godkendt af bestyrelsen.
Punkt 6, fester og arrangementer/
seniorer:
Sankt Hans aften forløb efter planen.
Fiskekonkurrencen er planlagt til
lørdag den 11. september.
Der er bestilt musik til afriggergildet
samt til julefrokosten.

Punkt 6, Sejlerskolen:
Der har været gennemført en øvelse
med en redningsflåde den 19, juni.
Der er arrangeret dagtur den 27. juni
og weekendtur den 14-15. august.
Punkt 7, Ungdom og Joller:
Intet.
Punkt 8, Kapsejlads:
Der har været afholdt Motivations
Cup samt Familiesejlads.
Der afholdes DM i Ynglinge for un
ge under 19 år den 9-11. juli.
DM for klubhold den 7-8. august er
aflyst.
Punkt 9, Motorbåde:
Intet
Punkt 10, Sikkerhed og miljø:
Sejlerskolen låner 2 stk. af de nye
redningskranse.
Punkt 11, Bladet:
Intet
Punkt 12. evt.
Intet
Mødet slut klokken 21 35
Næste møde er
mandag den 30. august klokken 18 00 .
Jens Green
Formand

Erling Jørgensen
referent
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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:
SKIBSMAI .ING - 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 -1730
Lørdag:
9.00 -13.00

- Er 'hveps' et Bi-ord eller
et STIK-ord?

Husk også at vi altid holder åbent på alle Søn- & Helligdage 9.00 -13.00 fra PÅSKE til PINSE

.Vi har vænnet vores hund
af med at tigge ved bordet
- Såh, hvordan gjorde
.Vi lod den smage maden.
to

WgiK&S S K

- Se den store hund, far!
- Det er en rottweiler.

tøZf""""

mm

are 'det

uikrj~ \

er en bastard.
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Seniorernes 5 års fødselsdag
Dagen blev fejret den 7. juli. Vi var ca. 50 sen
iorer til dejlig sild og dejligt smørrebrød,
kaffe, ost. 01 og snaps blev indtaget med
godt humør og rigtig god stemning.
Alt klappede i det gode vejr. Der var til lejlig
heden rejst en pavillon i forlængelse af huset
og halvdelen af gæsterne sad udenfor i det, for
en gangs skyld, gode vejr. Lange Kim var i dagens anled
ning engageret som tjener
i hvid jakke og serverede
for alle i bedste stil til alles
tilfredshed.

Navigation

teoretisk del

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

onsdag den 6. oktober
kl. 1900 i Skipperstuen
Se opslagstavlen i mellemgangen
Kurset gennemgår det pensum
der skal bruges for at bestå
"Duelighedsprøve for lystsejlere
teoretisk del"

I relation til midt indlæg i
sidste nummer af SSF bla
det fik jeg i min over
strømmende iver over
Hannes præstation over
Pinsemorgen ikke omtalt Vagn. Mange også gode pinsemorge
ner og hvad han også har præsteret af fester. Det var en forg
lemmelse, men en tak skal du selvfølgelig også have for hvad
der er lavet af fester fra din side, for store og små.

og afslutter med eksamen
ca. 1. april.
I kursusforløbet kommer også et
"søsikkerhedskursus", hos Falck.
Pris kr. 600.- ecxl. materialer og
eksamensgebyr.
Underviser:
Poul Christensen

A 64 Vilna

Månedens redningsvest
Når man er 7 år og ude at sejle for første gang i en "rigtig" båd og har muligheden for at opleve sejlerlivet, som man
ikke kan, når man bare sejler med en stor færge, får man en redningsvest på og bliver sluppet fri på båden og i hav
nen. Så er det man bliver lidt interesseret, hvordan virker sådan en redningsvest? Svaret er da klart, du må da gerne
prøve at "falde" i vandet med redningsvesten på, og som sagt så gjort.

Man er lidt nervøs, det er jo første gang,
så det er godt med lidt instruktion.

Efter lidt forklaring og overtalelse tages
det store spring, der er jo også langt ned.

Pyt, -det var da ikke noget, og så ved jeg
forresten også hvordan den virker.

Har du nogle gode billeder og en lille historie om en god oplevelse med børn og redningsvest hører vi gerne fra dig.
Send det til redaktøren i Sundby Sejlforening
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Advarsel!

Nye slusetider
Indtil 26. september 2004 er slusen
åben
fredage
kl. 17 00 - 19 00
lørdage og søndage kl. 8 00 - 10 00
og igen kl. 17 00 - 19 00

•fra & til medlemmerne

Fra d. 2. oktober 2004 og indtil 14.
november er slusen åben

"Tak for venlig deltagelse
ved Maler Jørgens
bisættelse.

lørdage og søndage kl. 8 00 - 10 00
og igen kl. 17 00 - 19 00 .
*****************************************

Med venlig hilsen
Ulla"

Tak for deltagelse og
omsorg i forbindelse med
Per Tungelunds
død og bisættelse.
Saida Karin Sonne

fra bestyrelsen

Der har i den sidste tid
været tyverier af traile
re, både, påhængsmo
torer og benzintanke
m.m. fra foreningens
område.
Vi ved at det desværre
sker, men gør det så
svært for tyvene som
muligt, lås både og trai
lere fast og gem de løse
ting væk, for at undgå
disse ubehagelige over
raskelser.
Hilsen Kim
Motorbådsrepræsentant.

Lotte Andersen
Palermovej 23, 2300 S
Julie Jacobsen
Rådmandsgade 35, 2200 N
Hasse Nordbye
Ærtevej 18, 2700 Brønshøj
Jette Petersen
Silkeborggade 19, 2100 0
Magnus Platz
Rådmandsgade 35, 2200 N
Linda Rasmussen
Mathæusgade 6, 1666 V
Kolja Rieffestahl
Ved Amagerport 4, 2300 S
Jacob Schliinsen
Caprivej 5, 2300 S

Værd at vide
Gennemsejlingshøjder un
der de nærmeste broer ved
middelvandstand:
Knippelsbro:

5,4 meter

Langebro:

7,0 meter

Sjællandsbroen og
Jernbanebroen syd for: 3,0 meter
Sorterendebroen:

6,0 meter

Kalvebodbroen:

16 meter.

Kim.

SØKORTRETTELSER
Kort & Matrikelstyrelsen

Der sker for tiden store ændringer i sejladsfor
holdene ud for SSF og Amager Strand
Hold dig opdateret ligeså hurtigt som ændrin
gerne sker på

www.kms.dk
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Afsender
Sundby Sejlforening
Amager Strandvej 15
DK 2300 København S

Returneres ved varig adresseændring

POST

B

PP

DANMARK

Magasinpost
ID nr. 02875

Fisketur!
Lørdag den 11. september
Kl. 1000 går startskuddet for vores årlige fisketur.
Vi holder skippermøde & får smurt
halsen, med kaffe og en lille en, i jollehuset kl. 900, hvor
der kan købes deltagertegn af kr. 10,Starten går kl. 1000 ved kanonsalut.
Ingen deltagerbåde må gå uden for molerne før dette tidspunkt og alle delta
gende både skal være inden for molerne kl. 15 !
Alle bådtyper er selvfølgelig velkommen, lige fra robåde på små fødder til Havkrydsere på
mange fødder
Indvejningen af de rensede fisk vil foregå fra kl. 1600 på prampladsen.

BEMÆRK!
Der må kun anvendes alm. fiskestang og snøre, bruges der
andet bliver du udelukket fra konkurrencen.
Hvem fanger den:
største,mindste, længste,
mest sjældne fisk,
eller den underligste fangst ?
Middag i klubhuset kl. 1800, menuen er Skipperlabskovs
Billetter å kr. 50,- til middagen kan købes hos Tina.

Præmieuddelingen kl. 1900.
Sidste mulighed for at købe en billet til skipperlabskovs er, tirsdag d. 7 septem
ber, (herefter vil det ikke være midigt at få serveret skipperlabskovs)
Alm. mad kan selvfølgelig bestilles til restaurationens alm. priser.

Kim
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Medlemsblad for
Forsidebilledet:

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300

Vi kaldte den

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:
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Formand:
JBi Jens Green Jensen
^ JM E-mail

32 50 63 65
jgj@di.dk
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Sekretær:
Bjørka Schandorff
32 58 20 36
E-mail
bjorka@mail.tele.dk

Næstformand & Havneudvalg:
Erling Jørgensen
32 58 63 00/30 62 14 23

Skolechef:
Ulla Helium

Havneudvalg:
Finn Hendil
43 90 39 61
E-mail
findil@post9.tele.dk

Ungdoms- og jolleleder:
Tonny Pedersen
27 24 00 67
E-mail
wain.fam@mail.dk

Havneudvalg:
Michael Fraenkel
32 97 06 65
E-mail
fam.fraenkel@get2net.dk

Kapsejladschef:
Claus Zastrow
26 16 60 32
E-mail
my.way@mail.tele.dk

Klubhusrepræsentant:
Torben Frode Olsen
32 55 43 41

iw
'*

32 55 09 03

Festudvalg:
Hanne Rosa Nielsen
40713999
E-mail...Hanne.rosa@nielsen.mail.dk

IWt
Motorbåds, -sikkerhedsrepræsen
tant & vagtchef:
Kim P. Andersen
32 59 62 23
E-mail....messinavej@webspeed.dk

Foreningens faste udvalg:
Målere:
Jan Simonsen
Karl K. Thorup

32 97 62 53
32 58 32 37

Redaktion:
Poul Christensen
E-mail

Kasserer:
Jørgen Rindal

32 97 09 39

Bladets ekspedition:
Elin Brinkland

Webmaster:
Johnny Bengtsson

32 59 62 61
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Udgiver:
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Oplag:

20 32 02 38
chiep@pc.dk
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Sundby Sejlforening
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Jonathan
På en sejltur til Sverige besøgte vi
Ahus på den svenske østkyst.
Kort efter at have fortøjet lagde vi
mærke til, at en stor måge udviste
en lidt besynderlig opførsel.
Når den gik, løftede den det ene
ben meget højt, sådan ligesom i
gaggede gangarter, og den fløj og
så lidt akavet.
Efter et par forsøg landede den på
toppen af bomteltet og stod den
længe nok til, at vi kunne se hvor
for den havde denne meget be
synderlige opførsel.
Den var viklet ind i en nylonline,
som en uforstandig lystfisker hav
de smidt fra sig.
Vi forstod nu, at mågen på forun
derlig vis søgte hjælp hos os.
Mågen lod sig også meget nemt
indfange og gjorde heller ikke me
get modstand da den blev samlet
op fra jorden direkte med hæn
derne.
Vi bar mågen ud på båden, hvor
vi kunne konstatere at nylonlinen
havde viklet sig om både næbbet,
tungen, højre vinge og højre ben.
At det har været meget ubehage
ligt for mågen kunne ses på, at li
nen havde slidt nogle riller både i
tungen, vingen og låret, det var
på dette tidspunkt kun nået at bli
ve overfladisk. Der er ingen tvivl
om at det har været meget gene
rende og forhindret mågen i at
spise og drikke.
Efter at være befriet for det
snærende garn faldt mågen helt til
ro på agterdækket og var tydelig
lettet men meget træt. Mågen blev
på agterdækket i et par timer,
hvor den skiftevis sov og lod sig
håndfodre med tun fra en dåse og
drak rent vand.
Herefter fløj mågen ned til et
slæbested ved siden af båden
hvor den på helt normal vis pud
sede sig for senere at forsvinde i
mængden af måger.
pc

StandernedfiaCing
Lørdag den 23. oftfo6er
Menu:
tydvinsmarineret svinekam
medwaCdorffsaCat og tytte6ær
Vi fafer standeren

1700

SS*F er som sædvanRg vært ved en øf etter vand
tiC de fremmødte medlemmer

e£ spiser middag $£ 1800

<Dessert:
gammeldags æ6(e%age
(Pris fa. 110,<Bord6estiBng hos Tina senest mandag den 18. ofyoSer

Jensen & Co
spiller fra spiller op tiC dans

Sundby Sejlforenings årlige
havnerundfart
løber af stabelen lørdag den 30. oktober
Tag familien med på en hyggelig fællestur rundt i
Københavns havn og kanaler.
kl. 930 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
Ruten fastlægges på dagen, hvor vi ser på vejret og
vandstanden
Husk endelig at medbringe kaffe, kage og madkurv
til besætningen.
*5
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Alle både uden mast kan deltage
(vi sejler også under nogle af broerne)

Rejsebrev nr. 10"
Loup de Mer" Med Hans og Else L'Ardoise-France den 27 august 2004

Et Farvel på Middelhavet
o

Den vrede mand i "Aries" og Alefiskeri på Rohnefloden
Hjemve!
Måske!! Sommeren starter allerede i marts måned her i
det sydfranske og vinteren er nærmest som det tidlige ef
terår hjemme.
Når man når juni og termometeret i kahytten nærmer sig
de 50 grader går tankerne hjem til de solrige lange dage
med lette vinde, normale temperaturer flæskesteg og
røget ål, de korte nætter og et tidligt besøg hos bageren
efter et par håndværkere.
Skal man hjem herfra gennem floder og kanalerne, de
mange sluser og ikke mindst opleve en masse undervejs
tager det for os lidt ældre af det grå guld ca. 3 måneder,
så sidste frist er juli måned.
Når vennerne og familien ringer, mailer eller SMS' og
melder at sommeren endnu ikke er begyndt og fjernsynet
fortæller om masser af regn, kulde og overfyldte floder,
og spåmændene ikke gir sommeren en chance før i au
gust.
Ja så forsvinder hjemveen som dug for solen, vi beslutter
i stedet at se den sidste del af den franske
Middelhavskyst og mødes med John og Ingrid i SSF bå
den" Amigo", som ligger i Port Napolion for tilrigning og
sejlads til Grækenland, så må hjemturen vente til næste
år. Måske?.
Den vrede mand i "Aries"
Vi forlod L'Ardoise vor såkaldte vinterhavn i slutningen
af maj med Mistralen i ryggen, det første mål var den
gamle græsk romerske by "Aries" der blev verdensbe
rømt i nyere tid på grund af maleren Van Gogh, der godt
nok blev sindssyg, men til gengæld malede sine bedste
billeder her, blandt andet vindebroen over Aries/Fos ka
nalen der dengang førte direkte ud i Middelhavet.
Allerede i Avignon havde vi hørt rygter og historier om
den vrede mand i "Aries".
Nu er det sådan at her er højst plads til 12 både når man
ligger 3 uden på hinanden, og i Aries har kanalselskabet
sit kontor hvor man betaler for at sejle på floder og kana
ler efter et yderst mærkeligt system som kun fransk
mænd kan opfinde.
Rygterne fortalte at der ligger en stor fransk motorbåd
med en gal mand der påstår at han maler sit skib og der
for ikke vil have nogle liggende uden på sig.
Manden er gået så vidt som under råb og trusler at kom
me med en køkkenøkse for at hugge tovværket over for
den formastelige sejlerkone i forstavnen der forsøgte at
lassoe hans pullert, tilfældigvis en dansk båd.
Konens mand der hedder Aage en lille tæt rødhåret fyr
fra Fredericia var ikke sådan at bide skeer med, han
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sprang resolut ombord til den gale, vristede øksen fra
ham og brækkede hans lille finger til stor moro for de
øvrige sejlere der tilkaldte Gendarmeriet.
Den vrede undskyldte og blev sendt på hospitalet, dagen
efter var den gal igen med en ny sejler, denne gang en
amerikansk båd, trods lillefingeren var øksen fremme
igen.
Rygter er der nok af blandt sejlere på langfart, normalt ta
ger vi dem ikke alvorligt, men da vi anløb lilleput broen i
Aries og så pinden med skiltet peinture; rage en meter
ud, de spændte ansigter i de øvrige både syntes vi, at vi
skulle prøve om der var noget om snakken.
Vi lagde an til landing med lidt tovværk i hånden ved
den ikke særligt nymalede båd.
Ganske rigtigt, op på dækket kom manden under råb og
trusler der ikke var til at tage fejl af, fingeren var i gips og
et synligt blåt øje var der også kommet til.
Hele havnen deltog i diskussionen og det på alle tunge
mål, da vi syntes at løjerne havde varet længe nok lagde
vi os uden på en lille franskmand der blev vækket midt i
sin siesta hvilket han var vældigt glad for, han arbejdede
på en restaurant og havde sovet over sig.
Vi har aldrig mødt en gal franskmand, de normale kan
diskutere høfligt længe og inderligt med smil på læben!
Men ham her....Vi hørte senere at manden og båden var
blevet fjernet af Gendarmeriet.
Et farvel på Middelhavet
En halv dags sejlads fra "Aries" ligger Middelhavsbyen
Port Saint Louis du Rohne der på Napoleons tid var en
stærk fæstning, som skulle bevogte indsejlingen til Rohne
floden med de mange handelsbyer.
Admiral Horatio Nelsons flåde (ham med slaget på
Reden i 1801) angreb flere gange byen der trods en slem
medfart holdt stand.
I dag er der kun Tårnet tilbage samt nogle stærkt forfald
ne bygninger fra nyere tid der fortæller at den franske
flåde her har haft en stor base liggende.
Til gengæld har byen formået at skabe en oase for fastbo
ende turister fra hele EU. Ikke de sædvanlige højhuse og
hoteller på 18 etager men små bungalows og 3 etagers
ejendomme med lejligheder til rimelige priser.
I øvrigt uforståeligt for Else og mig at nogen vil bo her, vi
ankom lige midt i en større mygge og insekt plage.
Hans praler altid med at de ikke stikker ham, men efter et
par dages angreb af nogle små sorte moskitos var hans
immun forsvar brudt sammen, lidt feber og en tur i køjen
med en flaske af Dr. Nielsens rettede op på helbredet.
Vi flygtede simpelthen et par sømil ud i Middelhavet og

ind til Port Napoleon der er en stor moderne veldreven
marina, hvor "Amigo" stadig stod på land fuld klargjort
med mast og rig , kun SSF'standeren og Dannebrog samt
lidt pudseri hist og pist manglede inden Ingrids ankomst
med flyruten til Marseille.
En periode med kuling fra alle verdenshjørner forhindre
de begge fartøjer i at komme videre de næste 14 dage,
heldigvis blæste de fleste af de moskitos som fransk
mændene ikke havde slået ihjel ved hjælp af kemi indu
strien, rent ud sagt ad Pommeren til.
Så det blev til en række gode danske frokoster og midda
ge så godt det nu kunne lade sig gøre, for resten også lidt
på fransk.
Det viste sig at, på undersiden af pontonerne sad de flot
teste store saltvands muslinger(dem til 4 Euro kg.) lige til
at plukke i store klaser, dampet i en flaske god krydret
hvidvin, dertil en baguette (fransk franskbrød) dyppet i
resten af hvidvinen, lige noget for dem der er på skrump.
Endelig holdt blæsten op og "Amigo" og "Loup de Mer"
kunne i konvoj sejlads stå Middelhavet ud, begge fartøjer
med SSF 1 standeren under salingerne og Dannebrog va
jende agter med Delfiner og sølvglimtende fisk i køl
vands striben
ikke et øje var tørt.
"Amigo" med kurs mod Italien
og "Loup de Mer" med kurs mod den franske by
Martigues, som kan minde lidt om Venedig, dog uden
Dogepaladset.
Martiguis 2 lystbådehavne var næsten helt optaget af sto
re fartøjer fra det meste af verdenen, ikke lige noget for
os. Hans har glemt sin Blaser og Else har kun 1 lang kjole
med.
Et rygte havde fortalt os at på den anden side af byen der
vender ud til fjorden Etang de Berre ligger en lokal sejl
klub, den står ikke på vort kort, men hvad - et håndteg
net kort og håbet om at der var dybt nok fik os til at for
søge.
Mageløst, her ligger virkelig en lokal lystbådehavn på
størrelse med Sundby Sejlforening, vi kunne se på ma
sterne at der måtte være vand nok under kølen.
Flinke sejlere på broen anviste os nogle ledige pladser
med et fortøjnings system agter som vi ikke har set før og
vi har ellers set en del..
Et stålkabel der fiskes op fra bunden i en lille snor fra
landgangsbroen.
Det første man gør i en større fransk havn er at gå til
Kapitaineriet med skibets dokumenter og pengekasse så
man er sikker på at alt er ok. der hvor man nu har fundet
en plads.
På vort spørgsmål til de mange nysgerrige sejlere på bro
en om hvor havnekaptajnens kontor lå, fik vi på udmær
ket engelsk at vide at her var de alle sammen havnekap
tajner for de ejede selv havnen.
De var mere interesserede i hvordan vi havde fundet de
res havn og hvor vi kom fra med det mærkelige flag der

efter deres mening måtte været klippe i stykker, her var
de ikke vandt til at se udenlandske fartøjer.
Aha... Danimarca det er jer med Dronningen og den
franske vinbonde til mand, vi har lige set på TV. At kron
prinsen har fået en pige fra Australien.
Et flot bryllup må man sige.
På spørgsmålet om betaling var havnekaptajnerne enige
om at hvis vi lå mere end en uge måtte vi snakke om det,
og i kan bruge alt det El. og vand i har lyst til, hvis i altså
har nogle stik der kan bruges her.
Om vi har stik, alle langturssejlere har kassevis af stik til
alt muligt, jeg fandt et gammelt el stik i sin tid købt i
Polen og ikke brugt siden, det passede fint uden på et an
det stik, når bare det ikke bliver regnvejr.
Den gamle del af Martigues lå lige om hjørnet af havnen
med en herlig udsigt til hele fjorden
omgivet af en række mindre bjerge, og nogle kilometer
væk kunne vi se lufthavnen i Marseille.
I kikkert kunne vi se det berømte hul i bjerget hvor man
for få år siden havde forsøgt at sprænge en sejlbar tunnel,
der kunne tage de store flodbåde helt ind i Marseille
havn, så de ikke skulle ud i Middelhavet først.
Inden arbejdet var færdigt brød tunnelen for fransk
mænd af uforklarlige årsager sammen med et stort brag,
bjerget blev lidt mindre og man har ikke forsøgt siden.
Dansk Ålefiskeri i Rohne
Det hele kom sig af at nogle Hollændere havde medbragt
et par ruser og prøvede lykken, det var nogle underlige
trekantede ruser uden forfang eller net.
De fik nu og da et par mindre ål, det meste var mærkvær
dige udseende fisk som ingen turde spise.
Jeg har aldrig bedrevet åle fiskeri og fiskeri er kun blevet
til de sædvanlige torsk, sild og hornfisk i Øresund.
For resten fik jeg engang præmie i SSF 1 årlige fiskekon
kurrence for den mindste fisk? Måske for det at jeg på
dette tidspunkt var formand og syntes jeg skulle have lidt
trøst for tabet af flere blink og en hel dags slid på Sundet
i regnvejr.
Jeg fik overtalt Else til at tage en stor ruse Kastrup Marine
med i Sterling flyet til Nice.
Det kan godt være at sikkerhedsfolkene i Kastrup har un
dret sig over hvad en dame i hendes alder skulle med en
Åleruse.
De sagde nu ikke noget, eller de har tænkt hun måske
skulle optræde i en revy som den nøgne <Dianne> kun
klædt i et fiskenet.
Jeg havde ikke meget begreb om ruser og de første forsøg
faldt absolut ikke heldigt ud, et par catfich (en fladfisk
med en mund lige så bred som fisken) som var for små til
at spise plus nogle mindre farvestrålende fisk som nær
mest var egnet til akvariebrug.
Jeg måtte have hjælp hjemmefra, en af dem som stod i
mail kartoteket fra nordre mole som jeg mente havde ro-
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det med ruser og som måske kunne hjælpe mig var
Michael Ronild.
Genialt han sendte i løbet af få dage en hel side med di
verse fosrlag.
Jeg ved ikke om han har forstand på den slags men det
stod soleklart på computeren hvordan den slags skulle
håndteres.
Og så kom der ål, til stor forundring både for fransk
mænd og ikke mindst hollænderne der i skuffelse sejlede
deres vej.
Al hver tredie dag, de fleste det Else kalder punds ål,
men nogle så store som fra øjenhøjde og til knæet (1.15
m.) hun påstod de ikke kunne spises af mennesker fra
det høje nord..
Det gik nu glimrende for mig og den franske kvindelige
havnekaptajn som kan drikke lige så meget dansk bræn
devin som mig, nogle franskmænd og et belgisk ægte
par, som bare ikke skulle vide at de var stegt i smør.
De sværger til olivenolie som man efter min mening ikke
kan stege i men som ellers er udmærket til lidt grøn salat
og teak træ.

" Van Gogh" broen ved den nu nedlagte sluse i Aries.

Udover ålene kom der også krebs i nettet, som de lokale
mente ikke kunne spises, efter en uges tid i nettet så de
helt rene og pæne ud, og i kogevandet blev de pæne lyse
røde og alle kunne nu spise med største velbehag ved
hjælp af lidt vin Rose 1 ..
Livet er jo herligt, bare der ikke var så langt hjem.

Lystbådehavnen i Martigues.

Flotte lyserøde krebs.

Ålefiskeriet i Rohne.

Den årlige fest i Laudun for den romerske

kejser Cæsar.
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Referat af

bestyrelsesmøde
mandag den 30. august 2004
Afbud fra Torben.
Inden selve dagsordenen blev be
handlet orienterede Henrik Grave
sen om planerne for stien ud til Det
maritime Ungdomshus. Den vil først
blive anlagt til foråret 2005. Årsagen
er, at der skal søges ekstrabevillinger
til projektet for at imødekomme de
krav, SSF har stillet. Der vil blive fo
kuseret kraftigt på koordineringen af
arbejdet, der går i gang i den perio
de, hvor der foregår klargøring og
flytning af både. Dette arbejde over
drog Henrik hermed til havneudval
get og næstformanden. Bestyrelsen
takkede Henrik for hans meget store
indsats under hele arbejdet med Det
maritime Ungdomshus og hvad der
af fulgte.
Det maritime Ungdomshus:
Byggeriet er afleveret, men ikke fær
digt, og kommunen viser ingen in
teresse herfor. De udvalg, der har
haft med byggeriet at gøre, er split
tet op, og ingen vil påtage sig ansva
ret for de forskellige mangler i for
hold til det aftalte, der er påpeget.
Den arbejdsgruppe, Henrik har sid
det i, er nedlagt. Klager henvises til
brugerbestyrelsen.
Gulvene i baderummene er rettet op,
men de plader, Tonny har rykket
for, er ikke monteret. Om hullerne i
trædækket oplyses det, at de skyldes
hærværk. SSF vil tage kontakt til
Lokale- og Anlægsfonden for ad den
vej at forsøge at få manglerne ud
bedret.
Der er også problemer med tilløben
de unge, der ikke retter sig efter
påbud.
Årsagen til, at lederen har sagt op er,
at han blev tilbudt et bedre arbejde
til en væsentlig højere løn.
Kommunen har bevilliget en selv
stændig leder samt en ekstra leder,
så åbningstiden kan forlænges.
Hertil kommer en gårdmand og en
rengøringsassistent et par dage om

ugen. Lederstillingerne er slået op
med frist til den 2. september. Der er
ansættelsessamtaler den 15. og igen
den 20. sept. Den nye leder forventes
ansat med tiltrædelse den l.nov. d.å.
Indtil da er de forskellige arrange
menter aflyst. Kun SSF's brug af hu
set fortsætter uændret.
Da der også er blevet klaget over
megen kørsel og med stor fart til
området, blev det igen oplyst, at kør
sel er forbudt undtagen for handi
cappede. Kørsel med grej må kun
ske efter aftale med SSF.
De mange gæster belaster SSF's toi
letter på området, især når huset er
lukket. Dette vil blive påpeget over
for kommunen. Alternativt må man
bede om, at dørene til toiletterne i
huset skal stå åbne.
Mange mennesker har svært ved at
forstå, at de ikke bare kan bruge hu
set. Klager, der indgives, vil blive
sendt videre til kommunen.
Hærværk skal straks anmeldes til
politiet.
Der skal ikke gives plads i havnen til
fartøjer, der har tilknytning til Det
maritime Ungdomshus. SSF skal
dog stille nogle få pladser på land til
rådighed for enkelte opti'er eller ka
jakker og evt. en følgebåd. Alle hen
vendelser angående Det maritime
Ungdomshus skal gå gennem ung
domslederen Tonny.

bådpladser i den nye havn forventes
sat til salg i 2006. Den nye havn for
ventes færdig 2006/07, og prisni
veauet anslås at blive som i
Lynetten.
Den 1. sept. begyndes etableringen
af den sydlige mole - ud for SSF's
havn. Nordmolen på Sandøen vil
også blive påbegyndt i nærmeste
fremtid. Det endelige projekt for
Prøvestenen vil blive udsendt i nær
mest fremtid. Medlemmerne vil bli
ve holdt orienteret om arbejdet gen
nem bladet. Evt. afholdes også en
klubaften om emnet.
Jens og Erling har været til møde an
gående lejekontrakten. Den er stadig
ikke blevet behandlet i Borgerrepræ
sentationen. Jens vil bede Sundby
Lokalråd gå ind i sagen for at presse
på, så alle klubberne i området får
tilfredsstillende lejevilkår. Årsagen
til, at det stadig trækker i langdrag
med afgørelsen, menes at være, at
der for tiden ingen planer er for om
rådet syd for SSF.
BASS har tilbudt kommunen at
medvirke til at kultivere området, så
der kan være en naturlig passage til
SSF fra Ny Amager Strandpark un
der hensyntagen til de øvrige funkti
oner i området.

Henrik Gravesen meddelte, at han er
blevet formand for den internationa
le Ynglinge organisation og derfor
trækker sig tilbage fra øvrige aktivi
teter.

Arbejdet med anlægget af øen går
meget hurtigt. Jens har kommenteret
udkastet til Udviklings- og Plejeplan
for Amager Ny Strandpark og har
anbefalet, at der graves ud i renden
så tilgangen bliver så enkel som mu
ligt - afmærkningen ligeså.
BASS er inviteret til en rundtur på
Sandøen.

Punkt la. Protokol:
Intet

Punkt lc. økonomien:
Intet.

Punkt lb. Eksterne forhold af be
tydning for SSF:
Jens og Erling har været til møde
med direktøren for udviklingssel
skabet Prøvestenen. De første

Punkt 2. Beretning:
Til generalforsamlingen i oktober er
der et forslag fra kassereren om at
ændre betalingsfristen for kontin
gent og pladsleje til 1. marts og 1.
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september.
Bestyrelsen er også enig i at foreslå,
at pladslejen sættes op fra kr. 130 til
kr. 150, og at skurlejen sættes op fra
kr. 250 for et enkelt skur til kr. 300.
Lejen for dobbeltskure foreslås for
højet tilsvarende. Pælepengene æn
dres ikke.
Som meddelt på sidste generalfor
samling genopstiller formanden ik
ke. De øvrige bestyrelsesmedlem
mer, der er på valg, blev spurgt om
deres stilling til genopstilling.
En modtaget skriftlig klage over et
medlem blev behandlet.
Brombærhækkene mod syd er blevet
klippet. En jordvold, der har ligget
bag nogle skure vil blive fjernet.
Punkt 3. Havn og Plads:
Erling har haft afleveringsforretning
med entreprenøren og miljøkontrol
len om udgravningen. Diverse do
kumenter i den anledning er afleve
ret til rette instanser. Tidsrammen
for udgravningen søges udvidet, så
det sidste materiale (det, der stadig
ligger mellem pælene) kan lægges
på plads i midten af havnebassinet.
Prisen for arbejdet bliver kr. 700.000.
Til hjælp til finansieringen af ud
gravningen af havnen har DIF via
DS bevilliget SSF et lån på kr.
300.000. heraf er de kr. 75.000 et ren
tefrit lån. Kassereren har oplyst, at
økonomien ikke giver problemer.
Såfremt betalingen af den sidste reg
ning kan udsættes til slutningen af
året, behøver kassekreditten ikke at
blive rørt.
I vinterens løb vil havneudvalget
gennemgå pæle- og dybdeforholde
ne.
Udvalget har inden for de sidste to
uger tildelt skure til 6 medlemmer.
Enkelte ejerløse skure er brudt op,
som bortset fra eet var tomt.
Der arbejdes også med at få renset
ud blandt de gamle både, der står på
land.
Farvandsvæsenet har sendt et brev
angående forkert placering af af
mærkninger og båker, men er blevet
oplyst om, at deres måleresultat ber
or på en fejlanbringelse af en begrænsningsbøje i forbindelse med an
lægsarbejderne ud for havnen.
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Oliestanderen, betalingsautomaten,
er repareret og opdateret. Den kan
modtage både kroner og euro.
Pumpen til holdingtanken på nordre
mole virker igen.
Punkt 4. Klubhus:
Der skal udarbejdes et budgetforslag
til finansåret 2005 til opsætning af ny
eltavle i klubhuset samt elstandere
på moleinstallationerne.
Punkt 5. Fester og arrangementer:
Afriggergildet er under udarbejdel
se. Det vil forgå lørdag den 23. okto
ber klokken 17 00 og med spisning
klokken 18 00 . Sejlerskolens afslut
ning holdes den 8. okt.
Hanne arbejder på forberedelserne
til børnenes juletræsfest den 12. dec.
Punkt 6. Sejlerskolen:
Undervisningen er godt i gang efter
ferien. Der var en weekendtur til
Hven med frisk vind til hjemturen.
Den 1. okt. holdes natsejlads fra
Dragør. Alle kan deltage. Indbydel
sen står i juli/august- bladet.
Den praktiske prøve i sejlads finder
sted den 2. og 3. oktober. Den 8. okt.
er der afslutning i klubhuset med
overrækkelse af diplomer, og den 9.
og 10. okt. rigges bådene af.
Flere nye medlemmer er kommet til
og har ønsket at komme med på sej
lerskolen til næste sæson. Den 25.
oktober klokken 19 00 begynder un
dervisningen i tovværk.
Arbejdet med at finde en ny skolebåd er indtil videre stillet i bero.
En vogn til bugsering af "Øveballen"
er under konstruktion.
Punkt 7. Ungdom og joller:
Der er kommet en del nye børn til
optiafdelingen og sammen med dem
flere forældre, der er villige til at gi
ve et nap med.
Ved junior DM for Ynglinge gik søl
vet til SSF. Det var et vellykket stæv
ne, som SSF fik en positiv feed-back
for.
Ved Europamesterskaberne for juni
orer (U-23) i Holland deltog 26 både.
SSF fik en 11. og en 14. plads.
Ved Europamesterskaberne for
Ynglinge - åben klasse - fik Y24 en
33. plads. Der var 82 deltagende bå
de. Y160 med Team Gravesen havde
et uheld og endte på en 73. plads.

Ynglingene har deltaget i JDM, UDM og mini-DM foruden Europa
mesterskaberne og U-23. Det er flot
gået.
Ved VM for Europajoller på Sar-dinien blev Jesper Nielsen nr. 13 af 76
deltagere, og viste på den måde, at
det lån til et nyt skrog, som SSF har
ydet ham, var en god investering.
DS indbyder til vintertræning og har
foreslået SSF som evt. havn. Tonny
kan desværre ikke deltage i et møde
herom den 7. september, men håber,
at brugen af SSF kan tiltrække flere
sejlere.
Den ene følgebåds motor giver pro
blemer. Den er 12 år gammel, og en
nylig reparation holdt ikke. En god
følgebåd er et stort ønske, og en
sådan koster ca. kr. 76.000. Man vil
forsøge at rejse penge via forskellige
fonde. En ny motor er dog påkrævet,
og man overvejer forskellige løs
ningsforslag. Bestyrelsen gav tilsagn
til at en motor kan købes - gerne
med betaling senere.
Det blev foreslået, at følgebådene
bør have deres eget budget. Ung
domsafdelingen skal dog stadig ha
ve ansvar for opsyn og vedligehold.
Materialer til belægning på jorden
under dækket på Det maritime
Ungdomshus (der hvor bådene skal
stå på land) købes over Havn og
Plads.
Den blå container på søndre mole,
vil blive fjernet af den person, der
har overtaget den.
Det røde hus på nordre mole bruges
af både jolle- og kajaksejlere, foru
den af ungdomsafdelingen.
Tonny udtrykte sin tak til de perso
ner, der har hjulpet med at flytte jol
lestativerne.
Afdelingen har booket Det maritime
Ungdomshus om onsdagen i hele
vintersæsonen.
SSF er interesseret i at afholde "moti
vation-cup" igen til næste år, og
Claus Z. kontakter Jørgen Ring her
om.
Punkt 8. Kapsejlads:
Den 9.-11. juli blev der holdt JDM i
Yngling i SSF. Der var 14 deltagende
både, heraf to australiere. Stævnet
forløb fint, ikke mindst takket være
indsatsen fra Henrik Gravesen,
Tonny Pedersen, Henrik Scharff,
Astrid M og Frederik Løppenthin fra

KDY. En særlig tak lød til Michel
Sameson fra DS, som bistod Claus
som arrangør.
Old Boys stævnet i august havde 10
bådhold, og der blev sejlet 20 sejlad
ser.
Da søværnets både, som vi plejer at
låne, var i Frederikshavn for at sejle,
havde SSF i stedet for fået lov til at
låne tre joller fra Hellerup Sejlklub
og KØS.
På vej hjem til SSF efter at have afle
veret de lånte joller i Hellerup, måtte
"Bollen" med besætning hjælpe en
væltet wayfarer-jolle med to kvinde
lige sejlere uden redningsveste.
Aktionen forløb uden uheld, men
Claus og hans besætning på "Bollen"
var rystede over brandvæsenets ind
sats, som de beskriver som helt uan
tagelig, og over Skovhoveds Sejl
klubs manglende opsyn med deres
grej og sejlere. Båden var ikke sø
dygtig, der var ingen redningsveste
om bord, kvinderne bar ikke red
ningsveste og havde ikke kendskab
til jollesejlads. Den ene kvinde
påstod, at hun lige havde bestået du
elighedsprøven og begge var nye
medlemmer i Skovshoved, hvad en
opringning til klubben bekræftede.
Bestyrelsen var enige om at påtale
forholdene overfor både Skovsho
ved Sejlklub og Københavns Brand
væsen.
Det var positivt at få bekræftet, at
"Bollen" fungerer fint som rednings
båd, men et par pumper om bord vil
være en god ide til en anden gang.
Ved klubmesterskabet den 28. aug.
sammen med Kastrup Sejlklub blev
Lars Schaldemose klubmester for
DH-både. Johnny Jørgensen blev
klubmester for klassebåde (Folkebå
de) uden konkurrence.
Ved Dm for Folkebåde i Kragenæs
placerede tre SSF-både sig mellem
de syv bedste. "Tippetit" med Brian
Friesendahl, JanKnudsen og Tonny
Pedersen blev nr. 3. 4.-pladsen blev
besat af Tom Carlsen med Søren
Eisenhardt og Henrik Gravesen som
besætning, og Johnny Jørgensen
med mandskab i "Banko" blev nr. 7.
Punkt 9. Motorbåde:
Intet.
Punkt 10. Sikkerhed:
Bestyrelsesvagterne er ved at blive

fordelt, og vagtsæsonen begynder
den 1. oktober. Vagtmandskab kan
aflevere sedler allerede nu.
Der har i den sidste tid været flere
tyverier i havnen, så medlemmerne
opfordres til at sikre deres grej.
Ca. 15 medlemmer har meldt sig
som deltagere i et grundlæggende
førstehjælpskursus. Kim sørger for,
at det sættes i værk.
Legepladsen:

Svellerne og legestativet med rutchebanen skal fjernes. Optijollen og
gyngen skal ændres, så man ikke
kan komme til skade under leg, og
underlaget skal fræses op. Det farli
ge materiale bliver fjernet af havne
sjakket, og det skal diskuteres, hvor
dan vi får reetableret legepladsen.
Redningskransene er endelig kom
met på plads.

det kun var angivet en mailadresse
til SSF, når der tilsyneladende er fle
re, der kan bruges. Men det lader til
at fungere godt alligevel, så der er
ingen grund til at ændre det be
stående.
Havnerundfarten er i år lørdag den
30. oktober og er annonceret i bladet.
Bladet udkommer fortsat i den
kendte form som bestemt på gene
ralforsamlingen i foråret.
Der meldes om et positivt samarbej
de med pladsmanden.
Mødet slut klokken 22 25
Næste møde er den 27. sept.
Jens Green Jensen Bjørka Schandorff
Formand
Referent

Punkt 11. Bladet:
Intet.
Punkt 12. Evt.:
Finn undrede sig over, at der i bla-

BÅDUDSTYR
KASTRUP MARINE SERVICE A/S
SALTVÆRKSVEJ 56
Tlf. 32500504
Fax 32510930
www.kastrup-marine.dk
Kom forbi og se det STORE UDVALG i:
SKIUSMALINC; - 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 -1730
Lørdag:
9.00 -13.00
Husk også at vi altid holder åbent på alle Søn- & Helligdage 9.00 - 13.00 fra PÅSKE til PINSE
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En sommerhilsen fra S/Y AMIGO
21.juli 2004
AMIGO lå godt efter en lang vinter, i Port Napoleon i
Frankrig.
Jeg var taget herned en uge før Ingrid, så jeg kunne gøre
båden klar til hun kom.
Et par dage efter jeg var kommet, sejlede LOUP DE MER
med Hans og Else ind i Port Napoleon, det var en overra
skelse. Amigo var klar til søsætning dagen efter Ingrid
var kommet, men vejret var ikke til sejltur, det blæste for
meget, de lavtryk der var over Danmark var også herne
de, det var godt nok sol og varmt men det blæste for me
get (Hans syntes det var lidt for koldt det var kun 25°)
Vi havde et par hyggelige dage sammen, Hans og Ingrid
gik og skrabede Muslinger af molerne til aftensmad, det
blev en meget hyggelig middag (Else og jeg spiste ikke så
meget) men med lidt god vin gled det hele ned.
Vi sejler til Grækenland i år, så vi har en bid vej. Da vejret
endelig artede sig tog vi af sted den 17. juni
Loup De Mer og Amigo fulgtes ud på Middelhavet, Loup
De Mer på vej til Marseille og vi hen af franske kysten og
Italien.
Vejrudsigter i Frankrig var vi fortrolige med, den kunne
lyde n.3 nv.3 sv.2 v.5, det betød fra kl.06 -12 n.3 fra kl.12 18 nv.3 fra kl.18 - 24 sv.2 og om natten v.5. det troede vi
også gjaldt i Italien, men vi blev klogere.
Sidste havn i Frankrig var Menton en meget hyggelig by.
Italien, havde vi hørt, var et meget dyr sted for sejlere,
derfor ligger mange for anker hvor det er muligt.
Vi var lidt i tvivl om vi ville sejle vest om Corsica og
Sardinien, eller langs Italiens kyst, da vejret stadig var
meget ustabilt valgte vi kysten.
Vi tog helt ind til Genua som virkelig var et besøg værd,
derefter en del havne og kom til Livorno.
I Livorno blæste det storm så vi var blæst inde i seks da
ge, det var lidt surt.
Her mødte vi Espen fra Skælskør i sin Najade 37 så der
blev snakket dansk så det ville noget.
Espen sejlede dagen før os til Elba, han skulle have en
gast på der, vi sejlede først dagen efter vi syntes de love
de for hård vind. Vinden havde også lagt sig men ikke
søen, bølgerne var ret høje ca.3 m. En time før vi kom til
Elba blæste det 6 Beaufort (13,8 m/sek.) der var ikke
plads i de to havne så vi måtte Ankre. Espen lå også for
anker og roede over til os. Jeg troede ikke i kom i dag de
havde jo lovet vindstyrke 6, det var ikke den vejrudsigt vi
havde hørt, så nu lærte vi den Italienske at kende.
De siger på VHF, kanal 68 konstant udsigten, vi troede
det var som i Frankrig. Her siger de V.4 sø 3 V 5 sø 4 SV 4
sø 3 0 2 sø 3. Det er for næste dag samt 12 timer. Det be
tyder eks. Vinden er Vest 4 og søen er som ved vindstyr
ke 3. Nå så fik vi lært det. Hvor meget kæde har du smidt
ud spurgte Espen? Der var 4 m dybt så jeg havde brugt
20 m. du syntes måske kæden er smukkest i ankerbrønd
en sagde han UD med alt, så du kan sove godt i nat, det
gjorde vi og vores holdt, mange af de andre både drev for
ankeret, det blæste 6 B. resten af natten.
Efter nogle flere havne kom vi til Rom, så skulle vi se så
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meget som muligt på en dag. Det er en meget stor by så
vi måtte begrænse os lidt, og vi var meget trætte om afte
nen. Vi lå på floden der går helt til Rom, et sted med
mange vinteroplæggere.
Efter et par havne mere kom vi til en meget historisk by
Nettumo, hvor gamle borgmure var bygget sammen med
senere opførte huse, ligesom man gik på borgmuren gik
man ind i en lejlighed.
Det var også her Amerikanerne gik i land i kampen om
Monte Casino, da de skulle mod Gustav linien. Der faldt
7400 mand i det slag.
Dagen efter sejlede vi meget tæt på kysten hvor slaget
stod, og medens man sidder i høj flot solskin med en kop
kaffe i hånden, løber fantasien løs med en (efter at have
set den meget store Kirkegård med de mange kors). Jeg
ser for mig Arthur Malcolm sejle hele vejen over Atlanten
ind i middelhavet på en landgangsbåd med Garan ge
været over skulderen, klappen gård ned! Nåede han at
mærke det varme vand med fødderne eller nåede han i
land? Der faldt 7400.
Vi kom nu forbi klippen Cap Circeo hvor Odysseus blev
lokket ind og hans mænd forvandlet til Svin. Ingrid læser
det op for mig medens vi sejler forbi, man beskriver klip
pens udsende som en kindtand, nå jeg syntes den ligner
et kvindebryst svarer jeg, nu må vi se om vi bliver lavet
om til svin når vi kommer ind? Dig behøver de ikke at la
ve om. Der var nu ikke plads i havnen så der var ikke no
get at frygte.
Lige nu ligger vi i byen Torre Del Greco lige under
Vesuv, det er imponerende, bare den ikke futter af en
gang mere. Lige ved siden af, 2 stoppesteder med toget,
ligger resterne af Pompej, det var virkelig en vandretur
værd (jeg var ellers træt af at vade i murbrokker, som om
man som håndværker ikke har vadet i nok murbrokker.
Nu gård turen videre mod Messina strædet ved Sicilien,
der skal være meget stærk strøm igennem, op til 4 knob.
Sommer hilsen 2 Fra s/y AMIGO.
25. august 2004
Efter byen Del Greco som nærmest var en jollehavn (ma
fia 100 eu. Pr. dag) tog vi til Argropoli en meget flot by,
der lå op af bjergsiden.
Da vi ankom til byen Camerota var der ingen pladser i
lystbådshavnen, vi blev henvist til gratishavnen i byen,
men sent om aftenen kom havnepolitiet og bad os om at
flytte, der skulle komme mange fiskerbåde ind om nat
ten.
Vi var heldige at finde en plads uden på en pram, men to
franske både ville ikke flytte sig, de sagde de havde fået
anvist pladserne. Der kom både toldere, politi og militær,
men det hjalp ikke, de sejlede først næste morgen. De var
både fotograferet og alt muligt, men hvad der kommer
ud af det, ved vi ikke.
Vi ankom nu til en lille men pæn havn Cetraro uden
vand og strøm, men stor modtagelse af Havnekaptajnen
som startede med at anbefale byens bedste fiskerestau-

Kanalsystem i Livorno

rant, det viste sig senere, at den ejede han selv.
Det var nu også et godt spisested, havnepengene var kun
10 eu. Pr. dag for alle både, jeg tror nu at han puttede alle
pengene i lommen, men pyt, han var meget hjælpsom.
Messina strædet
Efter et par havne mere skulle vi sejle ind i Messina stræ
det, det var vi meget spændt på, vi havde hørt om stærk
strøm op til 4 kn.
Der var stærk strøm samt hård vind, alt sammen imod så
vi kom kun langsomt frem, dertil kom de store skibe som
vi skulle vige for.
Da vi kom til Messina havn på Sicilien var der ikke flere
pladser ledige, og vi blev af havnekaptajnen henvist til
havnen Reggio ovre på fastlandet, der var kun 5 sm. der
over, men vi havde sejlet i 11 timer og ville gerne i havn
så det var ærgerligt. Til gengæld kunne vi her ligge gratis
ved tanken, han ejede den kaj, man skulle bare købe dies
el der, det gjorde vi dog ikke, men lidt olie blev der købt.
Sent om aftenen kom en taxichauffør og sagde han kunne
hjælpe med alt. Han viste os et udklip fra et sejlerblad
hvor han blev rosende omtalt, han hjalp også en del både
medens vi var der. Næste morgen kom han med varmt
morgenbrød, det kostede ikke noget, jo han var en fin fyr.
Pirater
Derefter var der langt imellem havnene, 60 til 70 sm. Og
de havne vi kom ind i var aldrig blevet bygget færdige.
Man fortalte os at når E.U. pengene var brugt stoppede
arbejdet, derfor ingen strøm og vand.
Det var ikke noget problem for os, vores tankkapacitet
med 700 1 diesel 500 1 vand samt solceller klarede alle
problemerne i den retning.
Fra byen Maria di Leuca, der ligger på hælen af Italien
tog vi af sted mod Grækenland, vi ville gå ind på en lille
ø Othoni, hvor der var en ankerbugt, men vejret var så
godt at vi blev enige om at sejle videre til Corfu.
Turen var på 71 sm. Så jeg lå og læste eller sov (jeg slap
per mest af på de lange stræk, der sker jo ikke meget)
pludselig råbte Ingrid på mig, PIRATER? Pirater sagde
jeg, nej ved du nu hvad, vi er sku da ikke sejlet til
Colombia eller en anden bananrepublik, jo men de bliver
ved at dreje over mod os selv om jeg har skiftet kurs. Vi
var ikke langt fra Albanien så det kunne jo være albanere,

og de er jo som bekendt meget fattige.
Det kan jo være det er de græske myndigheder sagde jeg?
Myndigheder, har du nogen sinde set nogen myndighe
der med hul i rø... og uden overtøj? Nej, det var jo rigtigt,
de bad os lægge bi, de ville ombord og havde lagt en
planke ud over siden.
Jeg satte motoren i tomgang og bad Ingrid om at stå med
vhf. i hånden, så de kunne se den, da de var oppe på si
den af os kunne jeg se det var en stor fiskerbåd, og de var
forhutlede, de ville bare bytte en stor kasse rejer med
nogle cigaretter.
Puh ha, selv jeg var blevet lidt betænkelig, vi ville dog ik
ke have noget af dem, så jeg gav motoren gas og sagde
nej tak. Jeg ærgrer mig nu bagefter, det var flotte store re
jer, men vi var bange for myndighederne i Grækenland
skulle betragte det som smugling, vi har dog indtil dato
ikke mødt nogen myndigheder i Grækenland.
Til gengæld har vi set mange delfiner, det er altid noget
der kan få en op at stå. På et tidspunkt havde vi besøg af
ca. 25 på en gang.
Grækenland

Delfiner omkring båden

Vi ankom til byen Kassiopi nø på Corfu, det var en hyg
gelig havn med få pladser. Vi lagde stævnanker ud og
hækken ind til kajen, sådan ligger vi mange steder fordi
stævnankeret er det tungeste sammen med masser af kæ
de, på den måde ligger man solidt. Der stod en dansker
og tog mod fortøjningerne da vi lagde til, han sagde, du
er ellers kommet langt væk fra Sundby Sejlforening, du
plejer at ligge på midtermolen, han var fra Kastrup.
Rundt om havnen var mange spisesteder
Derefter kom vi til en stor lystbådehavn Gouvia med alle
faciliteter, selv swimmingpool, selv en Vandflyver var
fortøjet inde mellem molerne som et andet skib.
Vi blev her et par dage og tog rundt på øen for at se lidt
andet end havne.
Næste stop blev
øen Paxoi den lå i
en lagune, og byen
var også en god
oplevelse. Dem
En vandflyver fortøjet mellem molerne som som manglede vand
en båd
fik vand fra en
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vandvogn der kørte rundt, jeg ved ikke hvad det kostede.
Den 9. august ankom vi til Preveza, det var også her vi
havde planlagt at gå på land for vinteren, så vi var lige
ovre og bestille plads.
Den ligger på den anden side af byen, og har ingen broer
så det er på land med det samme til den tid.
Preveza er en rimelig stor by hvor man ligger til kaj med
anker. Vi valgte lystbådehavnen, den er heller ikke fær
digbygget og bliver det nok aldrig. Ingen strøm, men
vand inde i land, her lå mange både. Vi havde ringet til
Stig, en svensker som vi var blevet anbefalet af en anden
svensker ovre på Paxoi, han var praktiske gris på stedet,
så da vi kom stod han og tog imod os sammen med nogle
andre danskere bla. Arne med båden Marie, som jeg ken
der fra Havsejlerklubben. Der lå fire danske både samt

otte svenske og der kom stadig flere skandinaviske både
til. Vi kalder molen for skandinaverkajen. Stig tog 1 eu.
for vand, som han sagde, så kan jeg købe en ny 80 m
slange en gang imellem. Han passede også på bådene
som var forladt, det tjente han en skilling ved. Han boede
fast i sin båd på stedet.
Vi bruger tiden til vi skal på land med at sejle lidt rundt
på øerne.
Vi har sejlet ca. 1 måned på vandet og har været ca. 1
måned i land siden vi tog fra Frankrig.
Hvad vi gør til næste år har vi ikke planlagt endnu.
Med Sejlerhilsen fra S/Y AMIGO
John & INGRID

Legeplads
Vi har fået inspiceret vores lege
plads af firmaet "Legepladskon
trol" og ved inspektionen er der
fundet en del fejl, som vi nu skal
have rettetfor at vi igen kan have
en god og velfungerende sikker
legeplads til børnene.

MOTORLÆRE
Afholdes: Kastrup Tursejler Forenings Klubhus (KTF)
Campingbygningen Amager Strandvej 285 (Kastrup Strandpark)
Onsdag d. 9. marts 2005
kl. 19.00 i klubhuset

''Hyggeaften" tned Ulrik Severin, der gennemgår dieselmotorens princip og virkemåde.
Der vil blive instrueret i simpel fejlfinding, udluftning efter stop, konservering for vinteren og
meget mere.
Sidst men ikke mindst, udveksling af erfaringer.
Der er plads til max 45 personer, derfor er tilmelding til undertegnede nødvendig og det er
først til mølle princippet, som er gældende. Skriv, telefoner eller mail til mig med jeres
navn, klub og telefon nr. så vil I få besked om I er sat på listen.
Med sejler hilsen
Inge Grandahl Andersen
Breddekoordinator i Østersøkredsen
Lindeengen 61
2740 Skovlunde
Tlf. 4484 1050
E-mail ijbga@get2net.dk

De væsentligste ændringer vi sna
rest skal have udført er at:
•Træklatrestativer og rutscheba
nen skal fjernes.
•Jernbanesvellerne skal fjernes.
•Underlaget (sandet) skal fræses
igennem, således at faldunderla
get bliver "blødt" igen.
•Låget på sandkassen skal jernes.
Til udførelse af disse praktiske
opgaver søges nogle frivillige
medlemmer og brugere.
Herefter skal vi have bygget lege
pladsen op igen og meget gerne
med nogle gode forbedringer.
Hvis du/I har nogle idéer til
hvordan vi kan lave noget nyt,
bedre og sikkert til børnene, så er
alle forslag meget velkomne.
Har I lidt overskud enten prak
tisk eller økonomisk, vil forenin
gen da med tak modtage alle bi
drag.

Jeg deltager i motorlære
Klub:
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Telefon rir.:

Kim.

Beretning om

Sejlerskolens weekendtur 2004
Igen i år havde Sejlerskolen arran
geret en weeend tur.
I år var vejret så meget med os, at
turen blev gennemført.
Sidste år gik turen kun til nordre
mole.
Vi startede lørdag med kurs mod
Ven 16 personer fordelt
i 6 både.
Vinden var lidt drilsk, først frisk,
men hurtigt aftagende, således at
meget af turen derop foregik for
motor.
Alt i alt tog turen vel fra 4 til 6 timer
for de forskellige både.
Efter de sædvanlige høflighedsvisitter i de forskellige både (der kan
sidde forbavsende mange i Nielsen
IV's cockpit) var det tid at arrangere

det store måltid.
Her var vi begunstiget af et flot vejr
og røgen fra ca. 6 grill.
De fleste fik dejlig mad med masser
af vin til, men selvfølgelig var der
enkelte, som lige måtte skrabe en
del sort af først.

Herefter var der en del, som ind
fandt sig i Nielsen IV for ligesom at
få slukket den sidste tørst.
Næste morgen var det frisket bety
deligt op, at så megen tid gik med
at se på vejret, at den traditionelle
rundtur på øen ikke rigtigt blev til
noget. Alle kom dog af sted i god
behold og turen hjem varede kun 2
til 2.5 timer (ikke under 6 knob på
noget tidspunkt).

I år var vi begunstiget af at Steffen
havde både guitar og harmonika
med.
Desuden viste det sig at en var i
stand til at underholde med både
sang og guitar. Alt i alt en meget
hyggelig aften, hvor det endda lyk
kedes for hr. og fru Nielsen at få en
svingom. Dog denne gang med fast
grund under fødderne.

Alt i alt en vellykket tur, som havde
været helt perfekt, dersom vinden
for de 2 dage havde ladet sig lægge
sammen og dividere med 2.

Aftenen på landjorden sluttede med
en fantastisk solnedgang.

Kent Nielsen

Fisketuren 11 september 2004:
Vejret var jo med os, så der blev solgt 62 deltagertegn, og følgende blev
der givet præmier for
1.præmien blev uddelt for en torsk på 2,5 kg. til båden Snapper.
2. præmien blev uddelt for en torsk på 2,4 kg. til båden Mike.
3. præmien blev uddelt for en torsk på 2,2 kg. til båden Laxen.

Derudover blev der givet præmier for følgende fangster:
En hornfisk på 550 gram, til båden Santina.
Otte sild til båden Speed Gonzales.
En meget lille bitte fisk, til båden Kluns.
En ising til båden, Santina.
En skrubbe på 700 gram, til båden Kluns.

Disse fisketure med præmier, kan kun lade
sig fordi SSF har nogle flinke sponsorer.
Et stort tak til:
SSF
TINA
En sten med hul i, til båden, Mitato.
VAGN
En klump tov og tang, til båden Mike.
HOLGER
Igen i år blev der også uddelt 2 stk. præmier for godt sømandsskab (bjærg
ALRUSTA
ninger) til hhv. båden Speddy Gonzales og til båden Minos.
AL-SPORT
SØREN POST
FISKE-HYTTEN
TRILLINGERNE
PRAMPLADSEN
AMAGER MØLLER
HELLER'S VÆRFT
P.N.MALERSERVICE
SUHR'S AUTOGENBRUG
SSF, SENIOR-AFDELINGEN
GLARMESTER HANS JENSEN
KIMMERNE'S TOTAL-SERVICE
FLUGGER FARVER, HOLMBLADSGADE

Støt vores sponsorer, de støtter os!
Efter fisketuren skal fangsten renses og vejes
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Towærkskursus
Mandage kl. 19 - ca. 2130
Kursusstart:

Mandag den 25. oktober
kl. 1900 i Skipperstuen
Kurset er gratis, der må dog regnes med
et beløb på ca. 100,- kr. til materialer m.m.
Undervisning af Basse og Frank
Månedens redningsvest

BÅDTRANSPORT
Kran
www.ktlfori.dk

• Transport med egen
lastbil
• Søsætning og optag
ning med kran optil 61.

Bedding
• Bedding op ti1151.

Transport
• Transport af både samt
grej

Konsulent
• Syn af båd ved køb/salg
• Konstatering af osmose

Bådsalg
_
-

Vi har opbevaringspladsen
tit din båd.
Ring og få et godt tilbud -

• Salg og kommission af
nye og brugte både

Når nu hunden vil ligge på for
dækket og holde øje med hele ver
den, så er det ikke noget problem.

Opbevaring

Hunden har selvfølgelig rednings
vest på, ligesom børnene har det.

• Vinterplads af både

www.hellers.dk
X
,\

r

Kastrup Strandpark 9
Butik/værft: 32 50 3017
Kran:
20 2319 78
l-
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Læg også mærke til, at der på en
hunderedningsvest er et håntag på
ryggen, en uvurderlig fordel når
man skal have hunden op af van
det.
Det er ikke til stor gene for hun
den at have redningsvest på når
det er varmt, hunden regulerer for
det meste varmen (sveder) med
tungen og ikke gennem huden
som hos mennesket.
pc

Sejlerskolen

Vinduer - døre - foldedøre
Kvalitet fra
VELFAC& KPK
DE LUXE - PELLA
også opmaling & montering

Når dette læses, har vi overstået
prøven i praktisk sejlads, derefter
er der en afslutning for hele sejler
skolen og venner i pejsestuen fre
dag den 8/10 kl. 19, hvor Tina la
ver en af hendes dejlige retter,
som vi kan købe.Ved samme lej
lighed overrækkes diplomer til de
elever som har bestået prøven.
Lørdag d. 9 og søndag d. 10 okto
ber kl. 10 mødes vi alle igen til af
rigning og tømning af bådene, det
er også en del af prøven, så mød
op og giv et nap med.SSF. har
hvert år en havnerundfart sidst i
oktober, vi plejer at deltage med
egen mad og drikke til turen mød
op ,det er en meget hyggelig tur
vi er gerne 10-15 både i samlet
flok.
Husk navigation start d.
6/10 og tovværk d. 25/10, tilmel
dings lister ligger i mellemgangen
ved kontoret

rs IV*1
Tømrer & Snedker Flemming Wulff ApS
Tømmerupvej 174, 2791 Dragør
Tlf. 32940051
Info@flemmingwulff.dk
www.flemmingwulff.dk

SMOffsettruk
Lyntryk dag til dag
Kataloger
Faktura
Kuverter
Etiketter
Brevpapir
Prislister
Boger

Bogbinderarbejde
Omslagsboger
Tidskrifter
Falsning
Samlehæftning

V/Tina og Søren Moller
Saltværksvej 134
2770 Kastrup
Tlf/fax 32517179
- -

E-mail: smtø smtryk.dk
www.smtryk.dk

m

Fri parkering i gården

Digital farveprint A3 - A4 - A5 til lavpris
Lyntryk til discountpris

Nødsignaler er ikke legetøj eller festfyrværkeri
Røde nødraketter opsendt for sjov er året rundt årsag til en del
unødvendige (og dyre) redningsaktioner. I Juli måned 2004 er
der registreret 4 falske redningsaktioner, der i alt beslaglagde
ca. 10 timer af redningsorganisationernes tid.
Du må kun fyre raketter og nødblus af, når skib og
besætning er i nød.
Selv om dine gamle raketter stadig kan affyres, er de mindre
effektive efter udløbsdatoen, og mange bliver ligefrem farlige.
Skil dig derfor af med dine nødsignaler, når udløbsdatoen er
overskredet. Gamle nødsignaler skal afleveres til politiet eller i
den forretning, hvor du køber de nye.

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

Kim.
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Afsender
Sundby Sejlforening

Returneres ved varig adresseændring

Amager Strandvej 15
DK 2300 København S
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Den lille

Fisketur!
Lørdag den 9. oktober
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 deltagerbillet af 10,- kr.
(Husk selv kaffen!)
OBS!
Med deltagerbilletten kan man melde sig til
mad for kr. 25,Starten går kl. 900, ingen deltagerbåde må gå uden for molerne før dette tidspunkt og alle d
tagende 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 prampl
BEMÆRK!
Der må kun anvendes alm. fiskestang og snøre,
bruges der andet bliver du udelukket fra konkurrent
Hvem fanger den:

største
mindste

mest sjældne fisk
samt den underligste fangst ?
Præmieuddelingen i klubhuset kl. 1700.
Kim

November 2004
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- M i n onkel ejer en avis.
O? hvad så? Sådan en ko

Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300

ster da kun 12 kroner!

Tilsluttet:
Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion
Kontoret er åbent torsdag kl. 1900 - 2 030.
I kontortiden træffes: formand, kasserer og havneudvalg

er

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

den om manden
der købte alle de aviser han
kunne finde, da han hørte at
priserne ville stige...

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

Foreningens bestyrelse:

Formand:
Jens Green Jensen
E-mail

Sekretær:
Bjørka Schandorff
32 58 20 36
E-mail
bjorka@mail.tele.dk

32 50 63 65
jgj@di.dk

Lille Buller kiggede på sin
nye lillesøster, der manglede
både hår og tænder:
- Sig mig, mor, fulgte der
ingen reservedele med til
ungen ?

Næstformand & Havneudvalg:
Erling Jørgensen
32 58 63 00/30 62 14 23

Skolechef:
Ulla Helium

Havneudvalg:
Finn Hendil
43 90 39 61
E-mail
findil@post9.tele.dk

Ungdoms- og jolleleder:
Tonny Pedersen
27 24 00 67
E-mail
wain.fam@mail.dk

Havneudvalg:
Michael Fraenkel
32 97 06 65
E-mail
fam.fraenkel@get2net.dk

Kapsejladschef:
Claus Zastrow
26 16 60 32
E-mail
my.way@mail.tele.dk

den siger!

Klubhusrepræsentant:
Torben Frode Olsen
32 55 43 41

Festudvalg:
Hanne Rosa Nielsen
40713999
E-mail...Hanne.rosa@nielsen.mail.dk

Vi lærer af erfaringen.
En far vækker aldrig sin

32 55 09 03

Næl. wrerfctf »"»"

"mik". b"by

for">s"ln

Motorbåds, -sikkerhedsrepræsen
tant & vagtchef:
Kim P. Andersen
32 59 62 23
E-mail....messinavej@webspeed.dk

Foreningens faste udvalg:
Målere:
Jan Simonsen
Karl K. Thorup

32 97 62 53
32 58 32 37

Redaktion:
Poul Christensen
E-mail

Kasserer:
Jørgen Rindal

32 97 09 39

Bladets ekspedition:
Elin Brinkland

Webmaster:
Johnny Bengtsson

32 59 62 61
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Udgiver:
Tryk:
Oplag:

20 32 02 38
chiep@pc.dk

32 52 98 89
Sundby Sejlforening
SM Offset
1.300

Forsidebilledet:
Sundby Sejlforenings sejlerskole
er en meget aktiv afdeling med
mange lærevillige elever.
Her ses skolebådene under klar
gøring til aftenens sejladser.

Børnenes juletræ
sønpag^aen 12. december kl. 14
Kom og få en hygg^élig^cUg med dine børn og børnebørn
Billetter kan afhentes
ina
Kim en billet pr. bai O ,0.
oksne,
»g bøi
'ørnenes billetter vil vi trækk^lod om 10 ekstra godteposer
få juleboll(

and, is og godtepose.

ande
mer kl. 14
^*1
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Af hensyn til børnene er der rygeforbud
i klubhuset fra kl. 13 til kl. 17
3

Old Boys - 2004
Endnu et år var gået og tiden var in
de til at sejle Old-Boys.
Weekenden den 20.-21. august var
valgt, og de unge arrangører og
dommere havde det hele klar.
Ungdomslederen havde sørget for at
booke det nye Maritime Ungdoms
hus, som base for arrangementet.
Startskuddet og indtagelse af den
GI. Dansk foregik dog på klubhusets
terrasse, hvor programmet blev linet
op og lodtrækningen om både og
starter fandt sted.
Aftenen inden havde kapsejladsche
fen med far Poul og telefon Karl
hentet de lånte både hos Hellerup
Sejlklub.
Vore normale udlånere af Ynglinge Søværnet - holdt WM for militæret,
så alle både var fragtet til Frederiks
havn - hvilken frækhed! Vore egne
var til DM i Bogense.
Vinden var pæn frisk fra W, men
man er vel i form - selv om det var
morsomt at se hvor mange knæ- al
bue- og ankelbind, der blev brugt for
at klare strabadserne. Men kam
pånden - den var der.
Efter en gennemgang af bådene, der
blev forstærket med noget lånt to
vværk og sjækler fra vores egen
ungdomsafdeling - kom vi i gang - i
alt 10 hold.
Dommerbåden, med Claus Zastrow,
Henrik Heger og Henrik Sharff,
skød første start i gang kl. 1100 og i
løbet af lørdagen, blev der gennem
ført 10 sejladser - alle hold kom på
vandet 3 gange.
Allerede i 2den sejlads blev de første
2 hold disket for ikke at have over
holdt forbuddet om "sejlads på urent
vand", hvilket var inden for de gule
bøjer. Hvem læser sejladsbestem
melserne, når man har sejlet her i
mange år - det gjorde Dan, så hans
hold med Bjørka og Jens vandt den
sejlads. Det var i år 21. gang de sejle
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de sammen og samtidig havde de aldersrekorden med tilsammen 184 år.
Efter den sejlads kan det nok være,
der blev sejlet indenfor de gule bøjer.
På land sørgede Birgitte og hendes
hjælper Hanne for det varme, bes
tående af pølser med tilbehør. I år
blev der desuden bagt kager til kaf
fen (selvom noget af dejen blev spist
af lille Freya), så ovnen i de dejlige
køkkenfaciliteter blev ved denne lej
lighed taget i brug for første gang.
Katrine og Marianne sørgede for at
føre regnskab med resultaterne sam
tidig med at de holdt styr på, at hol
dene kom ud til de rigtige sejladser.
Thomas og Tonni (ungdomsleder)
sejlede os til og fra "Bollen", hvor der
var holdskift.
10 sejladser blev gennemført og re
sultaterne herfra blev grundlaget for
næste dags sejladssammensætning så spændingen var ulidelig.
Om aftenen havde Bruno og Gunnar
hos Tina sørget for en Mexikansk
menu i klubhuset, hvor vi var ca. 50
samlet til en rigtig hyggelig aften.
Søndagen oprandt med meget frisk
vind fra Vest, men vi fortsatte ufor
trødent med nogle gode og spænd
ende sejladser. Banen var kortet lidt
af, for at vi kunne nå det hele (det
glemte vores hold, så vi sejlede i mål
på en halvvind og blev sidst i den
sejlads), det må være det man kalder
demens light.
Der var mange rigtig gode starter og
nogle fantastisk spændende måltag
ninger, hvor der var få sekunder
mellem bådene.
Ved starten af næstsidste sejlads var
der 3 hold, der kunne vinde, men da
Jan Knudsen med fruen Marina og
Jørgen vandt efter en spændende
dyst, blev det hans hold, der vandt
det samlede med i alt 5 1ste pladser
og 1 disker foran Claus Brask med

fru Janni og svoger med 4 1ste plad
ser 1 2den og 1 3die plads. Som nr. 3
kom Michael Empacher med Sussie
Heger og splejsen Mia, og på de
næste pladser kom Kim Steffensen
med Mette og lange Claus og Niels
Peter med Trille og Grethe.
Det var 1ste gang i mange år, der var
så tæt løb mellem de 7 første hold.
Ved den festlige præmieuddeling fik
vi i år en ny vandrepokal, en smuk
skulptur af en sejlbåd udført i rust
frit stål - designet, udført og skænket
af Henrik Schaff, som var en af de
unge dommere.
Jens Andersens hold, der var ud
valgt til at sørge for præmierne, hav
de fundet nogle sjove DVD om
"Hold dig i form" sammen med bil
letter til koncerter i VEGA (jeg tror
han er noget ved musikken) og sidst
men ikke mindst en flaske rom til
skipperen på de 3 første både.
Kvajepræmien - en jernskulptur af
en afart af en fugl tilfaldt i år Aksel
Brask efter at have ramt dommerbåden.
Den dejlige weekend var slut - de
forskellige opgaver til næste år blev
fordelt, 3 "frivillige" blev fundet til at
sidde i Ynglingene, der skulle træk
kes tilbage til Hellerup og nogle ryd
dede Ungdomshuset, så det var
pænere end før vi lånte det.
På vejen hjem fra Hellerup - blev
"Bollen" redningsbåd, hvilket står
beskrevet i sidste nummer af med
lemsbladet.
Det blev nogle lange dage for arran
gørerne, men tak for at I gider - og
jeg håber vi ser rigtig mange til næ
ste år. Der må være flere af hankøn,
der runder de 40 år og piger der pas
serer de 30, således at nogle af os
med gigtskaderne kan nøjes med at
nyde synet fra taget oven på Ung
domshuset, for til den tid ligger der
jo en stor Sandø udenfor vores havn..
Lillian

SSF's seniore
Morgenmøde inden sejladserne

De glade præmietagere

Onsdag den 8. september havde vi
den årlige skovtur. Her var 35 af
SSF's seniorer mødt op for at delta
ge. Vi startede kl.10 fra SSF og tog
derfra en tur til Dragør Havn.
Efter en lille pause tog vi videre til
en sejlklub i Hvidovre, kaldet
Slusen. Her var en dejlig buffet sat
op og to store veldækkede borde var
gjort klar til os. En rigtig dejlig an
retning, der endte med ost og snaps.
Et par timer senere tog vi så ud af
Køge landevej, købte brød på vejen
og kørte så til en pragtfuld strand
ved Køge. I det pragtfulde vejr fik vi
sat os for at nyde den medbragte
kaffe og det nyligt indkøbte brød.
Det hele var så herligt, at vi næsten
ikke nænnede at forlade stedet igen,
men hjemturen kaldte.
Vi landede i SSF kl. 1715, alle var
godt tilfredse om end nogle var lidt
trætte efter en lang og dejlig dag
med mange gode oplevelser.
Onsdag den 29. september kl. 12
mødtes seniorerne atter i dejligt
samvær til røget sild, igen var vi ca.
35 deltagere.
Det er selvfølgelig ikke alle seniorer
der møder op til arrangementerne
hver gang, men jeg prøvede at tælle
dem der normalt plejer at komme,
men ikke var til stede på grund af fe
rie og af andre grunde var fraværen
de.

Var de også mødt op havde vi altså
ikke kunnet være inde i huset.
Det fik mig til at tænke på, om ikke
der snart sker noget med den udvi
delse af huset, som der bliver talt så
meget om - men undskyld, hvornår
sker der mon noget?
Ellers en vellykket eftermiddag, en
masse havde haft fødselsdag, så vi
ønskede til lykke til fire og råbte vo
res sædvanlige hurraråb, SSF Senior.
Apropos det nye tilnavn som huset
har fåert, nogen er begyndt at kalde
huset for "Rynkeby", et lidt forned
rende navn, syntes vi.
Men hvem der end er kommet med
det navn, så bliver vedkommende
selv en dag, det vi alle bliver, nemlig
"Senior" og er selvfølgelig velkom
men i huset.
A 483
Vilna
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Referat af

bestyrelsesmøde
mandag den 27. september 2004
Punkt la. Protokol:
Intet.
Punkt lb. Eksterne forhold af be
tydning for SSF:
Sandøen vokser. Den nøjagtige posi
tion for dens nordligste punkt er
meddelt Amager Strandpark I/S af
Farvandsvæsenet, men da der er
tvivl om, hvorvidt øens nordlige
punkt ligger korrekt, vil Erling og
pladsmanden sejle ud og måle efter.
Nedrivningen af Helgoland var en
rodet affære og til fare for sejladsen,
da hele vægsider lå og flød rundt i
vandet foruden enkelte pæle og
brædder.
Det kolde Gys har fået afslag på sin
ansøgning om at måtte bruge Det
maritime Ungdomshus indtil de får
andre steder at være.
Byggeriet på Benzinøen er stillet i
bero. I løbet af 2005 skal der laves en
undersøgelse af interessen for at få
en havneplads derovre. Ydermoler
ne hertil skal etableres i løbet af 2005
Da næsten alle lejlighederne i Skan
skas byggeri overfor SSF er solgt, vil
byggeriet nu blive gjort færdigt.
Efter aftale med ungdomslederen
har det tømrersjak, der dels har byg
get Det maritime Ungdomshus og
arbejdet med nedrivningen af
Helgoland, fået tilladelse til at holde
til i jollehuset og derfor også fået ud
leveret en nøgle. Takken herfor er et
sponsorat til SSF.
Punkt lc.
Det maritime Ungdomshus:
Huset er stadig ikke helt færdigt!
Den nye leder er ansat og tiltræder
den 1. oktober, så forhåbentlig kom
mer der styr på tingene i den nær
meste fremtid.
Jørgen Rindal gennemgik budget
sammenligningen. Udgravningen af
havnen har belastet Havn og Plads
med over 600.000 kr. Jens vil rykke
for udbetalingen af det lovede rente
fri lån fra DS på 300.000 kr.
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Kim syntes, at det var forkert at låne
et beløb til en juniorsejler, når vi
samtidig har måttet trække på kasse
kreditten. Bestyrelsen havde valgt at
låne medlemmet pengene i 3 måne
der til køb af et nyt skrog til hans jol
le. Dermed kunne SSF være med til
at opfylde kriteriet for at være en
ungdomsvenlig sejlklub, og pengene
vil blive betalt tilbage om kort tid.
Punkt 2. Beretning:
En sag med et medlem, der var ble
vet indkaldt til et møde med besty
relsen, er blevet ordnet med en und
skyldning, og er dermed lukket.
Jens og Erling har atter haft et møde
med kommunen angående lejekon
trakten, hvor kommunen endnu en
gang beder SSF vente indtil anven
delsen af arealet syd for SSF er fasts
lået. I et svarbrev fra den 10. sept.
d.å. fra Økonomiforvaltningen anty
des det, at der kan blive tale om en
udlicitering af området. Jens har der
for bedt om en skriftlig redegørelse
for forløbet, og har efterfølgende ud
bedt sig et møde herom, da betingel
serne i det nævnte brev er meget af
vigende fra det, vi har fået stillet i
udsigt indtil nu. Martin Gertsen,
Jens og Erling mødes herom.
Generalforsamlingen:

Da formanden som meddelt ikke
genopstiller, er bestyrelsen enige om
at foreslå Ib Petersen som kandidat
til posten. Jens vil dog stadig stille
sig til rådighed til udvalgsarbejde.
De forslag til ændringer i love og
reglementer, som bestyrelsen kom
mer med, blev gennemgået, diskute
ret og vedtaget. Forslag fra medlem
merne skal være afleveret senest den
3. oktober. Alle indkomne forslag vil
blive trykt i bladet.
Punkt 3. Havn og Plads:
Miljøkontrollen har godkendt de
indsendte rapporter i forbindelse
med udgravningen. Sagen er nu luk
ket. Udvalget vil betinge sig, at ejer

ne til de både, der ligger i vandet, er
indstillet på, at bådene flyttes, hvis
der skal arbejdes med pæle el.lign.
Problemet med fjernelsen af et tidli
gere medlems båd blev diskuteret og
en procedure i henhold til vedtæg
terne blev besluttet, herunder en
vurdering, der skal foretages af en
mægler.
Et medlem, der har ansøgt om et
dobbelt skur tilsiges, da aftalen for
at være skurejer ikke er opfyldt.
"Udvalget meddelte, at der kun er et
enkelt skur tilbage, hvor ejerforhol
dene er uafklarede.
Punkt 4. Klubhus:
Når terrassemøblerne er blevet tørre,
vil de blive dækket af. Det overvejes
at flytte de gamle sæt ud på pladsen
for at give mere luft på terrassen.
Der skal laves en klar aftale om den
godtgørelse, der ydes til det sjak, der
arbejder på klubhuset.
Til Toiletterne bruges det samme
rengøringsselskab som sidste år.
Punkt 5. Fester og arrangementer:
Fiskekonkurrencen er afviklet, og
ved den lejlighed fungerede an
lægget godt. Hanne køber nogle
cd'er, så der altid kan improviseres
musik til en fest.
Hanne leder stadig efter en jule
mand til børnenes julefest.
Punkt 6. Sejlerskolen:
Der er undervisning i påhængsmo
tor for de 10 elever, der skal op i
praktisk sejlads. 5 elever skal op i
motorbåd. Der er tilmeldt nye med
lemmer til sejlerskolens næste
sæson.
En gammel brugt jernvogn er ved at
blive sat i stand til Øveballen, som
så lettere kan skubbes ind i teltet.
Skolechefen takkede instruktører,
havnesjak og vikarer for deres store
arbejde for afdelingen.
Der er meldt to hold til navigationsundervisningen. Tonny undersøger
hos den nye leder af Det maritime

Ungdomshus, om undervisningen
kan komme til at foregå både tirsda
ge og onsdage.
Afdelingen vil budgettere med indkøb
af endnu en skolebåd til næste år.
Punkt 7. Ungdom og joller:
Afdelingen har fået flere nye junior
medlemmer og sammen med dem
nogle aktive og hjælpsomme foræl
dre, hvilket man sætter stor pris på.
Der er indkøbt en ny motor til gum
mibåden. Den gamle indgik som en
del af handlen.
SSF er kommet på Columbus rangli
ste over de bedste juniorer i
Danmark.
Piratpokalen fra 1976 er vundet af
SSF's juniorer, som også kan prale af
mange andre fine placeringer, bl.a.
to danmarksmesterskaber.
Sejlsæsonen for de yngste slutter nu.
SSF sender to deltagende både til
sejladsen om Furesø-pokalen.

Kapsejladschefen syntes, at det var
utilfredsstillende, at følgebåden
Codan gik i stykker efter kort tids
anvendelse i en sejlads. Den har el
lers fungeret hele sæsonen, men er
som andet grej nedslidt efter hyppig
brug. Havde vejret været dårligt, vil
le der have været problemer med at
gennemføre sejladsen. Der skal fin
des en holdbar løsning på vedlige
holdelsen af følgebådene, og gerne i
form af en rapport.

Punkt 8. Kapsejlads:
Forterne rundt blev aflyst på grund
af svigtende deltagerantal. Den vil
forsøges flyttet til foråret. En dato
meddeles senere.
Kapsejladsskuret er ved at falde
sammen. En løsning kan være at stil
le grejet i bomskuret, som det tidli
gere har været gjort.

Punkt 9. Motorbåde: Intet.
Punkt 10. Sikkerhed: Intet.
Punkt 11. Bladet: Intet.
Punkt 12. Evt.: Intet.
Mødet slut klokken 21.40
Næste møde er den 25. oktober.
Jens Green Jensen Bjørka Schandorff
Formand
Referent

Vinduer - døre - foldedøre
Kvalitet fra
VELFAC& KPK
DE LUXE - PELLA
også opmaling & montering

Tømrer & Snedker Flemming Wulff ApS
Tømmerupvej 174, 2791 Dragør
Tlf. 32940051
Info@flemmingwulff.dk
www.flemmingwulff.dk

GENERALFORSAMLING
EFTERÅR 2004
Følgende er på valg:

Søndag den 31. 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

Formanden
Jens Green Jensen (ikke genvalg)
Kapsejladschefen
Claus Zastrow
Ungdoms- og jolleleder
Tony Pedersen
2 havneudvalgsmedlemmer
Michael Fraenkel
Erling Jørgensen
Formanden for klubhus og bygninger
Torben Frode Olsen (ikke genvalg)
1 suppleant til bestyrelsen
Leif Henriksen
Kasserer
Jørgen Rindal
1 kasserersuppleant
Elin Brinkland
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Forslag, der skal behandles på generalforsamlingnen
Forslag 1, lovændringsforslag (ændringerne i § 4 og § 5 er eet forslag)

Ethvert medlem har adgang til generalforsamlingen, hvis
kontingent og andre forfaldne ydelser er betalt.
Kun fremmødte, A-aktive medlemmer og ungseniorer
har stemmeret.
Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede mødet,
og et stemmeudvalg på mindst 3 medlemmer.

§ 4, ændres til:
Generalforsamlingen er øverste myndighed og fastsætter
foreningens love og reglementer.
Ordinær generalforsamling afholdes i marts og i oktober
måned og indkaldes med mindst 1 måneds varsel gen
nem SSF's medlemsblad.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal indsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde se
nest 28 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Forslag der skal behandles på generalforsamlingen skal
offentliggøres på opslagstavlen i klubhuset og på hjem
mesiden senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
Ethvert medlem har adgang til generalforsamlingen, hvis
kontingent og andre forfaldne ydelser er betalt.
Kun fremmødte, A-aktive medlemmer og ungseniorer
har stemmeret.
Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede mødet,
og et stemmeudvalg på mindst 3 medlemmer.

i Motivering:
il § 4 indsættes:
I "Forslag der skal behandles på generalforsamlingen skal
i offentliggøres på opslagstavlen i klubhuset og på hjemmejsiden senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes."

udsendelsen så meget, at ikke alle har fået bladet inden general
forsamlingen.
Efter den nye ordning med bladforsendelse er trådt i kraft bli
ver bladet udsendt som B-post og det er bestemt ikke hurtigere

§ 4, gældende.
Generalforsamlingen er øverste myndighed og fastsætter
foreningens love og reglementer.
Ordinær generalforsamling afholdes i marts og i oktober
måned og indkaldes med mindst 1 måneds varsel gen
nem SSF's medlemsblad.

\Det er vigtigt at forslag, der skal behandles på generalforsam
lingen, bliver offentlggjort i så god tid at medlemmerne har
[mulighed for at gøre sig bekendt med dem.
i Et af problemerne med at offentliggøre forslagene i god tid er,
i at generalforsamlingerne altid ligger sidst på måneden, lige
\omkring det tidspwikt hvor bladet normalt udkommer.
i Det betyder at bladet altid før generalforsamlingen skal udsenIdes tidligere end normaltfor at være bare nogenlunde sikker på
\at forslagene bliver offentliggjort inden generalforsamlingen.
IAlligevel er det flere gange lykkedes postvæsenet at forsinke

end tidligere.
Det betyder faktisk, at vi skal udsende bladet midt i måneden
for bare at være nogenlunde sikker på at forslagene offentlig

§ 5, gældende.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal indsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde se
nest 28 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Lovændringer kan kun vedtages ved skriftlig afstemning
og med mindst 2/3 flertal af de afgivne, gyldige stemmer.
Valg til tillidsposter sker ved skriftlig afstemning og af
gøres ved almindeligt stemmeflertal.
Andre afstemninger afgøres ved håndsoprækning med
almindeligt stemmeflertal, medmindre dirigenten eller
forsamlingen ønsker skriftlig afstemning.

§ 5, ændres til:

iMotivering:
il § 5, første punktum står der:
i "Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen,
i skal indsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest

8

gøres før generalforsamlingen.
Ved opslag på tavlen og på hjemmesiden er vi helt sikre på at
forslagene bliver offentliggjort i god tid inden generalforsamlingen.
Herudover er der lige den lille detalje, at i SSF's love står der
faktisk ikke noget om, at forslag der skal behandles på general
forsamlingen skal offentliggøres inden generalforsamlingen.

Lovændringer kan kun vedtages ved skriftlig afstemning
og med mindst 2/3 flertal af de afgivne, gyldige stemmer.
Valg til tillidsposter sker ved skriftlig afstemning og af
gøres ved almindeligt stemmeflertal.
Andre afstemninger afgøres ved håndsoprækning med
almindeligt stemmeflertal, medmindre dirigenten eller
forsamlingen ønsker skriftlig afstemning.

28 dage før generalforsamlingens afholdelse."
Dette flyttes til fra § 5 til § 4, fordi det hører til under den §
der omhandler indkaldelse af generalforsamlingen (§ 4).

Forslag 2, lovændringsforslag
§ 16, gældende

§ 16 ændres til:

Kontingent betales halvårligt i januar og juli kvartal, dog
senest 15. marts og 15. september.
Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
Æresmedlemmer, formand, kasserer, redaktør,
bestyrelses-medlemmer, målere og revisorer er kontin
gentfri.
Minijuniorers kontingent følger kontingentet til Dansk
Sejlunion.
For en fortøjningsplads i havnen eller en plads på
foreningens område betales en pladsleje, hvis størrelse
fastsættes af generalforsamlingen.
Pladslejen betales forud for et år ad gangen hver 1. marts
og skal være betalt senest 15. marts.
Pladsleje....

Kontingent betales halvårligt i januar og juli kvartal, dog
senest 1. marts og 1. september.
Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
Æresmedlemmer, formand, kasserer, redaktør,
bestyrelses-medlemmer, målere og revisorer er kontin
gentfri.
Minijuniorers kontingent følger kontingentet til Dansk
Sejlunion.
For en plads på foreningens område betales en pladsleje,
hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
Pladslejen betales forud for et år ad gangen og skal være
betalt senest 1. marts.
Pladsleje...

Forslag 3, lovændringsforslag
Vagn Preisler A 675 stiller som forslag til § 6: - at bestyrelsesmedlemmer vælges for en to-årig periode.
I stedet for den nuværende et-årige periode.

Forslag 4, andre forslag
Pladsen § 5, gældende
Fartøjer må kun henstå på en nærmere afmærket plads,
der anvises af havneudvalget/pladsmanden.
Henstillede fartøjer andet sted på pladsen vil blive flyttet
for ejerens regning og risiko.
Alle fartøjer, som henstår på SSF's plads, skal være søsat
senest 1. juni. Fravigelse fra denne dato kan kun ske med
havneudvalgets godkendelse og efter nærmere begrun
delse.
Master og andre rundholter skal anbringes på stativerne i
masteskuret og være tydeligt mærket med ejers navn og
medlemsnummer.
Master skal være afrigget, og løse salingshorn o.l. aftaget.

Pladsen § 5 ændres til:
Fartøjer må kun henstå på en nærmere afmærket plads,
der anvises af havneudvalget/pladsmanden.
Hvis et fartøj har stået på land i mere end 1 år, kan det af
havneudvalget forlanges flyttet til anden plads for eje
rens regning og risiko.
Henstillede fartøjer andet sted på pladsen vil blive flyttet
for ejerens regning og risiko.
Master og andre rundholter skal anbringes på stativerne i
masteskuret og være tydeligt mærket med ejers navn og
medlemsnummer.
Master skal være afrigget, og løse salingshorn o.l. aftaget.
Riggerpladsen må kun benyttes for til- og afrigning

Forslag 5, andre forslag
Ophaling/udsætning § 4, gældende

Ophaling/udsætning § 4, ændres til:

Før ophaling skal det enkelte medlem selv sørge for at
have afstivningsgrej, bukke og klodser klar på den anvi
ste plads.
Dette grej skal være tydeligt mærket med ejerens med
lemsnummer og fartøjets navn.
Om foråret skal grejet anbringes på en af pladsmanden
anvist plads.
Grej, der ikke er fjernet inden 8 dage, vil blive sat på
plads for ejerens regning.
Grej, som er mærket med ejerens medlemsnummer og
fartøjets navn, må ikke uretmæssigt lånes eller fjernes fra
pladsen.
Dette vil blive betragtet som tyveri.

Før ophaling skal det enkelte medlem selv sørge for at
have afstivningsgrej, bukke og klodser klar på den anvi
ste plads.
Dette grej skal være tydeligt mærket med ejerens med
lemsnummer og fartøjets navn.
Grej, der ikke er afmærket som nævnt bliver af plads
manden fjernet for ejerens regning.
Ubenyttet grej (stativer, bukke, klodser og andet) kan af
pladsmanden forlanges flyttet.
Grej, der ikke er flyttet inden 8 dage, vil blive flyttet for
ejerens regning
Grej, som er mærket med ejerens medlemsnummer og
fartøjets navn, må ikke uretmæssigt lånes eller fjernes fra
pladsen.
Dette vil blive betragtet som tyveri.
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.fortsættes på næste side

Forslag 6, andre forslag
Bestyrelsen foreslår at
pladslejen hæves fra kr. 130,- m 2 til kr. 150.- m 2
vinterpladser bliver hermed kr. 75.- m 2
og at skurlejen hæves fra kr. 250,- til kr. 300,- pr. år.

Forslag 7, andre forslag
Kirsten Fraenkel A235 foreslår at følgende besluttes på generalforsamlingen:
Ved arrangementer der afholdes af SSF, gøres Pejsestuen til røgfrit område.
Begrundelse::
Ved større arrangementer hvor der ryges meget duer udsugningen ikke. Det er uudholdeligt at opholde sig i lokalet.

Forslag 8, andre forslag
Kirsten Fraenkel A235 foreslår at følgende besluttes på generalforsamlingen:
I forbindelse med renovering af legepladsen flyttes den fra den nuværende plads til cykelparkeringen ved siden af
klubhuset.
Begrundelse:
Ved en tidligere renovering af legepladsen blev det også foreslået at flytte den. Dette blev ikke vedtaget, da det foreslåede område
blev benyttet til vinterplads for både. Da dette ikke længere er tilfældet (der er nu cykelparkering) er begrundelsen herfor bortfal
det. Det må vel også være bedre at holde øje med sine børn end sin cykel.

—
Etforslag om
tvungent fremmøde ved alle afstemninger, er netop blevet vedtaget
med 3 stemmer mod 21
—-—'

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
675,-kr.
20 -45 hk
880,-kr.
50 -75 hk
1.175,- kr.
80 -125 hk
1.480,- kr.

Johnson

YAMAHA

OUTBOARDS

aUICKSILV=R

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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Mandag den 26. juli 2004 kunne man i Folketidende læse følgende artikel.

Tæt kamp om sejren
ved DM i Bandholm
Kun to point adskilte
vinderen fra en tredje
plads efter ni sejladser
ved DM i bådtypen L23.
C Palle Nevad Frandsen
palle@folketidende.dk

MARIBO Efter tre dage og

ni sejladser blev det nær
mest bare et vindpust der
skilte succes fra fiasko, ved
det 26. DM i bådtypen L23.
Farvandene ud for Band
holm har.de seneste dage
været præget af sejl fra de
26 både, hvor syv af delta
gerne er lokale.
Det blev til en lille overra
skelse, da det blev den evige
toer, der endelig fik smagt
sejrens sødme.
Robert Christensen og be
sætning blev i båden Killelock danske mestre, efter at
have været lige en tak mere
stabile end konkurrenter
ne.
• Men spænding var der he

levejen. På første dagen før og Do-Do blev henholdsvis
te Robert Christensen efter fire og fem.
Men heller ikke tredje sej
to første pladser og en en
lads
blev uden dramatik, da
kelt placering som treer.
det
nu var Killelock, der
Men fredag kom storfavo
missede
et resultat, men da
ritten, Niels Mogensen i bå
de
to
andre
både formåede
den Do-Do, stærkt tilbage.
kun
at
blive
tre og fire, og
To sejre og en gang num
dermed
kunne
Robert Chri
mer to var nok til at slå Ro^
stensen
alligevel
lade sig hyl
bert,Christensens to tredje
de
lørdag
aften.
pladser og en sejr. Begge bå
21 point fik han for de ni
de lå lige i point, og med li
sejladser,
mens Niels Mo
ge mange sejre, men Dogensen
i
Do-Do
blev num
Do havde fordel af sin an
to
med
22
point, og
mer
den plads.
Ole
Engblom
blev
nummer
Lørdag var sejladserne
tre
med
23
point.
derfor alt afgørende, og de
For de lokale både blev
blev ganske dramatiske.
det
et noget blandet stæv
Først smuttede det for
ne.
Tættest
på skamlen var
Do-Do, der i dagens første
Tom
Hansen
fra Onsevig,
sejlads krydsede starten for
der
i
båden
Virus
blev en
tidligt, og dermed missede
et resultat, men Robert flot nummer fire.
Sea-Star med Ulrik Lar
Christensen i Killelock blev
kun nummer fem. I stedet sen fra Nykøbing F. og Jep
• begyndte Ole Engblom i pe Søndergaard fra Band
Blåbær at true de førende holm blev begge blandt de
12 bedste både.
med en anden plads.
- Det har været et fanta-Han missede dog den næ- ste sejlads, hvor Killelock stisk stævne, hvor sejlerne

har udmærket sig med en
god humor; fastslår stævne
leder og formand for Band
holm Sejlklub, Per Løbner
Pedersen.
Hån kunne glædé sig over
tre dage med fortrinsvis
godt sejlervejr, og et stævne
helt uden protester.
- Normalt ser man de professionnelle sejlere proteste
re over de mindste ting,
men her er det blevet klaret
med en pæn undskyldning,
og så er sejlerne mødtes bag
efter over en kop øl, siger
Per Løbner Pedersen.

DODO fra SSF

Kamp til stre
gen når starten
er gået

" ' 'i..*'
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D e n lille fisketur
Ved SSF's fisketur lørdag den 9. oktober var der 46 glade deltagere på vandet fordelt i 12 både, så det må sige at være
pænt stort fremmøde. Vejret var godt, solen skinnede ned på os, og under 5 m/s fra nord, så alt i alt, flot vejr til sådan
en tur. Efter selve fisketuren var vi 38 til spisning i vores klubhus, så også her var fremmødet flot. Rart at se at der er
medlemmer af Sundby Sejlforening der har lyst til at deltage i de fælles arrangementer, der bliver lavet i vores sejlfor
ening.
Præmierne blev fordelt således:
1. præmien blev uddelt for en torsk på 2,2 kg. til båden Laxen.
2. præmien blev uddelt for en torsk på 2,1 kg. til båden Rikke.
3. præmien blev uddelt for en torsk på 2,0 kg. til båden Laxen.
Derudover blev der givet præmier for følgende fangster:
En hornfisk på 600 gram, til båden Laxen.
27. sild til båden Tum-Tum.
En sild på 130 gram til båden Minos.
En hvilling på 110 gram til båden Tum-Tum.
Et skræbbe-blad til båden Ciera.
En hornfiske-ådsel til båden Tum-Tum.

Disse fisketure med præmier, kan kun lade sig gøre, fordi SSF har nogle flinke sponsorer.

fct stort tak til:
SSF
ACS
TINA
VAGN
HOLGER
ALRUSTA
AL-SPORT
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FISKE-HYTTEN
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GLARMESTER HANS JENSEN
KIMMERNE'S TOTAL-SERVICE
KASTRUP MARINE SERVICE A/S
FLUGGER FARVER, HOLMBLADSGADE
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SUHR 'S AUTOGENBRUG
SSF, SENIOR-AFDELINGEN

Kim.
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Der bliver holdt et vågent øje med rensningen af de fangne fisk.

Motorbådsrepræsentanten informerer:

Værd at vide

Lidt nyt fra Dansk Sejlunion.

På miljøstyrelsens hjemmeside
www.mst.dk under
Lystbådehavne og minde skibe
har vi fundet dette spørgsmål:
Hvorledes defineres et transporta
belt toilet - til forskel fra f.eks. en
spand?
Svar:
Et transportabelt toilet er define
ret i ISO 8099 som en transporta
bel lukket opbevaringstank på
højst 20 liter. Forskellen på en
spand og en transportabel opbe
varingstank er, at sidstnævnte er
en lukket enhed. ISO 8099 sætter
visse krav til transportable opbe
varingstanke så som maksimal
kapacitet, ventilationsrørets minimumsdiameter. Tanken må ikke
være forsynet med pumpe. Et
transportabelt toilet regnes såle
des for toilet med opbevarings
tank, men skal ikke være forsynet
med et koblingsled. Det kan både
anvendes i nye og eksisterende
fartøjer, dog skal et sådant toilet i
nye fartøjer opfylde ISO 8099.
Oplysninger om den tekniske
standard ISO 8099 kan fås hos
www.helcom.fi/recommendations / Rec-22-1.htm

Bådudstillinger:
Sæsonen for bådudstillinger i Europa er ved at starte op, derfor kan du hen
te et link til bådudstillingernes hjemmesider på, www.sejlsport.dk/tursejlads.dk

Toiletsagen:
Sagen om holdingtanke har nu fundet en fornuftig løsning, så fra år 2005 er
følgende gældende.
Regler for installation af holdingtanke og udtømning af toiletaffald.
*Alle både bygget efter år 2000 og som har et fast installeret toilet skal have
en holdingtank og en dæksgennemføring til tømning af tanken.
* Både bygget før år 2000 og som har et fast installeret toilet ombord skal se
nest 1. jan. 2005 installeres med en holdingtank og dæksgennemføring, hvis
de er:
1)
2)
3)

længere end 10,5 meter og
bredere end 2,8 meter og
bygget efter år 1980.

Øvrige både som ikke opfylder alle tre ovenstående kriterier, er altså frita
get fra installationskravene.
Udledning af toiletaffald i havne er forbudt.
Havne skal gratis tilbyde at tømme holdingtanke.

Information vedrørende vagtord
ningen !
HUSK,
du skal selv kontrollere at du har
fået den vagt du har afleveret vagt
seddel på (ønskede dato).
HUSK,
Den vagtseddel du afleverer skal
være korrekt udfyldt, medlemsnum
mer, navn, dato og dag for ønskede
vagtdato.
Tegningen er også lånt fra Dansk Sejlunions hjemmeside

Holdingtanke må tømmes i havet, hvis båden er 12 sømil fra land.
Dog må de både, der ikke er omfattet af installationskravene godt udlede
toiletaffald mindre end 12 sømil fra kysten. Præsis hvor, forventes først
vedtaget i begyndelsen af år 2005.

HUSK,
At anvende BLOKBOGSTAVER på
vagtsedlen.

Kim.
Du kan læse mere på Dansk Sejlunions hjemmeside på www.sejlsport.dk
Kim.
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Sejlerskolen

Lørdag den 25 september havde
vi motorlære for eleverne.
Med Johnnys kyndige undervis
ning fik eleverne lejlighed til at
prøve påhængsmotoren på Tyve
knægten. Tak til Johnny.
Den 2. og 3. Oktober blev de prak
tiske prøver afholdt i henholdsvis
sejlbåde og motorbåd, alle 15 be
stod. Tillykke med det.
Bjarne og Lewis har fundet en
brugt vogn med gummihjul, som
Øveballen at stå på i teltet, det bli
ver herefter nemmere at få båden
på plads, vognen er lidt for lang,
men det klarer de også, tusind
tak.
Hermed vil jeg gerne takke alle
instruktører og vikarer for jeres
frivillige insats, uden jer kunne
sejlerskolen jo ikke fungere. Tak
for i sommer.

Elever og instruktører fra de hold der var til prøve og bestod

Sejlerhilsen Ulla.
'

Efter sejladserne er der dømt hygge og snak.
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Bollen på øvelse i havnemanøvre

r

•

•

-

Havn & plads

u
f

Orientering til bådejere

f

Husk at fjerne dine stræktove,
mellem pæle og bro, når du går på
land. Ellers vil pladsmanden gøre
det til sin sædvanlige timetakst.
Medlemmer, som vil ligge i vandet
vinteren over (§ 21), skal være ind
stillet på at flytte plads i løbet af
vinteren.
Det skyldes yderligere justering af
dybderne i havnen.
Ved flytning, skal stræktovene og
så flyttes eller fjernes.
Havneudvalget.

Blå Flag.

Når båden er kommet på land.

Vi afslutter blå flag sæsonen med
Store oprydningsdag på havnen.
Søndag d.7.november kl .9 -?

Vinterliggere skal huske at vinterpladsmærke skal være påsat inden
ophaling.
Bådstativ, bukke og andet grej
skal være tydeligt mærket med
bådnavn og medlemsnummer.
Bådejeren skal holde pladsen un
der og omkring sin båd ryddelig
og ren.

Alle bådejere og brugere af hav
nen opfordres til at møde op, og
gøre en indsats for at vi kan have
en ren vinterplads i år.
Pladsmanden vil være behjælpelig
med redskaber, sorte sække, kør
sel og ikke mindst råd og vejled
ning af korrekt affaldssortering.
Vi mødes i skipperstuen og plan
lægger slagets gang over en kop
kaffe.

Det er vigtigt at bjærge udhalere
og fortøjninger, så pæleretning og
andet vinterarbejde i havnebassi
net ikke hindres unødigt.
Venlig hilsen
Søren Pladsmand.

Lille Peter er blevet uvenner
med barnepigen. Faren hører
balladen og råber:
- Hør Peter, skal jeg komme
med kæppen?
_
- Nej, råber Peter, jeg tror
godt jeg kan klare hende selv

y,
V>

r

k
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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.
£R

S V

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

Vore åbningstider er som hidtil:
Mandag-Fredag: 9.00 -1730
Lørdag:
9.00 -13.00
Husk også at vi altid holder åbent på alle Son- & Helligdage 9.00 -13.00 fra PÅSKE til PINSE
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Sundby Sejlforening
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Julefrokost
med bal

*

lørdag den 4. december kl. 14
Tina's usandsynlige
store kolde julebord
\med alt godt til ganen
for kun kr. 130,'Billetter købes hos Tina
4

I

senest
mandag den 29. november

*
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63. Årgang

Medlemsblad for

SUNDBY SEJLFORENING
Amager Strandvej 15, 2300
Tilsluttet:
Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion
Kontoret er åbent torsdag kl. 1900 - 2030.
I kontortiden træffes: formand, kasserer og havneudvalg
Foreningens telefoner:
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@sundby-sejlforening.dk
www.sundby-sejlforening.dk

OBS!

\ Ny adresse

Foreningens bestyrelse:

i5

Formand:
Ib Petersen
E-mail

Sekretær:
Bjørka Schandorff
32 58 20 36
E-mail
bjorka@mail.tele.dk

32 52 25 44
ibpetersen@privat.dk
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Næstformand & Havneudvalg:
Erling Jørgensen
32 58 63 00/30 62 14 23

Skolechef:
Ulla Helium

Havneudvalg:
Finn Hendil
43 90 39 61
E-mail
findil@post9.tele.dk

Ungdoms- og jolleleder:
Tonny Pedersen
27 24 00 67
E-mail
wain.fam@mail.dk

Havneudvalg:
Michael Fraenkel
32 97 06 65
E-mail
fam.fraenkel@get2net.dk

Kapsejladschef:
Claus Zastrow
26 16 60 32
E-mail
my.way@mail.tele.dk

Klubhusrepræsentant:
Arne Olsen
51 32 82 09

Festudvalg:
Hanne Rosa Nielsen
40713999
E-mail...Hanne.rosa@nielsen.mail.dk

26 39 38 03

Bestyrelsen og
redaktionen
ønsker alle en
glædelig jul og
godt nytår

Motorbåds, -sikkerhedsrepræsen
tant & vagtchef:
Kim P. Andersen
32 59 62 23
E-mail....messinavej@webspeed.dk

Foreningens faste udvalg:
Målere:
Jan Simonsen
Karl K. Thorup

32 97 62 53
32 58 32 37

Redaktion:
Poul Christensen
E-mail

Kasserer:
Jørgen Rindal

32 97 09 39

Bladets ekspedition:
Elin Brinkland

Webmaster:
Johnny Bengtsson

32 59 62 61
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Udgiver:
Tryk:
Oplag:

20 32 02 38
chiep@pc.dk

32 52 98 89
Sundby Sejlforening
SM Offset
1.300

Forsidebilledet:
3 store juniorer

Standernedhaling 2004
Nu er sæsonen igen ved at være til ende for de fleste. Tilbage er erterhånden kun
dem der også bruger båden til at fiske i om vinteren eller dem som stædigt håber
der kommer nogle dage med vejr til en lille sejltur selvom det er koldt.
Vejret forbarmede sig over sejlerne og holdt en pause i uvejret medens formanden
holdt tale og kanonerne bragede for at standeren kunne blive halet med med ma
ner.
3 unge meget aktive kapsejlere, hev standeren ned og pakkede den sammen for
vinteren.
De 3 unge har gjort sig fortjent til dette ærefulde job, fordi de gennem sæsonen har
opnået mange rigtig gode resultater ved kapsejladser både i og udenfor Danmark.
Hvad det er de unge har bedrevet hører vi måske mere om senere.
Jens Green holdt sin sidste tale ved standernedhalingen som formand. Han havde
meddelt at han ville fratræde som formand ved den efterfølgende generalforsam
ling. Denne standernenhaling var ikke alene afslutningen på sejlsæsonen men for
Jens Green også afslutningen på en lang periode som formand.
Efter tale og kanonsalut og nedhaling af standeren var tiden komme til
pausen,hvor der var en drink til alle fremmødte inden middagen.
Efter middagen var der musik og dans til langt ud på aftenen.
En hyggelig aften og en god sæson er slut.
pc

ésm

Jens Green holder her sin sidste tale til standernedhalingen som formand.
På den efterfølgende generalforsamling blev Jens Green Jensen udnævnt til æresmedlem af Sundby Sejlforening
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Referat af

generalforsamling
søndag den 30. oktober 2004
Punkt 1. Valg af dirigent:
Da formanden havde budt velkom
men foreslog han på bestyrelsens
vegne 42 Ib Petersen som dirigent.
Der var ingen andre kandidater, så
Ib Petersen overtog talerstolen, tak
kede for valget, og konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt ind
varslet.
Herefter blev der nedsat et stemme
udvalg bestående af 119 Michael
Ronild, 50 Ole Jensen og 921 Søren
Bødtker. Der er udleveret 137 stem
mesedler.
Herefter oplæste dirigenten dagsor
denen.
Punkt 2. Protokol og beretning:
Der var afholdt et bestyrelsesmøde
den 25. oktober 2004, og referatet
herfra blev læst op.
Derefter aflagde formanden sin be
retning, som er trykt særskilt på side
15.
Beretningen blev indledt med min
deord over medlemmer, der var af
gået ved døden siden sidst, samt ud
deling af nåle til 9 25-års jubilarer og
6 40-års jubilarer. Disse bliver også
nævnt i den trykte beretning.
Næstformanden fik så ordet og
overrakte pokalen for "En god Sund
byer" til 550 Lewis Zachariassen.

550 Lewis Zachariassen, Udnævnt til
"En god Sundbyer" ønskes tillykke og
får overrakt pokalen af næstformand.
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Han udtrykte sin glæde over, at det
endnu engang var en af havnens
folk, der fik anerkendelsen og frem
hævede det store arbejde, Lewis - of
te af eget initiativ - har udført i form
af tømrer-, snedker- og malearbejde,
for ikke at tale om den nye trailer til
Øveballen, som han har lavet sam
men med Bjarne Larsen.
Under beretningens punkt 7. ung
dom og joller fik ungdomslederen
Tonny Pedersen ordet og aflagde sin
del af beretningen, herunder også
uddeling af pokaler til nogle af afde
lingens medlemmer. Denne del af
beretningen er desværre ikke modta
get inden redaktionens slutning.
549 Flemming Voss havde flere
spørgsmål til beretningen:
Først ville han gerne vide, om ikke
reglerne for havn og plads skal efter
leves af alle og gav som eksempler,
at der henligger en båd uden navn
og årsmærke i havnen, samt at en
gummibåd bliver brugt til erhvervs
mæssig sejlads med gæster og desu
den sejler med for stor hastighed ind
og ud af havnen.
Dernæst gav han udtryk for, at han
betragtede forløbet med udgravnin
gen af havnen som en stor fadæse, at
arbejdet ikke var udbudt i licitation,
at den pejling af dybden, der var ud
ført af havneudvalget var for spora
disk og at dybden i havnen varierer
mellem et hul på ca. 4 m's dybde til
mindre dybde end før udgravnin
gen. I Den forbindelse ville han ger
ne vide, hvor mange m3 materiale,
der var fjernet og hvordan man kun
ne vide det. Han udbad sig også den
nøjagtige pris, som SSF skal betale
for det udførte arbejde.
På baggrund af de reparationer, der
måtte udføres på en af klubbens
ynglinge efter en storm sidste vinter,
mens bådene lå i Furesøen, ville
Flemming Voss vide, hvem der hav
de givet tilladelse til at lade forenin
gens grej være parkeret uden for for

eningens område.
Han ville også vide, hvor mange
ynglingebåde foreningen har, hvor
mange juniorer, der er og hvor man
ge timer, der er blevet sejlet almin
delig juniorsejlads - ikke kapsejlads , da formanden igennem alle årene
har fremhævet, hvor vigtigt ung
domsarbejdet er, og at man derfor
på generalforsamlinger har god
kendt budgetter til afdelingen som
er uforholdsmæssigt store. Vokser
afdelingen i medlemstal eller ej?
Han syntes også, at det var helt util
stedeligt, at bestyrelsen havde ydet
lån til køb af båd.
803 Tonny Pedersen svarede Flem
ming Voss, at han som juniorleder
havde givet tilladelsen til at lægge
bådene i Furesøen i forbindelse med
vintertræning i Ynglinge-regi.
SSF's både havde været fortøjet kor
rekt, og skaderne var opstået, fordi
de både, der lå ved siden af vore bå
de, under stormen havde revet sig
løs og derved forårsaget skaderne. I
øvrigt havde man ikke fået oplyst, at
Furesøen kun var godkendt som Bhavn og ikke regnet med, at der var
problemer, da der var tale om et offi
cielt træningsforløb under Dansk
Sejlunion.
Tonny Pedersen oplyste endvidere,
at afdelingen råder over optimistjol
ler, joller, europajoller og ynglinge.
Der er 48 juniorer i afdelingen incl.
minijuniorer og heraf er der 16-20
aktive sejlere, og på det seneste er
flere nye optisejlere kommet til. I af
delingen har man aktivt brugt ikke
under 3000 timer på forskellige akti
viteter lige fra vinterundervisning,
klargøring og reparation af både, ar
bejde i forbindelse det nye ung
domshus og til træningssejlads på
vandet.
Angående lånet til en jollesejler til
køb af nyt skrog, er det et af de krite

rier, der skal opfyldes, for at man,
som SSF, kan blive udnævnt til ung
domsvenlig sejlklub, at man i visse
tilfælde yder økonomisk hjælp til
unge sejlere. Denne del har vi hidtil
holdt os udenfor, men skønnede, at
det i dette tilfælde ikke var et pro
blem og valgte at yde et 3 måneders
lån, som er betalt tilbage. Den
pågældende sejler opnåede et resul
tat, der understregede, at det var
lånet værd, og samtidig har SSF
overfor DS kunnet markere sig som
den eneste sejlklub i landet, der har
opfyldt hele kriteriet for at være en
ungdomsvenlig sejlklub.
Formanden svarede Flemming Voss,
at han ikke var gået i dybden med
sagsforløbet da der tidligere var
bragt en datomæssigt fremskrevet
beretning af sagsforløbet af udgrav
ningen i bladet, og han kunne ikke
se formålet med at trætte generalfor
samlingen ved endnu en gang
at beskrive alle de genvordigheder,
bestyrelsen havde været igennem for
at få gennemført projektet, som han
håber ikke vil skulle gentages næste
30 år, ligesom der er gået 30 år siden
sidste udgravning. Heller ikke den
gang gik det uden problemer. Der
skete der uforudsigelige ting.
Angående licitation er flere entre
prenører, som nævnt i bladet, blevet
bedt om at give os et tilbud på, hvad
de skulle have for et sådant arbejde
under de konditioner, som Køben
havns Kommune og Skov- og Natu
rstyrelsen har sat op. Den valgte en
treprenør lavede så en underentre
prise med "Betty" og havde vi vidst,
hvad vi ved i dag, havde vi nok
valgt anderledes, men det kan ikke
ændres nu. At enkelte medlemmer
senere oplyste bestyrelsen om, at de
havde dårlige erfaringer med den
pågældende skipper, kan heller ikke
bruges til noget, når aftalen er lavet.
Formanden kender godt til de pro
blemer, der har været med både,
der, da de kom i vandet sejlede på
grund, hvorefter der måtte graves
yderlige nogle steder.
Hvis gravemaskinen blev bedt om at
holde sig væk, ville tilladelserne til
fornyet gravearbejde måske ikke
kunne fremskaffes på ny og desuden
ville der ligge alt materialet bag
"gardinerne", som der ville være
problemer med at få lagt på plads.

Derfor skønnede bestyrelsen, at man
måtte fortsætte som begyndt og så
efterfølgende få lavet justeringer i
bunden af bassinerne, så ingen både
kommer til at stå på grund.
Selv om de pejlinger, som forenin
gen har foretaget med "Bollen" viser,
at der er en dybde på ikke under
1,90 m i havnen, kan der stadig være
enkelte toppe, der skal høvles af.
Havneudvalget vil efterfølgende
med skruevand få flyttet noget af
det sediment, der ligger mellem pæ
lene og efterhånden få nivelleret
bunden, så der intet sted er under 2
m dybt.
Det eneste beløb, vi har været usikre
på, har været analyseprøverne, men
prisen er nu oplyst til 50.000 kr. så i
forhold til de 825.000 kr., som der
var budgetteret med, har vi realise
ret projektet for 100.000 kr. mindre.
Når de penge ikke blev brugt på at
få fjernet de sidste toppe i havnen, er
det fordi det på det tidspunkt var
vigtigt at får "Betty" ud af havnen in
den den fik væltet flere pæle eller la
vet mere ravage, men bestyrelsen er
kender da, at tingene absolut
ikke er gået som planlagt, men det
kan måske være en lærestreg til om
30 år, når havnen skal graves ud
igen.
Hvor meget sediment, der er blevet
fjernet kan man nok ikke få nøjagtigt
at vide. Man kan gå ud og måle gennemsnitsdybden før og efter udgrav
ningen og så regne ud, hvor meget
der er fjernet. Et nøjagtigt mål kan
der ikke blive tale om, så man er
nødt til at tilslutte sig entrepre
nørens beregning.
Gummibådens ejer har en restaurant
i Holmbladsgade og indbyder sine
kunder til en tur i sin gummibåd.
Det foregår ikke med opslag i SSF,
og enhver har jo ret til at sejle med
gæster,
men det, der foregår, er måske lige
på kanten af at drive erhverv, og det
må være op til den kommende be
styrelse at tage op til vurdering.
Hverken han eller andre må sejle ind
og ud af havnen med for stærk fart.
Det kan påtales.
Havneudvalget har fat i den båd,
der ligger uden navn og årsmærke,
og den kan tages på land.
Havneudvalget har en prioriterings
liste, man går frem efter, da det ikke

er den eneste båd, der ikke efterlever
reglerne.
Stille og roligt er der ved at komme
styr på tingene og gamle vrag bliver
fjernet. Det er en afvejning af tid,
hvor man starter henne og hvad der
er kræfter til.
Tonny Pedersen tilføjede her en op
lysning, han ikke fik givet i første
omgang. Afdelingen har p.t. 3 yng
linge, hvoraf den ene står på land for
at blive repareret. D101 er blevet
solgt og pengene henstår med hen
blik på senere investering i afdelin
gen. Afdelingen råder desuden over
ni optimistjoller, tre europajoller, 2
laserjoller og 1 laserjolle til låns. Så
har vi tre kajakker og tre surfboards.
675 Vagn Preisler mente, at det var
første gang siden han blev medlem i
1960, at han havde hørt, at SSF har
lånt penge ud. Han syntes, det var i
orden at de unge mennesker fik et
klap på skulderen, men han ville
gerne vide, om det skulle være kuty
me, at foreningen skal låne penge
ud, når den også selv skal låne pen
geFormanden sagde hertil, at det ikke
var første gang foreningen lånte
penge til ungdomssejlere.
Selvfølgelig er det mærkeligt, at det
har sammenfald med, at foreningens
pengeflow er presset på grund af
store udgifter til fx oprensning, så
bestyrelsen overvejede selvfølgelig
tingene, men valgte at sige, at et lån
på 25.000 kr. i tre måneder ikke ville
få foreningen til at gå fallit. Det er en
afvejning fra gang til gang, om fore
ningen vil støtte en indsats, og i det
te tilfælde var det til glæde for både
sejleren og SSF, at vi valgte at støtte
ham i de tre måneder.
Herefter blev beretningen godkendt
enstemmigt.
Næstformanden Erling Jørgensen
bad her om at måtte sætte et ekstra
punkt på dagsordenen, et punkt, der
har en sådan karakter, at det ikke
kan offentliggøres sammen med
dagsordenen. Han fik tilladelsen, og
fortalte, at han, efter at formanden
havde meddelt i bladet og sidst her i
beretningen, at han ikke genopstil
ler, havde lavet lidt research på Jens
Greens arbejde i SSF og fundet, at
det ikke var så lidt endda.
Det har strakt sig siden slutningen af
60'erne, hvor han blev suppleant til
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bestyrelsen over arbejde i festudvalg
i 1972 og år frem, derefter i havne
udvalget indtil 1976, så blev han
juniorleder i mange år. I slutningen
af 80'erne udtrådte han af bestyrel
sen fordi han også sad som kredsfor
mand i Østersøkredsen i seks år.
Som formand for bestyrelsen tiltråd
te han i 1996, hvilket gør ham til den
3. længst siddende formand i SSF's
historie.
På den samlede bestyrelsens vegne
takkede han Jens for det veludførte
arbejde i hans formandsperiode.
Erling opfordrede generalforsamlin
gen til at udnævne Jens Green til
æresmedlem, hvilket generalforsam
lingen fuldt ud tilsluttede sig og ud
råbte et trefoldigt leve for Jens
Green.

Jens Green Jensen (til højre), afgående for
mand og nyudnævnt æresmedlem i SSF
ønskes her tillykke af næstformanden

Jens Green takkede for den store hæ
dersbevisning, som han var meget
stolt over at blive tildelt. Han sagde,
at han i den seneste tid har sendt
mange tanker tilbage til de år, der er
gået, og til de bestyrelsesmedlem
mer og medlemmer i øvrigt, som
han har arbejdet sammen med. Så
mange har været i hans tanker og
mange ting er blevet vendt. Han ud
trykte glæde over at have fået lov til
at være med til at præge tingene,
men mindede også om, at alt har en
tid.
Punkt 3, budget:
Der er udleveret to eksemplarer af
budgettet ved indgangen. Et, hvor
pladslejen er som nu, og et, hvor der
er kalkuleret med den foreslåede
forhøjelse.
Flemming Voss mente at punktet
skulle udskydes til forslaget om leje

6

forhøjelse var blevet behandlet, men
dirigenten påpegede, at det var et
orienteringspunkt, som der ikke
skulle stemmes om.
Formanden havde bedt kassereren
lave de to budgetforslag, så man
kunne se, hvordan foreningen ville
være stillet i de to tilfælde. Det, der
er vigtigt, er at holde balance især
mellem de udgifter og indtægter,
der er i forbindelse med havn og
plads. Den balance vil opnås med de
foreslåede forhøjelser. Det er nogen
tid siden, der har været forhøjelser,
og hvis ikke der passes på, vil der ik
ke være penge til at lave de ting, der
skal til for at holde driften af havnen
i gang. I stedet for som tidligere at
lave høje stigninger med mellem
rum, mener bestyrelsen, at det er
bedre at følge den almindelige pris
stigning. SSF er stadig en meget bil
lig forening at have sin båd opbeva
ret i, så formanden opfordrede til at
stemme for forhøjelsen, når punktet
skulle behandles senere.
Punkt 4. valg:
Da den nuværende formand Jens
Green ikke ønskede at genopstille,
udbad dirigenten sig forslag til en
kandidat. Formanden sagde, at det
var vigtigt med kontinuitet i besty
relsesarbejdet og havde gerne set, at
de noget yngre medlemmer havde
taget opgaven op. Der var ikke no
gen kandidat umiddelbart, men hele
bestyrelsen tilsluttede sig, da for
mand og næstformand pegede på 42
Ib Petersen, da der hermed faldt
nogle brikker på plads, især da
Erling fortsætter på posten og sidder
inde med lige så megen viden om,
hvad der foregår, som den afgående
formand, da han har været med til
samtlige møder. Der var ikke andre
kandidater til posten, hvorefter Ib
Petersen blev enstemmigt valgt. Ib
takkede for valget og fortsatte valg
handlingen.
Kapsejladschefen Claus Zastrow,
ungdomslederen Tonny Pedersen og
havneudvalgsmedlemmerne Erling
Jørgensen og Michael Fraenkel blev
alle genvalgt med akklamation.
Formanden for klubhus og bygnin
ger Torben Frode Olsen ønskede ik
ke at genopstille. I hans sted faldt
valget på 683 Arne Olsen.
Suppleant 420 Leif Henriksen blev

genvalgt.
Kasserer 687 Jørgen Rindal og kasse
rersuppleant 294 Elin Brinkland blev
genvalgt med akklamation.
Punkt 5. Lovforslag:
Alle lovforslag med motiveringer
står i bladets nr. 11 på siderne 8 og 9.
Forslag nr. 1, som omfatter ændrin
ger til lovenes § 4 og § 5, og hvoraf
nogle er redaktionelle tilpasninger,
blev læst op af dirigenten.
Ændringsforslaget skal sikre, at for
slag, der skal behandles på general
forsamlingen, bliver offentliggjort i
så god tid, at medlemmerne har mu
lighed for at gøre sig bekendt med
dem. Det er affødt af, at det ikke al
tid lykkes at få bladet ud til alle
medlemmer inden generalforsamlin
gen på grund af den ændrede ord
ning med bladforsendelser.
625 Birger Riis-Hansen mente ikke,
at lovene var blevet fulgt ved valget
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af den nye formand. Han mente, at
der skulle en skriftlig afstemning til,
da der er tale om valg til en tillids
post.
Jens Green syntes, at det vil være ab
surd at kræve en skriftlig afstem
ning, når der ikke er nogen modkan
didat.
Dirigenten sagde, at da der er en
lovrevision undervejs, vil man kun
ne tydeliggøre det ved at skrive, at
der kræves skriftlig afstemning, hvis
der er flere kandidater.
Den skriftlige afstemning om lovfor-
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slag nr. 1 gav følgende resultat:
Der blev afgivet 123 stemmer for, 2
imod og 2 ugyldige. Forslaget blev
vedtaget.
Forslag nr. 2, som også var et lovæn
dringsforslag blev læst op. Det om
handlede en ændring af de gælden
de betalingsfrister til den 1. i måne
den i stedet for den 15., hvilket kas
sereren fremførte, ville passe bedre
sammen med folks betalingsvaner.
Det ville også gøre det lettere for
ham at spotte manglende betalinger
inden generalforsamlingerne.
Desuden var der en redaktionel æn
dring.
Den skriftlige afstemning gav føl
gende resultat: for stemte 118, imod
stemte 5, der var 4 ugyldige stem
mesedler.
Forslag nr. 3, til lovenes § 6 var stil
let af Vagn Preisler, som foreslog, at
bestyrelsesmedlemmer skulle væl
ges for to år ad gangen i stedet for
som nu for et år. Vagn Preisler trak
sit forslag tilbage.
Punkt 6, andre forslag:
Forslag til andre forslag står i bladet
nr. 11 på side 9 og 10 sammen med
motiveringerne til disse. Forslag 4, 5
og 6 er stillet af bestyrelsen.
Forslag nr. 4 angående havneregle
mentets § 5 om pladsen blev læst op
og det nye heri blev fremhævet.
1054 Michael Fraenkel motiverede
forslaget med, at det med de gæl
dende regler var svært for havneud
valget at fjerne både, der henstår
uden tilladelse med de gældende
regler.
335 Søren Poulsen, pladsmanden,
sagde, at det også handlede om no
get rent praktisk for arbejdsgangen
på havnen, idet ændringen vil gøre
det lettere for havneudvalget at få
flyttet de både, der ikke kommer i
vandet og derfor står og ødelægger
arbejdsgangen ved optagningen om
efteråret.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Forslag nr. 5: havnereglementets § 4
om ophaling/udsætning handlede
om en tydeliggørelse af, hvordan
havneudvalget skal forholde sig,
såfremt der står grej efterladt på

pladsen uden tydelig mærkning. Der
var også en lille redaktionel æn
dring, samt en tilpasning til nu
værende forhold. Formålet med æn
dringen er, at få en bedre orden på
pladsen.
625 Birger Riis-Hansen syntes, at det
tredje afsnit i forslaget var unødven
digt, men pladsmanden sagde, at det
skulle stå der, fordi det var et pro
blem for udvalget i hverdagen.
Jens Green appellerede til at bibehol
de sætningen, hvis den kunne gøre
hverdagen nemmere for pladsman
den.
1005 Poul "Ole" Petersen, som er
med i havnesjakket, sagde, at de så
også skulle have penge for at fjerne
fx malerdåser, batterier og alt muligt
andet, for det måtte de ofte fjerne fra
folks pladser.
Hertil oplyste dirigenten, at den
slags også hører ind under betegnel
sen grej, som er et vidtfavnende be
greb.
891 Poul Christensen oplyste, at der
var tænkt meget over formuleringen
af dette forslag, men ved at indføre,
at pladsmanden må fjerne tingene,
bliver det også sværere, at kræve en
stor erstatning for noget, der er fjer
net, selv om det har stået uretmæs
sigt på pladsen.
130 Mogens Møller Iversen ville ger
ne vide, hvad forskellen er på
...."grej, der ikke er fjernet inden 8
dage"... i den gældende paragraf og
..."grej, der ikke er flyttet inden 8
dage"....
Dirigenten svarede, at fjerne og flyt
te er det samme.
Herefter blev forslaget enstemmigt
vedtaget.
Forslag nr. 6. angående en forhøjelse
af pladslejen og skurlejen blev læst
op.
Formanden begrundede det med, at
det som han tidligere havde nævnt
handlede om at få balance i økono
mien. Forslaget blev vedtaget med 8
stemmer imod.
Forslag nr. 7 angående røgfrit områ
de i Pejsestuen ved arrangementer i
SSF var stillet af 235 Kirsten
Fraenkel, som sagde, forslaget ikke
går på de arrangementer for børn,
hvor der i forvejen er totalt rygefor
bud. Udsugningen, som den er nu,

fungerer ikke tilfredsstillende.
Forslaget blev vedtaget.
Forslag nr. 8 gik ud på at man flytter
legepladsen til den nuværende cy
kelparkering i forbindelse med reno
veringen af den.
388 Svend Erik Culmsee kunne ikke
se, hvordan man skulle kunne holde
bedre øje med børnene fra den fores
låede placering.
403 Finn Mortensen ville gerne vide,
om man havde regnet på, hvad en
flytning og renovering vil komme til
at koste.
244 Rasmus Bech sagde, at der er
støbt 30 cm beton med jern ved de
nuværende cykelstativer, og der står
nøjagtig det samme antal både på
det sted som før, man lavede plad
sen til cykler og motorcykler. Man
kan ikke fra klubhuset se pladsen,
men fra Skipperstuen er der god ud
sigt til legepladsen, hvis man ikke
vil sidde ude ved dem.
Kirsten efterlyste her det bord og
den parasol, der var blevet anskaffet,
så man kunne sidde ved legeplad
sen.
388 Sven Erik Culmsee sagde, at der
på havnekontorets terrasse to meter
fra legepladsen stod en bænk og et
bord, som kunne tages i brug, da der
alligevel aldrig sidder nogen.
524 Jørgen Zeiner fandt, at det var
en dårlig ide at flytte legepladsen, og
risikabelt, da lastbilerne, som kom
mer med bådene, ville komme til at
køre alt for tæt på, og være til fare
for børnene.
244 Rasmus Bech sagde, at de både,
der evt. skulle flyttes ikke ville kun
ne anbringes under grantræerne,
hvor legepladsen er nu, så det ville
koste pladser.
342 Mogens Petersen ville gerne vi
de, hvor cykler og motorcykler skul
le stilles, hvis legepladsen skulle
flyttes. Nu står de nogenlunde, men
i travle perioder stilles de alle vegne.
Bordet foran havnekontoret mente
han tilhøret pladsmanden og hans
sjak, og han foreslog, at man kunne
sætte en bænk op ved legepladsen,
hvis der var brug for det.
473 Lillian Green syntes at Kirstens
forslag for så vidt var udmærket.
Legeplads var god indtil stativ og
sveller blev fjernet. Det vigtige er nu,
at en renovering bliver udført på en
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ordentlig måde af folk, der kan det.
Det er ikke gratis, men kan gøres til
en rimelig penge med et ordentligt
faldunderlag og et stakit. Der kan
nok findes en løsning på det med
bænken og parasollen. Legepladsen
bliver benyttet meget, så det er
måske en opgave for forældre og
bedsteforældre at få lavet en ordent
lig legeplads igen.
921 Søren Bødtker manglede en un
derbygning med økonomi til forsla
get. Han syntes, at den nuværende
placering var udmærket og at finan
sieringen af et stakit samt et bord og
en parasol ikke burde volde større
problemer med den nye takstfor
højelse.
Forslaget kom herefter til afstem
ning og blev forkastet.
Punkt. 7 eventuelt:
42 Ib Petersen takkede for valget til
formand og lovede at gøre sit bed
ste. Han glæder sig til arbejdet, og
fremhævede den megen fokus, der
p.t. er på Østamager. Han syntes, at
den afgående formand har formået
at styre uden om de fleste knaster
og vil gøre sit bedste for at fortsætte
det gode arbejde.
403 Finn Mortensen syntes, som en
kommentar til valget af suppleant,
at det må forlanges, at den pågæl
dende enten er til stede selv, eller
har fremsendt en fuldmagt.
429 Finn Hendil sagde, at der var en
lang venteliste til skure, og opfor
drede til at komme til ham, hvis
man havde et, man ville afhænde.
Dirigenten takkede for en god og
saglig debat.
Den afgående formand takkede lige
ledes for en god generalforsamling
og ønskede den nye formand og be
styrelse et godt arbejde fremover. Til
slut fik også Lillian en stor tak for
stor støtte igennem årene.
Generalforsamlingen sluttede med
at der blev udbragt et leve for SSF.
Slut klokken 12 05
Ib Petersen
dirigent

Bjørka Schandorff
referent
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Effektiviteten af bundmalinger registreres.
Dansk Sejlunion har sat sig for at få et overblik over, hvorledes
de nye bundmalinger fungerer i praksis. Derfor har vi lagt et
spørgeskema på internettet, hvor du kan indtaste dine erfarin
ger med den bundmaling, som du har brugt i år.
De opsamlede data skal naturligvis give os viden, som kan
bruges i forhandlinger om fremtidens lovgivning på området.
Dansk Sejlunion forventer, at disse forhandlinger starter i
løbet af december og strækker sig over det meste af vinteren.

Tyverisikring
Tiden er inde til at sikre båd og løsdele mod ty
veri. Dansk Sejlunion giver på hjemmesiden
råd om, hvad man bør gøre før tyven kommer.

Vi har brug for dine og dine sejlerkammeraters erfaringer, der
for må du gerne sprede budskabet om spørgeskemaet på net
tet. I tillæg kan du også vinde en Sebaco Poloshirt.
Læs mere på www.sejlsport.dk/swl64.asp

Læs mere på www.sejlsport.dk/sw2413.asp

Søredningsselskaber ikke registreret.
Dansk Sejlunion har spurgt Forsvarsministeren og Erhvervsministeren om regler for frivillige/kommercielle søred
ningsselskaber. Vi har fået et svar som klart fortæller, at de selskaber som pt. opererer i Danmark, ikke er officielt re
gistreret i SOK. Ministrene vil se nøjere på behovet for regler på området.
Læs mere på www.sejlsport.dk/sw2413.asp

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
675,20 -45 hk
880,50 -75 hk
1.175,80 -125 hk
1.480,-

kr.
kr.
kr.
kr.

yamaha

JOUTBCVIRDG

flohnson
QUICKSfUfSR

WIP Marine Center, Wilders Plads 11B, 1403 København K
S & 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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Følgende medlemmer har vi desværre måtte slette
91
155
183
236
286
301
343
449
493
543
547
577
590
640
754
894
895
907
988
990
1055
1082
1112
1179
1267
1524

Peter Martin Jørgensen
Kenn Groth Jørgensen
Ralf Jensen
Michael Thorsen
Winni Anita Hansen
Julie Teresa Jacobsen
Jacob Henning Jensen
Viggo Lærkesen
Gunnar Jacobsen
Rasmus N. Lilballe
Tommy Larsen
Toivo Hiljander
Kim Strøh
Christian Aaen
Preben Lykke Sørensen
Claus Krogsgaard Olsen
Aslak Emil Bøgeskov Bergh
John Christensen
Jan Robert Larsen
Leif Viuf Christiansen
Hanne Suhr Christensen
Jens Thaarup Christiansen
Erik Kristen Raahauge
Betina H. Christophersen
Otto Nielsen Mylund
Lasse Jønson

Kokkedalsvej 11
Bygrænsen 44
Palermovej 3,3-th.
Istedgade 85,3.
Messinavej 32,2.th
Rådmandsgade 35
Kirkeleddet 154, Båstrup
Frederiksvej 45,1.th.
Peder Lykkesvej 61,15,dør 16
Hveensvej 5,4.tv.
Dovregade l,st.tv.
Havremarken 33
Norgesgade 26,5. th.
Nordlandsgade 20,4.tv.
Kastrupkrogen 17
Smyrnavej llC,st.
Njalsgade 46,3.th.
Halvtolv 14, st.tv.
Greisvej 80
Højergårdsvej 18
Grønnedammen 64
Dronningensgade 75,st.tv.
Korsørgade 5,3.th.
Thornbypark Alle 93,2.tv.
Ulvefodvej 8,1.0004
Vejlands Alle 39

Love og reglementer for

SSF
' På generalforsamlingen er der foretaget nogle ændringer
siden sidste udgivelse
Her er et nyt tryk af de sider hvori der er ændret.

Love og reglementer for SSF
Der er siden sidste udgivelse i 1994
foretaget ændringer på:
Side 5
Side 6
sidst
Side 7
Side 10
Side 11
Side 12
sidst
Side 14
Side 15
Side 16
Side 19
sidst
Side 20
Side 21

Kopier eller klip ud

sidst
Side 22

-og sæt ind.

sidst
Side 25
Side 26
Side 27
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30. oktober
25. oktober
30. oktober
25. oktober
26. marts
30. oktober
30. marts
30. oktober
30. oktober
25. oktober
30. oktober
27. marts
29. oktober
28. marts
26. marts
26. oktober
29. oktober
28. marts
26. oktober
26. oktober
26. oktober
30. oktober
26. oktober

2004
1998
2004
1998
2000
2004
2003 °g
2004
2004
1998 °g
2004
1998
2000 °g
2004
2000
1997 °g
2000 °g
2004
1997 og
2002
2002
2004
1997

Kun fremmødte, A-aktive medlemmer og ungseniorer har
stemmeret.
Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede mødet, og
et stemmeudvalg på mindst 3 medlemmer.

Love og reglementer for Sundby Sejlforening, vedtaget på
den ekstraordinære generalforsamling den 11. maj 1993
(senest ændret den 30. oktober 1994)

LOVE

Afstemning
Valg

§i
Foreningens navn er Sundby Sejlforening, forkortet SSF.
SSF er hjemmehørende i København.

Navn og
hjemsted

§2
Foreningens formål er at fremme sejlsporten og at skaffe
medlemmerne de bedste betingelser for en god og sikker
havneplads og et godt foreningsliv.

§6

Formål

Tillidsposter

§3
Sundby Sejlforening er medlem af Dansk Sejlunion og deri
gennem tilknyttet Danmarks IdrætsForbund/-Danmarks
Olympiske Komite.

Organisa
tionsforhold

§4
Generalforsamlingen er øverste myndighed og fastsætter
foreningens love og reglementer.
Ordinær generalforsamling afholdes i marts og i oktober
måned og indkaldes med mindst 1 måneds varsel gennem
SSF's medlemsblad.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
indsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 28
dage før generalforsamlingens afholdelse.
Forslag der skal behandles på generalforsamlingen skal of
fentliggøres på opslagstavlen i klubhuset og på hjemmesiden
senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes
Ethvert medlem har adgang til generalforsamlingen, hvis
kontingent og andre forfaldne ydelser er betalt.

§5
Lovændringer kan kun vedtages ved skriftlig afstemning og
med mindst 2/3 flertal af de afgivne, gyldige stemmer.
Valg til tillidsposter sker ved skriftlig afstemning og afgøres
ved almindeligt stemmeflertal.
Andre afstemninger afgøres ved håndsoprækning med al
mindeligt stemmeflertal, medmindre dirigenten eller forsam
lingen ønsker skriftlig afstemning.

Ordinær
general
forsamling
Forslag

side 5

side 6

Generalforsamlingen vælger bestyrelse, der består af:
1 formand,
1 sekretær,
1 kapsejladschef,
1 skolechef,
1 ungdomsleder,
1 motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant,
3 havneudvalgsmedlemmer,
1 formand for klubhus og bygninger
og 1 festudvalgsformand.
Bestyrelsen vælges for et år ad gangen således:
I oktober:
Formanden,
kapsejladschefen,
ungdomslederen,
2 havneudvalgsmedlemmer,
formanden for klubhus og bygninger
og 1 suppleant til bestyrelsen.
I marts:
Sekretæren,
skolechefen,
motorbåds- og sikkerhedsrepræsentanten,
1 havneudvalgsmedlem,
festudvalgsformanden
og 1 suppleant til bestyrelsen.
og 1 suppleant til bestyrelsen.

i—i
Et medlem, der overtræder eller tilsidesætter foreningens love
og reglementer, opfører sig umoralsk eller groft tilsidesætter,
hvad man kan kræve af enhver sejlsportsmand, og som ikke
efter bestyrelsens påtale ophører her med, kan af bestyrelsen
pålægges karantæne.
I grovere tilfælde eller efter tidligere karantæne kan
bestyrelsen udelukke medlemmet af foreningen.
Tyveri eller voldelig adfærd medfører øjeblikkelig
udelukkelse eller karantæne, afhængig af grovheden.
En udelukkelse eller karantæne kræver flertalsbeslutning i
bestyrelsen.
Karantæne, der fastsættes for en periode på mindst 3 og højst
36 måneder, berører ikke medlemskab/ anciennitet.
Udelukkelse, der sker for en periode på mindst 3 og højst 10
år, medfører samtidig at medlemskabet ophører.
Et medlem, som er blevet udelukket eller har fået karantæne i
6 måneder og derover, har ret til at få afgørelsen prøvet ved
førstkommende generalforsamling.
Møder medlemmet eller en repræsentant, der efter lovene har
ret til at være til stede på generalforsamlingen, ikke op, stad
fæstes den trufne afgørelse, og den kan ikke senere behandles
af SSF.
En person, der er udelukket af foreningen, er pligtig til
omgående at fjerne sit fartøj og sine øvrige effekter fra
foreningens område.
Et medlem, der er pålagt karantæne, og som har fartøj i hav
nen og ikke kan få et andet medlem til at føre tilsyn med dette,
skal straks tage fartøjet på land.

Pladslejen betales forud for et år ad gangen og skal være be
talt senest 1. marts.
Pladsleje refunderes ikke.
Bestyrelsen kan efter ansøgning nedsætte kontingent og/ eller
pladsleje til det halve beløb for et A-aktivt medlem, der er
fyldt 67 år og har været aktivt medlem i 25 år.
Et medlem, der ikke overholder fristen for betaling af kontin
gent, 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 medlem
skabet/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 medlems
bladet.
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, ekspeditionsgebyr og nyt
indskud.

Eksklusion

§17

Kontrakt Arbejdsaftaler
Vederlag

Bestyrelsen fastsætter kontraktforholdene med restauratør
eller forpagter, samt løn og arbejdsvilkår for ansatte medarbejdere.
Kassererens vederlag fastsættes ligeledes af bestyrelsen.

§16
Kontingent betales halvårligt i januar og juli kvartal, dog
senest 1. marts og 1. september.
Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
Æresmedlemmer, formand, kasserer, redaktør, bestyrelses
medlemmer, målere og revisorer er kontingentfri.
Minijuniorers kontingent følger kontingentet til Dansk
Sejlunion.
For en plads på foreningens område betales en pladsleje,
hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Kontiiigent
og
andre ydelser
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§18
Foreningens
ophør

side 12

Beslutning om foreningens ophør kræver, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede på en eks
traordinær generalforsamling, der er indkaldt med dette
punkt på dagsordenen, og mindst 3/4 af de fremmødte, stem
meberettigede medlemmer stemmer herfor.
I tilfælde af foreningens ophør overgår dens formue til en
fond til fordel for dansk sejlsport.
Fonden administreres af Dansk Sejlunion.

§3
Foreningens
inventar og
grej

Foreningens inventar, værktøj og lignende skal behandles
skånsomt.
Efter endt brug skal det benyttede grej straks bringes på
plads.
§4

El og vand

Unødig brug af ferskvand og el, herunder til opvarmning og
dybfrysere, er forbudt, medmindre der er truffet aftale med
bestyrelsen om betaling og betingelser for brugen.
Overtrædelse vil blive betragtet som tyveri.
Medlemmer med fast elinstallation i skure skal have registr
eret måler.
Medlemmer med måler betaler et acontobeløb på kr. 500,som tilbagebetales når elinstallationen nedtages og måleren er
slutaflæst og afregnet med SSF.
Måleren skal aflæses den 31.12. eller tidligere, hvis der ikke er
forbrug mellem aflæsningen og den 31.12.
Hvis medlemmerne ikke aflæser måleren, beregner SSF et
skønsmæssigt forbrug, som først bliver afregnet ved næste års
aflæsning.
Havneudvalget kan med 14 dages varsel kontrollere installa
tion og aflæsning.
Elprisen er belysningsvæsenets officielle forbrugerpris for det
pågældende forbrugsår.
Til dækning af foreningens ekstra administrative omkost
ninger opkræves et målergebyr på kr. 25,- pr. år.
Alt elmateriel skal opfylde de almindelige regler for udendørs
brug.
§5

Fartøj og rig

Fartøjer må kun henstå på en nærmere afmærket plads, der
anvises af havneudvalget/ pladsmanden.
Henstillede fartøjer andet sted på pladsen vil blive flyttet for
ejerens regning og risiko.
Hvis et fartøj har stået på land i mere end 1 år, kan det af

havneudvalget forlanges flyttet til anden plads for ejerens
regning og risiko.
Master og andre rundholter skal anbringes på stativerne i
masteskuret og være tydeligt mærket med ejers navn og
medlemsnummer.
Master skal være afrigget, og løse salingshorn o.l. aftaget.
Riggerpladsen må kun benyttes for til- og afrigning

§6

Brandfare

Af hensyn til brandfare skal alt affald fjernes straks ved ar
bejdets ophør.
Opbevaring af brandbare væsker i skure må kun ske efter
myndighedernes bestemmelser.
Henstillen af benzin eller anden brændbar væske på pladsen
er forbudt.
§7
Kun A-aktive medlemmer, der har fartøj, har ret til at købe et
skur.
Køb og salg af skure kan kun ske gennem bestyrelsen, som
fører ekspektanceliste over med lemmer, der ønsker at købe
skur. Placering på listen følger medlemmets anciennitet.
Prisen på et skur fastsættes ved vurdering af bestyrelsen,
inden for en minimum- og en maksimumsats, som kan ju
steres hvert andet år.
Skuret, skal være forsynet med nummer, som påsættes af
havneudvalget. Det påhviler ejeren at vedligeholde skuret,
dog leveres træbeskyttelsesmiddel af foreningen.
For skuret betales en årlig afgift, der fastsættes af generalfor
samlingen. Ved omlægning af pladsen kan bestyrel sen for
lange skure flyttet til anden anvist plads uden udgift for det
enkelte medlem.
Hvert medlem kan højst disponere over ét dobbeltskur,
svarende til foreningens standardtegning.
Har et medlem været uden fartøj i 3 år eller er overflyttet til Baktivt medlemskab, har medlemmet pligt til at afhænde sit
skur.
Et A-aktivt medlem, der er folkepensionist, kan dog ansøge
bestyrelsen om tilladelse til at fortsætte som ejer.
Såfremt skuret ikke er afhændet senest 3 måneder efter

Skure
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OPHALING/ UDSÆTNING

Klubhusreglement

§1
Ophaling og udsætning af fartøjer foretages af ejeren selv ved
hjælp af kran, over slæbestedet eller af ansvarlig vognmand.
Eller af pladsmanden sammen med ejeren eller dennes
repræsentant, mod betaling, fastsat af bestyrelsen.
Optagelse sammen med pladsmanden sker for ejerens reg
ning og risiko.

§1
Ophaling /
udsætning

Risiko

§2
A-aktive medlemmer, som ikke har havneplads, kan ved henvendelse til havneudvalget - mod en af bestyrelsen fastsat
afgift - få tilladelse til ophaling i tiden fra 1. juni til 15. september for reparation eller bundbehandling.

Ophaling /
udsætning
u/havneplads

§3
Kun pladsmanden eller dennes stedfortrædere må betjene
spillene og traktorerne.

Spil og
traktor

§2
Overtøj og regntøj må ikke anbringes på borde og stole m.v., men henvises
til garderoben, jf. brandvedtægten.
§3
Askebægre skal benyttes. Enhver har pligt til selv at foretage afrydning af
borde efter brugen.
§4
Medlemmer i snavset arbejdstøj henvises til skipperstuen.
§5
Voksne, der er sammen med børn, har pligt til at påse, at børnene ikke leger
i møblerne samt med klaver og skibs-klokke m.v.
§6

§4
Før ophaling skal det enkelte medlem selv sørge for at have
afstivningsgrej, bukke og klodser klar på den anviste plads.
Dette grej skal være tydeligt mærket med ejerens medlems
nummer og fartøjets navn.
Grej, der ikke er afmærket som nævnt bliver af pladsman
den fjernet for ejerens regning.
Ubenyttet grej (stativer, bukke, klodser og andet) kan af
pladsmanden forlanges flyttet.
Grej, der ikke er flyttet inden 8 dage, vil blive flyttet for
ejerens regning
Grej, som er mærket med ejerens medlemsnummer og
fartøjets navn, må ikke uretmæssigt lånes eller fjernes fra
pladsen.
Dette vil blive betragtet som tyveri.

Kun medlemmer af Sundby Sejlforening, gæster, som er i følge med medlem
mer, samt medlemmer af andre sejl- og motorbådsklubber har adgang til
klublokalerne.

Al støjende adfærd i klubhuset er forbudt.

Bukke og
andet grej

§7
Hunde og katte må ikke indlades i klubhuset.
§8

Ved arrangementer, der afholdes af SSF, gøres Pejsestuen til røgfrit område.
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Formandens beretning
Efterårsgeneralforsamlingen 2004
Siden sidste generalforsamling har
Sundby Sejlforening mistet følgende
medlemmer, der er afgået ved døden:
Medlem nr. 372
Børge Hansen, døde i marts måned,
var medlem i mere end 27 år.
Medlem nr. 447
Alfred W. Jørgensen, døde 30. marts.
Alfred nåede at være medlem af SSF
i 69 år, han var i sin tid medlem af
bestyrelsen med ansvaret for junior
afdelingen, og det var tilbage fra den
tid, hvor juniorerne skulle møde op
med hvidkalkede gummisko inden
de tog ud at sejle.
Alfred var i mange år ejer af spids
gatteren "Svava", der i dette efterår
atter er kommet i vandet og for
håbentlig vil give den nye ejer lige så
mange oplevelser på vandet som
Alfred fik.
Medlem nr. 30
Lillian Petersen, der dødel3. April,
var medlem af SSF i mere end 26 år.
Medlem nr. 805
Børge Skovlund Hansen, døde 10.
April, han nåede at være medlem i
mere end 35 år.
Børge også kærligt kaldt "den skøre
murer", var i sine velmagtsdage en
af SSF's farverige medlemmer, hvor
om, der gik mange anekdoter.
På et tidspunkt var Børge ejer af en
ældre træbåd, som trængte til en re
novering, materialerne til trærenove
ringen blev hentet fra byggebran
chen, dog uden det store held.
Medlem nr. 595
Per Tungelund, der døde 4.maj, hav
de mere end 40 års medlemskab bag
sig.
Per var i flere år en aktiv og værdsat
instruktør på skolebådene, og var
gennem årene ejer af Folkebåde og
IF Krydser, som han til det sidste sej
lede med sammen med Karin.

Medlem nr. 992
Jesper Ardal, der døde 7. Juni, nåede
kun at være medlem af SSF i knapt 2
år.

25 års jubilarerne er:

Medlem nr. 165
Kurt Bøgh Pedersen, der døde 26.
Juni, var ejer af en motorjolle,og hav
de et 4 årigt medlemskab bag sig.
Medlem nr. 491
Jørgen Petersen døde 16. Juli. Han
var ejer af motorbåden "Pepsi", og
havde mere end 40 års medlemskab
bag sig.
Medlem nr. 52
Einar Sieck Hansen døde uden var
sel 30.juli Han nåede at være med
lem af SSF i knapt 34 år.
Einar var et aktivt medlem på jolle
pladsen. Han sejlede både jolle og
surfede.
Medlem nr. 414
Frede Bjarne Hansen, der døde
30.juli, havde mere end 33 års med
lemskab. Han var gennem et længe
re sygdomsforløb de sidste år hvil
ket betød, at der ikke var kræfter til
motorsejleren "Helle".
Medlem nr. 622
Henning Olesen, døde for ganske
nylig.
Henning, "Julie" eller "Motor
Henning" har jeg kendt lige siden
han kom ind som junior i 1964.
Adskellige har gennem årene truk
ket på hans viden om motorer.
Desværre fik Henning en blodprop
for nogle år siden, hvilken han al
drig rigtig kom sig over.

De fremmødte 25 års jubilarer

Medlem nr. 760
Eigil Anker Nis Petersen, ejer af
"Tejsten" en Fåborg 17
Medlem nr. 817
Bjørka Schandorff har flere års be
styrelsesarbejde som sekretær i SSF.
Som bådejer var starten en
Juniorbåd og siden blev det en
Ballad. I mere end tyve år har Bjørka
sammen med Dan Knudsen og Jens
Green deltaget i den årlige "Old
Boys" sejlads, ved adskillige kapsejl
ads arrangementer har Bjørka været
official, ligesom hun er med i staben
af medlemmer, der planlægger og
gennemfører det årlige Banko-spil i
januar måned.
Medlem nr. 924
Irmgard Nielsen et af vores medlem
mer der er mere til det sociale liv i
foreningen og ikke så meget til livet
på vandet.
Medlem nr. 904
Margit Jørga Toni Carlsen et kendt
ansigt på nordre mole, som nyder
utallige timer i og ved sit skur.
Motorbåden "Minos", er også en del
af Margit's forenings liv.

"Æret være deres minde"
I dette efterår er der ni 25 års jubila
rer, og seks 40 års jubilarer.

Medlem nr. 734
Tina M. W. Otto har sin gang mest
på det nordre område, hvor det soci
ale liv nydes, er ejer af en skyde
pram.
Medlem nr. 571
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Birthe Elna Hvilsom
Medlem nr. 483
Vilna Nancy Otto- mor til Tina - et af
SSF's kendte ansigter aktiv SSF-senior, som var særdeles aktiv i koret af
de nu "rustne" "Hoplapigerne", men
ikke mindst når hun, sammen med
sin afdøde mand John, gav den som
Troels og Rebecca.
Medlem nr. 593
Jan Nielsen igen en af nordre moles
kendte ansigter der bruger sin fritid
i SSF med at fiske, ejer af motorbå
den "Hurtighakkeren".
Medlem nr. 311
Brian Frisendah,l en af de medlem
mer som vi ikke ser så meget i SSF,
til daglig, men som på særdeles
overbevisende måde repræsenterer
SSF på kapsejladsbanerne.
I Folkebåden "Tibbe Tit" har Brian,
sammen med gasterne Jan Knudsen
og Tonny Pedersen, i de seneste 10
år været blandt de absolut bedste
folkebådssejlere i Danmark, og i år
var ingen undtagelse, her blev det til
bronze ved DM, vundet det interna
tionale holdmesterskab, vundet det
sønderjyske mesterskab og blev nr. 3
på ranglisten ud af 120 folkebåde.
Brian har fået sin sejleropdragelse
som junior i SSF.
Jeg skal vel også lige gøre opmærk
som på, at Brian er den ene af vores
revisorer.
40 års jubilarerne er:

De fremmødte 40 års jubilarer

Medlem nr. 189
Jan Jordan der med sin Duet-båd
"Smut" sejler single hand rundt i de
danske farvande.
Medlem nr. 348
Per Olsen kendt af os ældre med
lemmer som passioneret Piratjolle
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sejler. Der blev justeret i mange ti
mer på land inden "landtrimmeren"
søsatte sit "skiv", det blev senere til
sejlads i sin Safir.
Medlem nr. 370
Mogens Hauschultz ejer af
Spækhuggeren "Rimfaxe" der gen
nem mange år har sejlet kapsejladser
og ferieture, de senere år med søn
nen som gast.
Artikler i vores medlemsblad er det
også blevet til, altid skrevet med en
god lune, men også med alvor, når
beretningen har handlet om kritiske
situationer på vandet.
Medlem nr. 380
Karl Johan Jensen
Medlem nr. 379
A. Schaldemose et kendt ansigt på
pladsen, "mos" er en af de medlem
mer der
har stor faglig viden, og som gen
nem mange år har stillet denne vi
den til rådighed for SSF, til glæde for
os alle.
Den faglige viden blev også brugt på
"skivet", en stor kutter der blev reno
veret fra ende til anden, nogle gange
med kyndig hjælp fra Lars, så det
var en fornøjelse at se den både un
der tursejladser og kapsejladser. På
"De Fæles" årlige arrangementer blev
"skivet" beundret, og det var fuldt
fortjent, da du kom hjem med tro
fæet for bedst vedligeholdte fartøj.
Vi har tidligere ved denne lejlighed
hædret medlemmer, som har gjort
en ekstraordinær indsats, ved at til
dele dem vandrepokalen "en god
SSF'er".
Heldigvis er der flere emner der
trænger sig på, men i år er valget fal
det på
Lewis Zachariassen.
Jeg vil med dirigentens tilladelse be
de vores næstformand Erling
Jørgensen over række pokalen til
Lewis.
Eksterne forhold der har indflydel
se på SSF
Jeg er utrolig glad for som formand,
at have haft en bestyrelse samt faste
udvalg, der hver især på deres om
råder, har taget initiativ, ansvar og
gennemført tiltag til gavn for SSF,
uden den opbagning havde det

været umuligt at kunne følge op på
den brydningstid vi står midt i og
som vi vil opleve fremover.
En af de største trusler mod SSF
faldt bort da ophævelsen af frednin
gen i den nordlige del af den nu
værende strandpark blev ophævet,
hvorfor lokalplanforslaget om byg
ning af boliger lige syd for os ikke
kan gennemføres, hvilket igen har
medført, at alle de nuværende bru
gere af området, "de tre klubber" og
haverne har fået at vide, at de kan
blive liggende.
Hvad skal arealet så anvendes til, er
det naturligt at spørge sig om!!
Lige nu tegnes der ingen streger hos
planmyndighederne, men jeg er sik
ker på, at det nok skal komme, når
først tumlen om Overborgmester
posten har lagt sig. Når der til næste
år har været afholdt valg til
Borgerrepræsentationen, vil vi for
mentlig se tiltag fra politikkerne,
som i værste fald vil kunne få indfly
delse på SSF.
På et nyligt afholdt medlemsmøde i
BAS, (Brugerrådet for ny Amager
Strandpark, klubber og foreninger
med berøring til området), blev det
besluttet, at bruge BAS som koordi
nerende led i forbindelse med et ud
spil til kommunen om i fællesskab at
udarbejde forslag til udnyttelse og
"kultivering" af arealet med det ud
gangspunkt, at de aktiviteter der er
der i øjeblikket, skal fortsætte med at
have mulighed for at blive hvor de
er, hvis de ønsker det, og på lejebe
tingelser der sikrer dem frem i tiden.
Dette forhold har været et krav helt
tilbage fra starten, da Rivieraudval
get forhandlede med kommunen,
hvilket der også blev vist forståelse
for.
Amager Strandpark I/S stopper de
res aktiviteter ved vejen der førte ud
til det nu nedrevne Helgoland.
I min egenskab af formand for BAS,
har jeg deltaget i en møderække,
sammen med en række af interesse
organisationer herunder Danmarks
Naturfrednings
Forening og ikke mindst Friluftsrå
det, hvor vores medlem Ib Ejlev
markant har sat fingeraftryk på en
Udviklings- og plejeplan for Amager
Strandpark, der skal række 10 år

frem.
Selve etableringen af strandparken
skrider fremad med ekspresfart, og
uanset hvilken holdning man har til
projektet, er det imponerende at se
med hvilken hastighed sandøen
vokser op af vandet.
Vores udsyn ændres markant i den
ne tid, lige pludseligt var det gamle
Helgoland væk og etablering af
nordmolen skrider fremad i rask
fart.
Desværre er det ikke lykkedes at få
gehør for, at udgrave hele den kom
mende lagune ud for vores havn, for
på den måde at danne et sammen
hængende sejladsområde med min.
2 meters vandybde.
Erling fik dog gravefartøjet til at gra
ve ekstra meget på den sydlige side
af vores rende, da den gravede ren
den ind til den kommende lagune
mellem sandøen og den nuværende
strandbred.
Faktisk vil det være sådan, at cirka
halvdelen af den yderste del af ren
den vil komme til at ligge på fredet
område, fordi vandet rundt om
sandøen i en 100 meters bredde vil
være omfattet af den fredning, som
gælder for hele strandparken.
Så skulle der fremover opstå en tils
anding af renden, skal den retableres
ifølge bestemmelserne i den nye
fredning for strandparken
Med hensyn til etablering af den nye
lystbådehavn, har Erling og jeg haft
et møde med lederen fra Udvik
lingsselskabet Prøvestenen, der jo er
bygherre både på udbygningen af
selve "Benzinøen", hvor molerne ny
er etableret, men også etablering af
den planlagte lystbådehavn.
De 35 mill. kroner som blev "hentet"
ud af udviklingsselskabet til brug
for etablering af den nye strandpark,
har bevirket, at udbygningen er sat
lidt i bero.
Det er planlagt, at bruge 2005 til at
påbegynde etablering af lystbåde
havnens ydermoler mod øst og syd,
samtidig vil man via internettet lod
de stemningen for, hvor mange der
kunne være interesseret i at benytte
den nye havn.
Prisniveauet til indskud og havnele
je vil blive på niveau som Sejlklub
ben Lynetten.
Der er en forventning om, at en del

bådejere fra Køge Bugt - klubberne
vil være interesseret i at komme op i
Øresund, samt både fra Christians
havns Kanal hvis planerne om bro
forbindelser i det indre kanalsystem
bliver gennemført.
På den baggrund forventes det, at
der vil være etableret havnepladser i
2006/2007.
Det er i øjeblikket ikke afklaret hvil
ken indflydelse etablering af den
vestlige del af lystbådehavnen vil få
på fiskeriforeningernes bådebroer.
Det Maritime Ungdomshus blev
indviet "med pomp og pragt" flere
borgmestre med overborgmesteren i
spidsen var mødt frem og holdt fine
og flotte taler, så min tale var ikke så
"flot", hvilket arkitekten senere be
mærkede over for mig. Jeg måtte
over for ham bekræfte, at indlednin
gen af min tale med, "at når enden
en gang bliver god bliver alting
måske godt", var et udtryk for at hu
set jo ikke var færdigt, og vi altså
manglede at se, hvordan dette arran
gement med kommunen ville udvik
le sig. Tonny havde som vores re
præsentant i brugerbestyrelsen da
også foreslået en udskydelse af ind
vielsen, men det skulle altså være in
den alting var på plads og i orden,
desværre viste det sig da også sene
re, at det vi havde frygtet blev en re
alitet, ingen færdiggørelse, med alt
det "bøvl" det har givet for vores ak
tiviteter på området.
Den ansatte leder fandt sig hurtigt et
nyt job, og først for nyligt er der ble
vet ansat en ny, vi ser frem til at det
vil gå godt for ham, og at vi får etab
leret et godt samarbejde med ham.
SSF har benyttet huset i flere sam
menhænge ud over hvad ungdom
safdelingen gør i hverdagen og til
stævner.
Old Boys - stævnet afvikledes suve
rænt fra huset. SSF-seniorerne blev
afvist om at holde et møde, men det
var inden den nye leder var på
plads, så lad os se hvad fremtiden
byder. Poul bruger huset til navigationsundervisning i vinterperioden,
og jeg forstår på ham, at det er fine
forhold at undervise under.
For resten er huset endnu ikke fær
digt, hvilket jeg skulle hilse og sige,
at Lokale og Anlægsfonden er godt
sure over, det er dem der har

"smidt" mere end 10 mill. i projektet.
Stiforbindelsen fra Amager Strand
vej og ud til huset vil blive igangsat
til næste forår med forventet færdig
gørelse i forsommeren 2005.
Fra hegnet på nordre mole ud mod
Amager Strandvej vil der blive etab
leret en asfalteret sti frem til tværve
jen til søndre plads, dette stykke af
stien vil blive indhegnet på begge si
der, videre herfra og frem til "provi
antkajen" vil der blive en bred asfal
teret kørevej med forstærkede kan
ter. Trailerpladsen vil blive flyttet til
det nordvestlige hjørne af pladsen,
indhegnes og belyses via to høje
standere.
Fra den nuværende asfaltering, på
tværvejen til søndre plads, og til den
nye kørevej vil SSF bekoste det
manglende asfaltstykke, samt et
stykke fra kørevejen til beddingen.
Videre ud langs nordre mole vil der
blive anlagt en drænet asfalteret sti
placeret sådan, at det nuværende
græsareal stort set ikke bliver berørt.
Langs hele stisystemet vil der blive
opsat nye lysmaster, som både tilgo
deser de gående og bådliggerne.
Et lille projekt til 1,5 mill. kroner,
som Vej og Park betaler og vedlige
holder.
Der har allerede været en forespør
geise om, vi ville stå for snerydning,
hvilket vi vel kunne sige ja til mod et
"lille" vederlag.
Det skal nævnes, at Søren-plads
mand sammen med Henrik
Gravesen har været "forhandlere" på
SSF's vegne. Når projektet bliver
godkendt og vi modtager den ende
lige tidsplan vil det overgå til havne
udvalget og Søren-pladsmand og
Henrik's arbejde med Det Maritime
Ungdomshus og stiforbindelse vil
være til ende.
Jeg vil godt rette en stor tak for en
overordentlig stor arbejdsindsats,
der har "trukket søm" ud, for os der
har været indvolveret, men specielt
til dig Henrik.
Efter lokalplans forslaget for
"Sundby Havn" er bortfaldet har
Erling og jeg haft møde med
Økonomiforvaltningens Ejendoms
administration, med henblik på at få
genoptaget forhandlingerne om for
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længeise af vores lejekontrakt.
Det blev aftalt at embedsværket
skulle udforme en indstilling til
Borgerrepræsentationen der skal gi
ve sin godkendelse, når lejemålet
skal strække sig over mere end ti år.
Vi har tidligere fået brev der bekræf
ter, at Borgerrepræsentationen er
indstillet på, at bevillige os 20 års
forlængelse, oven i det nuværende
lejemål, som strækker sig frem til
2010.
Svarbrevet, (som tog flere måneder
før det kom), nævner, at man vil ud
sætte afgørelsen, da der endnu ikke
er taget stilling til, hvad der skal ske
med området syd for SSF og da vi jo
har lejemål frem til 2010 er der tid
nok til, t få dette forhold afklaret,
det er i den forbindelse at vi i BASregi vil komme med udspillet om
anvendelsen af området, som tidli
gere nævnt.
I brevet gøres der ligeledes opmærk
som på, at Økonomiforvaltningen
har overvejelser om, at sidestille et
så langtrækkende lejemål med ejer
skab, som givet fald skulle i offentlig
udbud.
Hvad f
er nu det for noget, det er
helt nye betingelser, som kommer på
bordet, det har ikke på noget tids
punkt været nævnt før, jeg er be
kendt med, at lange lejemål har be
virket , at lejeafgiften over tid har
skullet nærme sig markedslejen,
men ikke dette forhold om offentlig
udbud.
Jeg har bedt om et møde med Borg
mester Martin Geertsen, og fået svar,
at vi vil blive indkaldt til et møde i
den kommende tid, i en rykker forle
den dag beklager man at det tager
noget tid, men det skyldes de kom
plekse juridiske forhold.
Det bærer tydelig præg af, at der er
kaos på Rådhuset, ingen tager stil
ling til noget som helst i øjeblikket.
Som tidligere nævnt var det tanken,
at bruge SSF's forlængelse som mur
brækker til, at de øvrige klubber,
foreninger og haver ville kunne få
bedre lejevilkår, f.eks. har Sundby
Kajakklub 3 måneders opsigelse, og
det har de levet med i mere end 80
år.
Havn og plads
Vi har styr på tingene, de opmærk
somme medlemmer har kunnet se,
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at der kun er eet skur tilbage vi ikke
kender ejermanden på, ligeledes er
nogle af de gamle vrag stille og ro
ligt ved at forsvinde fra foreningens
område, "vi vil ikke ha' dem". Et sejt
træk fra Finn, Michael og Sørenpladsmands side har været og er
nødvendigt for at få styr på tingene.
Erling har siden han kom i bestyrel
sen været mig en stor støtte, som
næstformand og manden på pladsen
hver dag med fingeren på pulsen,
det glæder mig, at du genopstiller
for at fortsætte dit bestyrelsesarbej
de.
Nu da vi nævner styr på tingene, er
der måske lige en enkelt ting, som
ikke gik efter bogen, i hvert fald ikke
sådan som Erling og jeg havde plan
lagt det sammen med den øvrige be
styrelse.
Oprensning af vores havnebassiner
blev til sidst nærmest en farce med
deltagelse af "Betty" og ikke mindst
skipperen.
Jeg har tidligere i medlemsbladet gi
vet en dato baseret fremskrivning af
forløbet.
I bagklogskabens klare lys, kunne vi
måske have gjort det anderledes,
men når man indgår en aftale med
en entreprenør, skulle vi så have sik
ret os et bestemt gravefartøj, ja
måske, men vi gjorde det altså ikke,
og så kunne det have gået endnu
værre, hvis vi ikke havde fået tilla
delse til, at placere det opgravede
bund sediment på opfyldnings area
let lige ud for vores havn.
Tænk hvis vi havde været tvunget til
at benytte det først anviste klappested Syd for Vedbæk havn, det er
slet ikke til at tænke på.
Hvad angår metoden med ophæng
ning af gardiner, ja, så må vi melde
hus forbi, det var et krav fra
Miljøkontrollen og Skov og
Naturstyrelsen, der havde anvendt
metoden tidligere (dog næppe med
"Betty", som gravefartøj), og hvor
tumpet vi nu end synes om meto
den, så havde vi ikke fået oprenset et
gram, hvis vi ikke havde sagt ja!
Alle formaliteter med myndigheder
ne om mængder, bundprøver samt
afsluttende rapport er tilendebragt
uden kommentarer, og dermed er de
sidste betalinger også gennemført.

Kommunen kunne overhovedet ikke
hjælpe os mht. til lån, men via vores
Kredsformand i Østersøkredsen, Ole
Rasmussen og hovedbestyrelsen i
Dansk Sejlunion lykkedes det, at få
et rentefrit lån i Danmarks Idræts
forbund på 75.000 og et andet lån fra
DIF som Dansk Sejlunion står som
garant for, dette lån er på 225.000
med en rentefod på 4,5%, begge lån
skal afdrages over en periode på 5
år.
Vi (læs Erling) har forpligtiget os til,
at beskrive projektet i alle dets faser
og forløb, som model for andre hav
ne i Danmark.
En afgørende erfaring vi vil give vi
dere er, at metoden opgravning af
havneslammet skal foregå anderle
des end den vi benyttede. En metode
kan være at suge slammet op, og
centrifugere tørstoffet fra, for deref
ter at placere det bag et gardin eller
lignende, og så efterfølgende grave
det rene sediment op placere tøstoffet i udgravningerne på den måde,
har man bedre styr på det forurene
de bundslam.
Tilbage står en evt. afregning med
Udviklingsselskabet Prøvestenen, på
10.- pr. kbm., altså 41.000, når jeg si
ger evt., er det fordi vi på det før
omtalte møde appellerede til, at vi
ikke skulle betale for placering af
materiale på deres opfyldnings om
råde ud for vores havn.
Så hvad fik vi så ud af den oplevelse:
• en forsinkelse af søsætningen på 23 uger
•en havnebund der blev noget
ujævn, men ingen steder under
1.90
-•nogle havnepladser der måtte jæv
nes med skruevand
-•en række pæle der måtte rettes el
ler udskiftes
•fjernelse af 4.100 kbm. ikke forure
net havnesediment
•prisen bliver 787.000 mod tilbuddet
på 835.000, alt i alt, vel ikke så rin
ge endda!!
Arbejdet med at flytte bådhalvtaget
og ombygge det til grej skur er fær
digt og tilsammen med de øvrige re
noverede skure fremstår området
som en helhed, igen et resultat fra

det utrættelige havnesjak.
Kim har via en konsulent fået gen
nemgået vores legeplads for at få
konstateret det sikkerhedsmæssige
niveau, hvilket har bevirket at svel
lerne omkring sandkassen og tårnet
med rutchebanen er blevet fjernet.
Her er en oplagt mulighed for, at ak
tive forældre kan påvirke den frem
tidige indretning, om den nu skal
blive på stedet, eller flyttes, hvilket
vi jo skal tage stilling til på et senere
tidspunkt i dag.
Klubhus og bygninger
Det elektroniske bestillingssystem
virker efter hensigten, så det viste
sig at være en god investering.
Det kan konstateres, at der kommer
flere gæster fra vores nye naboer,
hvilket giver omsætning for vores
restauratør, men nogle gange også
pres på ventetiden for levering af be
stillinger.
Eltavlerne er underdimensioneret og
trænger kraftigt til udskiftning, det
vil blive en af de tunge investeringer
i den kommende tid, men en nød
vendig udgift.
I forbindelse med Frihavnsordningen opkræver Mogens 20,-, hos
gæstesejlerne, som er en miljøafgift
til dækning af stigende udgifter til el
og renovation.
Dette forhold har en del af gæsterne
"brokket" sig over, men vi må kon
statere, at det at række strøm til bå
den ikke blot er en mindre sag, idet
bådene i dag er udstyret med al
skens el-udstyr, hvilket igen stiller
krav til vores installationers ydeev
ne, i den forbindelse skal jeg nævne,
at udskiftning af elinstallationer på
søndre mole vil ske i det kommende
finansår.
Torben har valgt at træde tilbage fra
bestyrelsesarbejdet, jeg skal herfra
sige dig tak for din indsats:
Fester
Festlighederne styres kompetent af
Hanne, hun har styr på tigene,
måske har du lige et hul mht. en ju
lemand, så hvis der "futter" en rundt
i træsko, og som kunne tænke sig at
bidrage til børnenes juleglæde, så er
det bare om at melde sig hos Hanne.

Sidste nyt er, at der kommer en ju
lemand.
Sejlerskolen
På trods af et ikke alt for godt sejler
vejr, er det alligevel lykkedes in
struktørerne er banke så meget lær
dom om sømandslivet ind i elever
ne, at alle der gik til prøve bestod.
Der er stadigvæk stor tilgang til sej
lerskolen, hvilket er glædeligt for det
medfører, at SSF er med til at højne
standarden for nye bådejere, til
gengæld giver det også Ulla noget at
se til, heldigvis har hun støtte fra et
godt hold af instruktører.
Ungdomsafdelingen
Der er kommet nogle indmeldelser
af optimistsejlere, og ikke mindst fo
rældre der vil give en hånd med, det
skal nok brede sig og medføre, at vi
igen får et større hold sejlere på van
det
Ynglingesejlere har vi ikke så mange
af i øjeblikket, men dem vi har hører
tilgengæld til nogle af de bedste i
landet i deres årgang.
Tonny har via sit sæde i brugerbe
styrelsen for Det Maritime Ung
domshus været involveret i besæt
telsen af jobbet som ny leder af "hu
set".
Vi ser frem til, at der kommer orden
på tingene, og at der bliver skabt et
frugtbart samarbejde parterne i mel
lem.
Der har været adskillige ønsker fra
mange sider om, at benytte "huset",
også fra grupper som ikke har til
knytning til vand og sejlads, de er
imidlertid blevet afvist og det vil og
så være vigtigt i fremtiden, at den
daglige ledelse og brugerbestyrelsen
fastholder intensionerne med huset,
som en del af Holmbladsgade
Kvarterløftet og ikke grupper fra alle
mulige steder.
Det har været drøftet i bestyrelsen,
om følgebådene skulle konteres un
der havn og plads, da de også bru
ges af andre end ungdomsafdelin
gen.
Driften af bådene tynger kraftigt på
ungdomsafdelingens budget og ved
en overflytning vil det komme mere
tydeligt frem hvad ungdomsafdelin
gen forbruger af penge.
Jeg har altid hyldet det princip, at

det grej SSF ejer bruges til de aktivi
teter som foreningen gennemfører,
uanset i hvilket aktivitetsområde
konteringen sker.
Eksempelvis benyttes "Bollen" både
af havneudvalget, sejlerskolen, kap
sejlads, fartøjsberedskab osv..
Med dirigentens tilladelse vil jeg gi
ve ordet til Tonny vores ungdomsle
der som har nogle uddybende kom
mentarer.
Joller og havkajakker
Det er ikke blot ynglingesejlerne der
husere på kapsejladsbanerne, også
en af vores jollesejlere Jesper M.
Nielsen har klaret sig flot, forenin
gen havde en lille finger med i spil
let idet vi via et 3 måneders lån kun
ne hjælpe ham til at købe et skrog,
som var mere stabilt end hans eget,
lånet er tilbagebetalt.
Stativer til kajakker og jollerne er nu
stort set kommet på plads, så vi nu
har en mere overskuelig jolleplads.
Der er stadigvæk tilgang af medlem
mer som ønsker at ro havkajak, ved
indmeldelsen bliver de opfordret til,
at finde sammen og skabe nogle
rammer for dyrkelse af fællesskabet.
Jollesejlads er også en aktivitet, som
vi ser frem til vil vokse nu, hvor faci
liteterne er ved at falde på plads, og
så her gælder det om at finde sam
men og skabe nogle aktiviteter.
Kapsejlads
Claus har ikke ligget på den lade si
de, men har stået for flere større
stævner med god opbakning fra
nogle af de mere garvede medlem
mer ud i det at arrangere stævner,
men det er stadigvæk vigtigt, at der
kommer nogle nye yngre kræfter til,
der kan trækkes på - på skift, så de
involverede ikke bliver "slidt op" før
tid.
Det er specielt folkebådssejlerne der
hiver topplaceringer hjem, ved DM
var der sundbybåde på 3. Pladsen,
ved Brian Frisendahl, Jan Knudsen,
og Tonny Pedersen, 4. Plads ved
Søren Eisenhardt, Henrik Gravesen
og en 7. Plads ved Johnny Jørgense
og hans team.
Klubmester for DH-både blev Lars
Schaldemos i sin "synål" og for klas
se-både blev Johnny Jørgensen med
sin folkebåd.
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Sidst men ikke mindst vandt Niels
Mogensen med L23 Do-Do igen
præmie ved DM for L23'ere i
Bandholm - denne gang blev præmi
en af sølv.
Motorbåde og sikkerhed
Der er god aktivitet omkring det at
hente råvarer til røgeovnen, og det
sociale liv på molerne har i godt fat
om.
Bortset fra fiskekonkurrencerne er
tilslutningen til andre arrangemen
ter, som Kim sætter på dagsorden
knap så besat
Der er kommet nye redningskranse
rundt omkring på pladsen, og Kim
havde et godt initiativ med billeder i
medlemsbladet af børn, som var sik
kerhedsmæssigt påklædt
Kommunikation
På sidste generalforsamling havde vi
forslag til behandling angående vo
res medlemsblad i forbindelse med
den økonomi der i fremtiden ville
være for udgivelse af bladet.
Vi har fået 22.000 i tilskud fra
Biblioteksfonden og søger igen om
tilskud, men ingen ved p.t. hvor
mange penge der vil blive uddelt
næste gang.
Det var imidlertid min klare opfat
telse, at vi skulle beholde vores med
lemsblad uanset, at det blev dyrere
og derfor er der i budgettet for 2005
taget højde for merudgiften.
Vi skal senere på dagen tage stilling
til vedtægtsændringer, hvor bladet
som informationskilde fortsat er vig
tigVores hjemmeside fungere fint, det
er bare om, at komme med input til
Johnny, også dette kommunikations
middel vil komme til at fylde mere i
fremtiden, hvilket afspejler sig i de
tidligere nævnte vedtægtsændrin
ger.
Østersøkredsen
Den 22. November er der Hovedkredsmøde i SSF, vores kredsfor
mand Ole Rasmussen er på valg til
den sidste periode han kan vælges.
Ole arbejdede aktivt i hovedbestyrel
sen i forbindelse med vores lån til
oprensningen af havnebassinerne.
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Dansk Sejlunion
Sejlunionens fremtidige ledelses
struktur er fortsat under debat, og
på et kommende møde deltager
Tonny Pedersen.
Jeg vil gerne herfra kvittere for sejlu
nionens arbejde for og efterfølgende
bevilling af de pengemidler, som har
været med til, at finansiere oprensningsprojektet

styrelsesmedlem i SSF eller som
kredsformand, markante personlig
heder hvor af en del af dem ikke er
blandt os mere.
Det har været spændende år hvor
specielt de sidste par år har været ud
over det almindelige.
Til allersidst en tak til dig Lillian for
di du gennem de mange år har stået
mig bi.

Jeg vil godt endnu engang sig tak til
den siddende bestyrelse for et enga
geret og vel gennemført arbejde, der
har været en fornøjelse at arbejde
sammen med jer, en tak skal også ly
de til de faste udvalg til de sjak, som
hver på sin måde har været med til
at præge SSF.
En særlig tak til dig Erling der i din
egenskab som næstformand, har
været en god makker hvor vi har
haft en meget fin arbejdsfordeling.
Jeg tænker også tilbage fra 1973 og
til nu på alle de medlemmer jeg har
haft samarbejde med, enten som be-

Med disse ord fremlægger jeg min
sidste beretning for generalforsam
lingen

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

Vi har indrettet nyt værksted/riggerværksted,
så der er meget, vi kan være behjælpelig med.
Vore åbningstider er som hidtil:
Mandag-Fredag: 9.00 -1730
Lørdag:
9.00 -13.00
Husk også at vi altid holder åbent på alle Son- & Helligdage 9.00 - 13.00 fra PÅSKE til PINSE

fra bestyrelsen

Sundby Sejlforening
ønsker følgende ny medlemmer
velkommen:
Erik Carl Schmidt
Borgerbo 3,2.tv. 2300 S
René Emil Braby
Dalføret 12,4.th. 2300 S
Lis Taranto Maack
Dalføret 12,4.th. 2300 S
Mikkel Vaisainen
Frederiksborggade 31 1360 K
Alex Resendorf
Grantofteparken 72 2750
Anne Camilla Jensen
Gærdebred 9,st 2300 S
Daniel Torp Pedersen
Gærdebred 9,st 2300 S
Mads Jungshoved
Hannovergade 4,1. 2300 S
Michael Hvied
Hessensgade 57,2.tv. 2300 S
Antonio Vasquez Gonzales
Humlebækgade 38B,2. 2200 N
Flemming Ib Mannicke
NæstvedgaDE 18,l.th. 2100 0
Dan Husted
Runebergs Alle 10 2820
Carlos De Kieviet
Skåningevej 27 4773
Allan Resendorf
Værnedamsvej 5B,3.1819 F
Pernille Fokdal
Øresundsvej 138L 2300 S
Frank Birkegaard Jensen
Øresundsvej 138L 2300 S
Torben Erlandsson
Øresundsvej 138S 2300 S
Anders Skytte Aalund.
Ingerslevsgade 132. st. 1705 V
Jørgen Budtz Andersen.
Sankt Hans Gade 24C. st. 2200 N
Peter Andreasen. Guldbergsgade
128. 2.th. 2200 N
Jan Bagge
Halfdansgade 35, 4.th. 2300 S
Mikkel Andreas Beck.
Kærvangen 41. 2820 Gentofte
Bell Marielina Brendstrup.

Tucho Brahes Alle 2. 2300 S
Thomas Hasselbalch Busch.
Ravnsborggade 17 C. 2. 2200 N
Bent Biilow
Øresundsvej 120,3.tv. 2300 S
Søren Christiansen
Johan Kellers Vej 30. 3. 2450 SV
Susan Christensen
Skotlandsgade 5. 2. 2300 S
Anders Sejr Davidsen
Fredenshøj Alle 6. 2300 S
Dorrit Schoer Erlandsson
Øresundsvej 138 S. 2300 S
Rasmus Frederiksen
Fredenshøj Alle 6. 2300 S
Sten Georg, Rustenborgvej 8
2800 Kgs. Lyngby
Birthe Hansen
Kærskiftevej 221. 2500 Valby
Mikkel Hune
Snorresgade 4. 2. th. 2300 S
Henning Jense
Engvej 29 K. 1.tv. 2300 S
Lasse V. Jensen
Danneskjold-Samsøes Allé 46.1434 K
Helle Jørgensen
Kongelundsvej 71 B. 2300 S
Michael Stig Kjær
Strandvejen 86 2900 Hellerup
Jacob Rasmus Manz
Christmas Møllers Plads 5. 2300 S
Peter Mærsk
Nyrnberggade 30. 3. tv. 2300 S
Marion Pedersen
Bjørneklovej 3.1. 2300 S
Ib Petersen. Italiensvej 4. 3. 2300 S
Verner Petsch
Værebrovej 14-3.2. 2880 Bagsværd
Charlotte A. Rasmussen.
Galionsvej 9. 2. dør 1. 1437 K
Jimmy Rørbech
Kastrupvej 118. 2300 S
Torben Fogtmann Schødt
Terpetvej 259. 9830 Tårs
Nikolaj Sevidov
Gyldenløvesgade 6. 3.tv. 1369 K
Erik Bremer Sørensen
Overgaden O. Vandet 54,1415 K
Kim Tegner
Ingerslevsgade 128, 2.tv. 1705 V
Karin Louise Hendil,
Ingewrslevsgade 128,2.tv. 1705 V
Michael H. Thang
Saltholmsvej 7, l.th 2300 S
Lasse Wacher Wøhlk
Skotlandsgade 3A. 3.th. 2300 S
Nanna Guldhammer Wraa
Puggårdsgade 5. 3.th. 1573 V
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Sejlerskolen

Fredag d. 8/10 havde vi en hyg
gelig afslutning i pejsestuen, med
forhenværende og ny elever, ved
den lejlighed fik de elever som be
stod den praktiske del et SSF di
plom,^ ialt ,det var meget flot.
Lørdag d. 9/10 mødtes vi igen til
afrigning og tømning af bådene,
der var mødt mange elever og in
struktører op så vi klarede det he
le på en dag, tak for det.
Lørdag d. 23/10 skulle standeren
hales ned med tale og kanonsalut.
Bagefter en dejlig middag i klub
huset, snakken gik livligt over
bordet, god musik, en svingom,
en hyggelig aften.
Lørdag d. 30/10 deltog tyveknæg
ten i havnerundfarten, med
Johnny, Claus, Alex og mig ombor, trods vejret var mange både
afsted, først kaffe i nyhavn, deref
ter sejlede vi på kanalerne forbi fi
skekonen og nationalmuseet.
Skafning på den nye bro ved
Islands brygge, et besøg i medbor
gerhuset som havde loppetorv, to
iletter og lidt varme.
På Chr. havns kanaler og videre
til holmen, det er utroligt så me
get nyt byggeri der er overalt.
Kære elever, i går glip af alt det
sjove når i ikke møder op.
Lewis og Bjarne blev færdig med
at renovere vognen til Øveballen,
den står så godt inde i teltet, tu
sind tak. Tyveknægten kommer
også op i teltet, så kan vi få lukket
gavlen igen, derved er vi klar til
vinteren.
Jeg vel ønske alle en rigtig glæde
lig jul og et godt nytår.

På kanalrundfarten i Christianshavn Kanal

Så skaffes der på Islands Brygge

Med julehilsen
Ulla.

Foto: Ulla
Fotocollage: Poul
Lewis og Bjarne foran den nye vinterstativvogn under Øveballen
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Referat af

bestyrelsesmøde
mandag den 1. november 2004
Afbud fra Finn, Hanne og Tonny
Ib Petersen bød som ny formand
velkommen til Arne Olsen, som er
valgt som ny klubhusformand.
Punkt la. protokol:
Bestyrelsen konstituerede sig med
Erling Jørgensen som næstformand.
Generalforsamlingen havde et godt
og roligt forløb. Bestyrelsen finder
det positivt at de stillede forslag blev
vedtaget. Den vedtagen rygeregel
indføres i lovene i forbindelse med
den regulering, der er i gang. I den
ne forbindelse bør også klubhusreg
lementet taget op til revidering.
Punkt lb. Eksterne forhold af be
tydning for SSF:
Intet.
Punkt lc. Byggeriet af Det maritime
Ungdomshus:
Intet.
Punkt 2. Beretning:
DS har fået meddelelse om for
mandsskiftet. Den nye formand øn
sker at mødes med de forskellige af
delinger angående deres planer og
ønsker.
Gældbeviset på lånet fra DS på
225.000,- kr. er modtaget og under
skrevet.
Punkt 3. Havn og Plads:
Carportene til traktorerne er ved at
blive moderniseret af havnesjakket.
Taget er færdigt.
Det blev vedtaget at opsætte et lami
neret skilt med foreningens webadresse på postkassen for at gøre det
lettere for interesserede forbipasse
rende at søge oplysninger om fore
ningen.
Havneudvalget er glade for at have
fået bedre muligheder for at fjerne
uønskede både fra foreningens om
råde.
Formanden overtager sagen om far
tøjer, der skal fjernes, for at få formå-

lia i orden i samarbejde med jurister
ne.
Havneudvalget har konstrueret et
dræg, som bruges til at løsne bun
den i bassinerne med, inden materi
alet så med skruevand fra "Bollen"
bliver flyttet. Claus var betænkelig
ved, at "Bollens" motor bruges til
dette, men havneudvalget mener ik
ke, der er problemer ved at gøre det
på den måde, idet motoren efter de
res mening ikke belastes ud over det
normale.
Punkt 4. Klubhus:
En enig bestyrelse har givet tilladel
se til en udbygning af "Fritidshuset".
Det blev vedtaget at opsætte bimålere ved de fire huse på pladsen for at
få et overblik over, hvad de koster at
varme op.
Forskellige problemer vedrørende
"Fritidshuset" blev drøftet.
Formanden og Arne vil mødes med
brugerne og aftale vilkår for brugen
af huset, herunder at der opsættes et
elskab med nøgle, der udleveres af
pladsmanden.

Punkt 10. Sikkerhed:
Nattevagterne er begyndt, og med
lemmerne opfordres til at melde sig i
god tid, så ikke vagterne hobes op i
april måned. Man skal selv kontrol
lere, at man har fået den vagt, man
har bedt om.
Der er p.t. tilmeldt 8 medlemmer til
førstehjælpskurset.
Punkt 11. Bladet:
Intet.
Punkt 12. Evt.
Der blev mindet om oprydningsdagen på pladsen søndag den 7. nov.
Der blev snakket frem og tilbage om
skabene i bestyrelseslokalet.
Mødet slut klokken 20 35 .
Næste møde er den 29. november
klokken 18 00 .
Ib Petersen
Formand

Bjørka Schandorff
referent

Punkt 5. Fester og arrangementer:
intet.
Punkt 6. Sejlerskolen:
Lewis og Bjarne har færdiggjort vog
nen til "Øveballen", som nu står pla
ceret på den inde i teltet.
Afdelingen deltog i havnerundfar
ten, og førstkommende onsdag kom
mer bådene på land og hermed er af
delingen klar til vinteren.
Der er p.t. ingen spækhuggere til
salg, så man venter med at arbejde
på en evt. anskaffelse.
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Punkt 7. Ungdom og joller:
Intet.
Punkt 8. Kapsejlads:
Intet.
Punkt 9. Motorbåde:
Intet.

Amagerbanken.
Vi er lige så lokale,
som du er.
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Afsender
Sundby Sejlforening
Amager Strandvej 15
DK 2300 København S
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Magasinpost
ID nr. 02875

Børnenes juletræ
søndag dejx 12. december kl. 14
Kom og få en hyggelig dag med dine børn og børnebørn
Billetter kan afhentes hos Tina
Kun en billet pr 1
VoksneJer. 20,og børn kr. 20,På børnenes bi

il vi trække lod om 10 ekstra godteposer
<

Børnene vil få j
godtepose.

lier, sodavand, is og

Juleman

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

